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SAMMANFATTNING 

Titel: Lean Production ur ett medarbetarperspektiv – En kartläggning av medarbetares 

välbefinnande 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Katarina Rautenberg och Erik Runesson 

 

Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling 

 

Datum: 2016 – januari 

 

Syfte: Syftet med studien är att från ett medarbetarperspektiv belysa effekterna av Lean Production, 

med inriktning på upplevda effekter gällande välbefinnande. Detta görs genom en kartläggning av 

JDC(S)-modellens tre dimensioner Krav, Kontroll och Stöd. 

 

Metod: Studien utgår från den hermeneutiska vetenskapstraditionen med ett socialkonstruktivistiskt 

förhållningssätt till verkligheten. Genom en deduktiv forskningsansats relateras teori och empiri i en 

fallstudie. Ett kvalitativt angreppssätt genom tio semistrukturerade intervjuer utgör basen för det 

empiriska materialet, vilket sedermera analyseras i en tematisk analys. 

 

Resultat & slutsats: Studien tyder på att medarbetare upplever högre krav i kombination med lägre 

jobbkontroll som effekter av Lean Production. De negativa effekterna som detta kan medföra på 

välbefinnandet tycks dock kunna minska om medarbetarna erhåller ett starkt socialt stöd från 

kollegor, närmsta chef och familj.  

 

Förslag till fortsatt forskning: I studien finner vi framförallt två områden där vi tror att en 

fördjupad förståelse skulle kunna uppnås genom vidare forskning. Det första är en kompletterande 

anonym surveyundersökning för att studera medarbetarnas relation till sin närmaste chef. Det andra 

är en fördjupad litteraturstudie kring kollegors inneboende vilja att hjälpa varandra på arbetsplatsen. 

Därutöver anser vi att en vidare forskning kring huruvida kortare arbetstid kan öka produktiviteten 

och medarbetares välmående skulle vara intressant. 

 

Studiens bidrag: Studien belyser betydelsen av socialt stöd för det upplevda välbefinnandet bland 

medarbetare. Det sociala stödet tycks vara speciellt viktigt i arbeten som förknippas med höga krav 

och en låg grad av kontroll, som exempelvis inom tillverkningsindustrin.  

 

Nyckelord: Lean Production, Välbefinnande, Medarbetare, JDC(S)-modellen, Krav, Kontroll, Stöd 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Title: Lean Production from an employee perspective –a mapping of employee well-being 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Katarina Rautenberg and Erik Runesson 

 

Supervisor: Tomas Källquist and Stig Sörling 

 

Date: 2016 – January 

 

Aim: The aim of this study is to highlight the impact of Lean Production from an employee 

perspective, with a focus on perceived impact of well-being. This is done by mapping the JDC(S)-

model's three dimensions Demand, Control and social Support. 

 

Method: The study is based on the hermeneutic science tradition with a social constructivist 

approach to reality. Theory and empirical evidence are related through a deductive research 

approach in a case study. A qualitative method through ten semi-structured interviews form the 

basis of the empirical material, which subsequently is analyzed in a thematic analysis. 

 

Result & Conclusions: The study suggests that employees experience the effects of Lean 

Production as higher demands coupled with low job control. However, the negative effects this can 

entail on the well-being seems to be reduced if the employees receive a strong social support from 

colleagues, line manager and family. 

 

Suggestions for further research: Primarily we find two areas in the study where we believe that a 

deeper understanding could be achieved through further research. The first is a complementary 

anonymous survey where employees' relationship with their line manager is studied. The second is 

a detailed literature study about colleagues' intrinsic desire to help each other in the workplace. In 

addition, we believe that further research on whether shorter working hours can increase 

productivity and employee well-being would be interesting. 

 

Contribution of the thesis: The study highlights the importance of social support for the perceived 

well-being among employees. Social support seems to be especially important in jobs that are 

associated with high demands and low degree of job control, such as in manufacturing. 

 

Key words: Lean Production, Well-being, Employees, JDC(S)-model, Demand, Control, Social 

support 
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1. INLEDNING 

1.1 Problemdiskussion 

Lean Production (LP) har sitt ursprung i den japanska bilindustrin, med eliminering av spill och 

produktionsöverflöd i fokus (Hines, Holweg, & Rich, 2004). Konceptet har dock genomgått stora 

förändringar sedan det introducerades i västvärlden på 1990-talet (Holweg, 2007). Från att ha haft 

ett smalt fokus på förbättringar av tillverkningsprocesser har det vidgats till att bli ett mer 

övergripande koncept som kan appliceras på olika nivåer inom en organisation (Hines et al., 2004). 

Shah och Ward (2007) definierar LP som ett integrerat socio-tekniskt system som kombinerar 

sociala och tekniska metoder.  

 

LP på produktionsnivå associeras starkt med eliminering av spill, med fokus på lagerhållning och 

överskottskapacitet avseende både personal och material (Shah & Ward, 2007). Hopp och 

Spearman (2004) menar dock att LP riktar sin uppmärksamhet mot mer än att eliminera den typen 

av så kallat uppenbart spill. De anser att större delen av LP går ut på att öka effektiviteten, vilket 

åstadkoms genom att minska buffrade kostnader som beror på intern och extern variabilitet, 

exempelvis driftstopp i produktion eller oregelbunden efterfrågan. Dessutom menar de att ett 

ständigt fokus på förbättringar är grundläggande i LP. 

 

Det finns en mängd olika styrverktyg som används inom LP, några framträdande är Just-In-Time 

(JIT), Value Stream Mapping (VSM) och 5S (Jasti & Kodali, 2015). Samtliga av de nämnda 

verktygen fokuserar på effektivisering och flöde i processer genom att hushålla med verksamhetens 

resurser (Karlöf & Helin Lövingsson, 2012). Det stora intresset för effektivisering gör att vissa 

forskare hävdar att LP kan ses som en återkomst av Henry Fords Tayloristiska löpandebandsprincip, 

den så kallade fordismen (Seppälä & Klemola, 2004). Påståendet tillbakavisas dock av Hopp och 

Spearman (2004) som menar att LP är ett långt mer övergripande koncept än vad Taylorismen 

representerade. 

 

Taylorismen kritiseras ofta för sina brister i förhållande till mänskliga aspekter och Human 

Resources. Forza (1996) resonerar kring hur LP i detta hänseende kan jämföras med Taylorismen 

och han menar att Human Resource Management spelar en viktig roll för att bibehålla LP:s fördelar 

över tiden. Hasle, Bojsen, Jensen och Bramming (2012) menar samtidigt att i takt med att LP 

utvecklats har också vikten av att fokusera mer på den mänskliga sidan av konceptet lyfts fram mer. 
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För att uppnå effektiva processer och ett konstant flöde behövs en flexibel och dedikerad 

arbetsstyrka (Shah & Ward, 2007). Treville och Antonakis (2006) beskriver arbetsstyrkan som ett 

klister som håller ihop de olika delarna av LP i organisationer och menar att för att LP ska fungera 

långsiktigt behövs medarbetare som är engagerade både i sina arbetsuppgifter, men även i den 

övergripande verksamheten. Ett sätt att få engagerade medarbetare kan vara att involvera dem i 

verksamheten, exempelvis skriver Hasle et al. (2012) att en av hörnstenarna i LP är just 

arbetstagarinflytande. I ett tidigt skede i utvecklingen av LP trodde forskare att det var ett koncept 

som skulle uppfattas som motiverande för de anställda att implementera, främst beroende på den 

högre graden av involvering i förbättringsprocesserna (Hasle et al., 2012). Detta kunde dock inte 

styrkas empiriskt. Det har istället visat sig vara en utmaning att engagera medarbetarna i arbetet 

med LP. Womack spekulerar i boken Lean Thinking (1996) kring att medarbetarna kan känna rädsla 

för att bli överflödiga efter genomförda effektivitetsförbättringar, vilket gör dem omotiverade till att 

implementera av LP (Hasle et al., 2012). Det framförs också kritik från flera håll som menar att 

verktygen och metoderna inom LP exploaterar personalen och utsätter dem för en hård press (Hines 

et al., 2004). Anderson-Connolly, Grunberg, Greenberg och Moore (2002) menar att frågan kring 

LP och dess påverkan på de anställda har flera dimensioner. Det är inte en rak process med endast 

ett utfall för samtliga medarbetare, utan olika effekter uppkommer beroende på vilka aspekter det 

tas hänsyn till vid uppföljningen. 

 

LP ger upphov till skilda åsikter när det kommer till människors välbefinnande (human well-being) 

på arbetsplatsen (Seppälä & Klemola, 2004). Forskning visar att LP har positiva effekter på 

exempelvis effektiviteten i en tillverkningsprocess, men Treville och Antonakis (2006) ställer sig 

frågan om det teoretiskt går att koppla samman de positiva effekterna med en hög motivation hos 

medarbetarna, eller om det bara beror på en högre grad av kontroll av arbetet? Författarna 

konkluderar att LP kan vara motiverande i sig självt, men att det troligen är väsentliga skillnader 

beroende på hur organisationer använder konceptet. Hasle et al. (2012) menar att den samlade 

litteraturen runt LP och människors välbefinnande tyder på att det finns fler forskare som ser 

negativa effekter än de som ser positiva. Bland förespråkare av negativa effekter har begreppet 

”lean is mean” myntats, vilket grundas på att omstruktureringar till LP kan leda till allvarliga 

hälsoproblem (Hasle et al., 2012). Hur medarbetare upplever effekterna av LP kan enligt Anderson-

Connolly et al. (2002) också bero på vilken position de har, det vill säga om de tillhör ledningen 

eller inte.  

Ytterligare en aspekt kring välbefinnande som det argumenteras kring i förbindelse med LP, är 

huruvida den ständiga strävan efter snabbare och effektivare arbetssätt orsakar ett högre tryck och 
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därmed också stress bland medarbetare inom produktionsenheter (Hines et al., 2004). Vissa forskare 

har gått så långt som att kalla LP för ”Management by stress”(Seppälä & Klemola, 2004). 

Samtidigt konstaterar Conti, Angelis, Cooper, Faragher och Gill (2012) att stress inte är en 

automatisk följd av LP. De menar att det går att få ut positiva effekter i verksamheten utan att det 

nödvändigtvis orsakar högre stress bland de anställda. Detta är något som stärks av Seppälä och 

Klemola (2012), vars forskning visar att anställda i företag som tillämpar LP, är relativt nöjda med 

sina arbeten med hänseende till stress.  

 

Resonemangen ovan vittnar om en tvetydlig inställning till vad en implementering av LP innebär 

för medarbetare. Gemensamt för mycket av den forskning som finns kring ämnet LP och 

människors välbefinnande på arbetsplatsen är att upplevda effekter i hög grad påverkas av 

kontextuella omständigheter som råder i varje enskild organisation. Det tycks också bero på hur, i 

vilken grad och på vilket sätt LP tillämpas. Upplevda effekter kan även skilja sig åt beroende på 

arbetsposition inom verksamheten.  

 

Det finns idag ingen standardiserad modell som mäter effekterna på arbetsmiljön i LP (Hasle et al., 

2012). Däremot finns det ett flertal olika teoretiska modeller i den vetenskapliga litteraturen som 

använts och prövats i olika studier med syfte att belysa olika effekter av LP med avseende på bland 

annat arbetsmiljö och medarbetares välbefinnande. Exempelvis använder Conti et al. (2006) 

Karaseks Job Demand-Control-modell för att mäta relationen mellan LP och stress hos 

medarbetare, Schouteten och Benders (2004) använder samma modell för att mäta kvaliteten på 

arbetsmiljön i en verksamhet som tillämpar LP. Sterling och Boxall (2013) försöker använda 

Ability-Motivation-Opportunity modellen för att mäta effekten av LP med avseende på 

medarbetarnas lärande och arbetskvalitet och Treville och Antonakis (2006) använder sig av Job 

Characteristics-modellen för att studera om LP kan verka som motiverande för medarbetarna i en 

organisation.  

 

Den teoretiska modellen Job Demand-Control(-Support)-modellen (JDC(S)-modellen) är en 

utvecklad variant av Robert Karaseks Job Demand-Control och tillsammans har de två modellerna 

dominerat forskningen inom arbetsrelaterad stress de senaste decennierna (Doef & Maes, 1999). 

Som framgår av Doef och Maes (1999) samt Hausser, Mojzisch, Niesel och Schulz-Hardt (2010) 

har modellen också använts i total 146 studier relaterade till medarbetares välbefinnande under 

perioden 1979-2007. Den tycks även bli alltmer accepterad då 83 av dessa studier hör till perioden 



 

4 

 

1998-2007. JDC(S)-modellen är tredimensionell med den bärande idén att effekterna av de krav 

som ställs på medarbetare beror på hur mycket kontroll, eller handlingsutrymme de har, samt vilket 

stöd de får från den egna organisationen (de Lange, Taris, Kompier, Houtman, & Bongers, 2003). I 

huvudsak kan fyra olika modellsituationer, vilka utgör olika kombinationer av de olika 

dimensionerna, beskriva förutsättningarna för medarbetares välbefinnande. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att från ett medarbetarperspektiv belysa effekterna av Lean Production, med 

inriktning på upplevda effekter gällande välbefinnande. Detta görs genom en kartläggning av 

JDC(S)-modellens tre dimensioner Krav, Kontroll och Stöd.  
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2. METOD 

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

2.1.1 Verklighetssyn 

Vår ontologiska ståndpunkt kan betecknas som socialkonstruktivism vilket enligt Bryman och Bell 

(2011) innebär att kategorier som människor använder sig av för att förstå den sociala verkligheten i 

grund utgörs av sociala ting, där kategoriernas mening konstrueras i människornas samspel med 

varandra. Att betrakta kunskapen om världen som socialt konstruerad grundar sig i ontologisk 

idealism, en tro på att världen inte kan existera oberoende av våra upplevelser av den (Patel & 

Davidsson, 2003). Vi utgår i studien från att individer från olika positioner inom den studerade 

verksamheten kan ha olika syn på hur verkligheten ter sig, bland annat beroende på att de kan ha 

olika kontextuella förutsättningar och därmed olika infallsvinklar och sociala föreställningar om 

verkligheten. Dessutom kan andra aspekter och skillnader mellan individerna påverka deras 

verklighetssyn, såsom hur länge de har arbetat inom verksamheten och vilka tidigare 

arbetslivserfarenheter de har. När vi studerar hur medarbetarna upplever effekterna av LP behöver 

vi följaktligen ta hänsyn till hur de uppfattar verkligheten omkring sig för att kunna sätta deras 

upplevelser i en rättvisande kontext som ger ytterligare en dimension när vi tolkar empiri och söker 

efter djupare förståelse. 

 

I vår studie är inte begreppen objektivitet eller subjektivitet aktuella. Börjesson (2003) menar likt 

vår uppfattning att begreppen inte är aktuella inom socialkonstruktivism då alla ting står i relation 

till varandra och all verklighet är socialt konstruerad av omgivningen. Följaktligen menar 

författaren att det inte finns något självklart eller objektivt kriterium för vilka egenskaper som ska 

ligga till grund för att beskriva verkligheten. Vi strävar istället efter att i studien komma fram till 

rimliga antaganden, där den verklighet vi beskriver bekräftas av det sammanhang vi befinner oss 

inom och av de individer vi studerar. Vi behöver därmed vara transparanta och på ett konkret sätt ge 

tyngd åt våra analyser genom fylliga beskrivningar och god argumentering kring våra resonemang 

om de aktuella kontextuella förutsättningarna. På så vis kan vi ge vår bild av den verklighet som 

studeras.  

 

2.1.2 Kunskapssyn 

Vi utgår från den hermeneutiska vetenskapstraditionen vilket står för att studera, tolka och försöka 

förstå olika sociala fenomen i dess kontext och härstammar från en metod som användes för att 

tolka bibeltexter på 1600- och 1700-talet (Patel & Davidsson, 2003). Inom hermeneutiken är 
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sanningsbegreppet relativt, det finns ingen absolut sanning som inom positivismen (Andersson, 

2014). Enligt Bryman och Bell (2011) är det en empatisk förståelse av människors beteende och 

handlingar, snarare än en inriktning mot de krafter som påverkar dessa, som ligger till grund för 

hermeneutiken. I vår studie av medarbetares upplevda effekter av LP passar en hermeneutisk syn 

bra, då vi tror det är svårt att kvantifiera och mäta människors känslor, tankar och erfarenheter. Att 

förklara varför medarbetare upplever vissa fenomen är inte aktuellt för oss, vi strävar efter att förstå 

deras upplevelser. Patel och Davidsson (2003) menar likt vår uppfattning att inom hermeneutik är 

inte orsak och verkan eller förklaringar av företeelser viktigt, istället betonas vikten av en djupare 

förståelse genom tolkning. Vidare skriver författarna att hermeneutik ofta står som symbol för 

kvalitativa studier med en öppen forskarroll, vilket är vad vi eftersträvar i vår studie. 

 

Vi strävar genomgående i studien efter att ha ett holistiskt perspektiv för att kunna ge en så 

heltäckande beskrivning av den verklighet vi tar del av som möjligt. Denna strävan är en direkt 

konsekvens av vårt socialkonstruktivistiska synsätt, men även en följd av att vi antar en 

hermeneutisk utgångspunkt. Patel och Davidsson (2003) menar att en hermeneutisk forskare bör ha 

ett holistiskt perspektiv och söka efter att se helheten i forskningsproblemet, där helheten är mer än 

summan av delarna. De skriver också att forskaren därför bör pendla mellan del och helhet för att 

uppnå en så fullständig förståelse som möjligt och i analysen av kvalitativa intervjuer kan forskaren 

pendla mellan den intervjuades (aktörens) och intervjuarens synvinkel för att uppnå en så god 

förståelse av forskningsproblemet som möjligt (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Denna holistiska syn som vi eftersträvar i studien kan också förstås i aktörssynsättet, vilket är ett av 

tre synsätt inom företagsekonomisk forskning som Arbnor och Bjerke (1994) skriver om. De 

utvecklar resonemanget kring helheter och delar med att de också är flertydiga och fortlöpande 

omtolkas. Aktörssynsättet har inget förklaringsintresse utan syftar till att förstå sociala helheter, 

med utgång från enskilda aktörer. Enligt Arbnors och Bjerkes (1994) aktörssynsätt, samlas data inte 

in utan den konstrueras och sanningen är på så vis ständigt i förändring. Det följer också 

fenomenologiska principer om hur verkligheten konstrueras och går på så vis koppla samman med 

vår verklighetssyn gällande socialkonstruktivism. 

 

Förförståelse 

Empati och inlevelse är nyckelord i vårt förhållningssätt när vi tolkar både teori och empiri i 

studien, särskilt med tanke på att vi studerar människor och deras upplevelser. Andersson (2014) 
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skriver att inom hermeneutiken dras det inte en gräns mellan sak och person, det råder en enhet 

mellan vetenskap och person på samtliga nivåer i forskningsprocessen. Han hävdar vidare att det 

krävs inlevelse och engagemang för att bedriva en ”tolkande verksamhet” och att forskaren bör ta 

med sin egen personlighet in i undersökningsfältet. Att ”ta med sin personlighet in i 

undersökningsfältet” tolkar vi som att författaren menar att vår förförståelse ska användas i studien, 

vilket är en central aspekt inom hermeneutiken. 

 

Thurén (1991) menar att förförståelse innebär att verkligheten inte uppfattas enbart genom våra 

sinnen utan intrycken tolkas i hög grad och genomsyras av den teori som finns att tillgå. Vidare 

skriver författaren att allt omkring oss, allt vi upplever, ser, hör, tänker och tycker, bygger på 

förförståelse. Detta går att dra nytta av i den egna forskning menar Patel och Davidsson (2003), som 

skriver att förförståelsen är en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet. Således påverkar 

förförståelsen flera olika delar av vår studie, från vilken teoretisk referensram vi väljer att utgå från 

och vilken forskningsstrategi vi anser är bäst lämpad för syftet, till hur vi söker teori och analyserar 

den, samt slutligen hur vi tolkar empirin och gör reflektioner från dessa tolkningar. Förförståelse 

präglar alla intryck, för att inte bli förblindad av förutfattade meningar är det viktigt att göra sig så 

medveten som möjligt om den förförståelse som finns och inte försöka bortse från den (Lindholm, 

2005). Vår förförståelse inom området LP är relativt begränsad; en av oss har under en tidigare del 

av ekonomutbildningen berört det övergripande konceptet Lean genom en utförd litteratur- och 

fallstudie, men ingen av oss har någon djupare erfarenhet av det något snävare begreppet Lean 

Production, som brukar tillämpas på en operationell nivå. Rent praktiskt har ingen av oss berörts av 

LP på tidigare arbetsplatser eller via anhöriga. Den förförståelse vi har är den som vi åtnjutit via 

studentlitteratur och kursmaterial samt genom föreläsningar på tidigare kurser under 

ekonomutbildningen.  

 

Lindholm (2005) talar om den ”allmänna kunskapsspiralen”, vilken han förklarar med nyckelorden 

”Sammanhang – Förförståelse – Tolkning – Innebörd – Förståelse”. Genom att vi tar del av 

tidigare genomförda studier och deras bidrag till bildandet av teorier och förståelse av fenomen 

inom vårt valda område, kan vi vidga vår egen förförståelse och i slutändan tolka empirin på ett 

alltmer nyanserat sätt och på så sätt öka vår förståelse för de fenomen vi observerar i studien.  
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2.1.3 Forskningsansats 

Härledning är viktigt inom vetenskapen, ofta dras det en gräns mellan deduktion, som är vägen 

uppifrån teorier ner till empirin och induktion, som är vägen nerifrån empirin upp till teorin 

(Lindholm, 2005). Studiens syfte är att studera ett redan känt fenomen, LP och dess effekter, vilket 

är ett område där vi finner en stor mängd befintlig forskning. Vi väljer därför att utgå från en 

deduktiv forskningsansats för att relatera teori och empiri, vilket innebär att vi genom en utvald 

teoretisk modell utgår från befintlig teori och kopplar detta till empirin. Vi tar fram begrepp och 

teoretiseringar och använder dem i studien för att besvara vårt syfte, till skillnad mot en induktiv 

ansats som söker efter begrepp i empirin och strävar efter att med hjälp av dem forma nya teorier 

(Bryman & Bell, 2011).  

 

Vårt förhållande till tidigare forskning som belyser effekterna av LP i relation till medarbetares 

välbefinnande ser vi, i likhet med Arbnors och Bjerkes (1994) aktörssynsätt, endast som ett 

erfarenhetsmaterial och det utgör alltså inte några givna utgångspunkter. Vi strävar inte efter att 

generalisera de resultat vi får, utan ser vår studie som en del i något som kan användas i ett större 

sammanhang för att skapa en djupare förståelse inom området. 

 

2.1.4 Perspektiv 

Med ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt till verkligheten är det viktigt att veta vems 

verklighet som beskrivs, det krävs en tydlighet med avseende på vilket perspektiv vi utgår från i 

studien (Bryman & Bell, 2011). Av vår syftesformulering går det att utläsa att det är medarbetarnas 

upplevelser vi avser att undersöka, vi väljer således att hålla ett tydligt medarbetarperspektiv. Vi 

skulle kunna välja att utgå från ett ledningsperspektiv istället och undersöka hur effekterna av LP 

upplevs av verksamhetens medarbetare, sett från chefsnivå. Dock bedömer vi att en risk med att ha 

ett ledningsperspektiv är att bidraget av studien blir begränsat om ledningens upplevelser skiljer sig 

alltför mycket från hur medarbetarna själva upplever effekterna av LP.  
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2.2 Tillvägagångssätt 

 

 

Figur 1; Studiens tillvägagångssätt 

 

Studien tar avstamp i den teoretiska referensramen från vilken problem- och syftesformuleringen 

växer fram. Vi väljer att använda JDC(S)-modellen, en tredimensionell teoretisk modell, för att 

kartlägga medarbetares välbefinnande på arbetsplatser som tillämpar LP. Modellen ligger som en 

grund i studien och kan liknas vid dess skelett. Den empiriska insamlingen utförs genom en 

fallstudie. Vi utgår från JDC(S)-modellen och dess tre dimensioner Krav, Kontroll och Stöd vid 

utformningen av intervjuguiden, som används när vi genomför tio semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer på en fabrik. Det empiriska materialet sammanställs och kategoriseras enligt JDC(S)-

modellens dimensioner samt delas in efter de teman vi identifierar under bearbetningen. Därefter 

jämförs empiri mot befintlig teori i en analys för att finna likheter och skillnader. Med detta som 

grund belyser vi upplevda effekter av LP hos vårt fallstudieobjekt och genom kartläggningen av 

JDC(S)-modellens dimensioner reflekterar vi kring medarbetarnas välmående. Slutligen 

sammanfattar vi analysen i studiens bidrag.  
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2.2.1 Teoretisk referensram 

Vår forskningmodell ovan vittnar om att den teoretiska referensramen utgör grunden i vår studie, 

det är från denna vi formulerar syftet och vår empiriska studie grundar sig i den. Främst är det 

vetenskapliga artiklar som utgör basen för litteraturinsamlingen till vår teoretiska referensram. Patel 

och Davidsson (2003) förklarar att vi genom en omfattande litteratursökning kan hitta olika teorier 

och modeller vilka kan bidra med kunskap om centrala begrepp, förklaringar och beskriva 

relationen mellan centrala begrepp och variabler inom vårt valda ämnesområde. Vi tar samtidigt del 

av vad tidigare forskning inom ämnesområdet har för vetenskapliga synsätt och vilken metodik som 

används, för att på så sätt analysera vilka utgångspunkter som är bäst lämpade för vår egen studie. 

För att kunna besvara vårt syfte på ett fullgott sätt behöver vi fördjupa vår kunskap och förståelse 

kring begreppen LP och välbefinnande och ta del av tidigare forskning kring begreppen. Vårt 

utvalda fallstudieobjekt tillämpar flera olika LP-verktyg i verksamheten. Vi uppfattar dock att 5S är 

det verktyg som de flesta medarbetare kommer i kontakt med dagligen. Därav presenterar vi 

huvuddragen av detta verktyg i studiens teoretiska referensram. I relation till syftet behöver vi också 

definiera begreppet välmående, detta gör vi genom att använda oss av den tredimensionella JDC(S)-

modellen. Vi utgår från befintlig forskning som behandlar modellens tre dimensioner och använder 

oss i hög utsträckning av litteraturförteckningar för att söka oss vidare och finna nya källor och 

fördjupa vår förståelse ytterligare. 

 

Litteraturinsamlingen har en viktig plats i vårt arbete, delvis på grund av att ett viktigt kriterium för 

vetenskapliga studier är att de ska vara kumulativa, det vill säga att de bygger på tidigare 

vetenskapliga studier. Den kunskap som tillgodoses från litteraturen gäller både kunskap om teorier 

och modeller samt från tidigare undersökningar inom aktuellt område (Patel & Davidsson, 2003). 

Dock är litteraturinsamlingen inte en enskild process för oss, utan en aktivitet som fortlöper under 

hela arbetets gång.  

 

Vi söker huvudsakligen på databaserna Scopus och Academic Search Elite för att hitta artiklar inom 

företagsekonomisk forskning. För att hitta relevanta artiklar inom vårt område använder vi oss av 

nyckelord som Lean production, Lean manufacturing, Employee well-being, Working environment 

och JDC(S) samt JDC. Vi avgränsar sökningarna till Business, Management och Accounting, 

därutöver sorterar vi efter hur mycket de citerats av andra författare för att öka möjligheten till 

bättre kvalitét på de artiklar vi finner. En övervägande del av de artiklar vi använder oss av är så 

kallad "peer review" vilket innebär att sakkunniga har granskat artikeln och säkerställt att den bland 

annat håller en god vetenskaplig kvalitét (Vetenskapsrådet, 2011). Flera av de artiklar vi finner 
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intressanta och relevanta för oss får rollen som "spindeln i nätet" i våra fortsatta litteratursökningar. 

Vi utgår då från deras litteraturförteckningar för att hitta ytterligare artiklar och fördjupa vår 

kunskap om relevanta begrepp och centrala modeller.  

 

Källkritik 

All information som tas emot och används behöver värderas och prövas för att säkerställa att källan 

är dels giltig (valid) för den information som eftersöks och dels äkta (ej förvanskad) (Hultén, 

Hultman, & Eriksson, 2007). Vi använder oss övervägande av vetenskapliga artiklar som 

informationskällor i studien och för att säkerställa äktheten använder vi oss i huvudsak av artiklar 

som är peer reviewed, det vill säga granskade och godkända av sakkunniga inom ämnet 

(Vetenskapsrådet, 2011). För att säkerställa att de artiklar vi finner är valida för det vi ämnar 

undersöka väljer vi att begränsa våra databassökningar till vårt ämnesområde, Business, 

Management och Accounting. Därutöver begränsar vi oss ytterligare genom att ange olika 

nyckelord och begrepp som är aktuella för studiens syfte. 

 

Hultén et al. (2007) skriver att källkritik bör innebära att uppmärksamhet riktas mot vem som ligger 

bakom viss information, risk för partsintressen kan föreligga om den som lämnar informationen tar 

in sina egna intressen som i sin tur kan leda till en obalans i informationen som produceras. Av de 

vetenskapliga artiklar som fungerar som informationskällor för oss bedömer vi att denna risk inte 

föreligger, till stor del beroende på att det är peer reviewed artiklar vi använder oss av. Dock 

använder vi också en del facklitteratur som informationskällor, där viss partiskhet naturligtvis kan 

anas då författare propagerar för det ena synsättet eller det andra. Dock utgår vi till stor del från 

litteratur som fungerar som referenser i ett flertal andra studier, vilket vi anser kan ligga till grund 

för att facklitteraturen inte är så pass partisk att den kan fällas för obalanserat innehåll.  

 

Genomgående i studien strävar vi efter att ta fram källor från flera olika håll, för att på så sätt kunna 

föra ett resonemang och argumentera för och emot specifika företeelser. Under det arbetet behöver 

inte alltid partiskhet vara ett problem, förutsatt en medvetenhet om obalansen. Genom att använda 

den informationen och ställa den mot en annan källa som representerar en annan ståndpunkt kan vi 

få till stånd intressanta och nyanserade resonemang.  
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2.2.2 Empirisk insamling genom fallstudie 

Vi väljer att genomföra en fallstudie med tanke på dess många fördelar och starka koppling till vår 

vetenskapsteoretiska referensram. Enligt Gummesson (2003) är meningen med en fallstudie, precis 

som vår vetenskapliga strävan, att skapa en holistisk bild av studieobjektet, som tar hänsyn till 

relationen mellan händelser och faktorer. Dessutom passar en fallstudie väl in på vår kvalitativa 

ansats, då fallstudier enligt Gummesson (2006) mestadels bygger på kvalitativa metoder. Fallstudier 

kan enligt Askheim och Grennes (2008) också väljas när det är ”typiskt” för det fält en forskare 

jobbar inom. Det är då enklare att uppnå legitimitet för metodvalet. Rowley (2002) skriver att 

fallstudier traditionellt sätt fått kritik för bristande noggrannhet inom samhällsvetenskaplig 

forskning, dock visar Scapens och Bromwich (2010) att fallstudier är den absolut vanligaste 

metoden inom området ekonomistyrning, där vi verkar. I deras studie som sammanställer alla 

artiklar publicerade i journalen Management Accounting Research de senaste tio åren, framgår att 

hela 40 procent av artiklarna använder fallstudie som metod.  

 

Ett annat skäl till att vi väljer att göra en fallstudie är att den enligt Askheim och Grenness (2008) 

ger tillgång till mycket information från ett begränsat område, vilket gör att vi kan arbeta effektivt 

under den begränsade tiden vi har till vårt förfogande. Vår fallstudie görs på fabriken där 

respondenterna arbetar. Vi tror oss på så vis få fram den form av ”empiriskt material från den 

verkliga världen” (real world data), som Gummesson (2003) beskriver. Materialet används för att 

genom deduktion jämföra fallet mot befintlig teori. Eftersom vi rör oss inom fenomenologin och 

använder hermeneutik för att tolka respondenterna blir vi en del av deras kontext. Vi tror därför att 

det är speciellt viktigt att möta dem i den atmosfär där de arbetar.  

 

Yin (2013) menar att den centrala ansatsen i alla fallstudier är att belysa ett beslut genom frågorna 

varför det fattades, hur det genomfördes och vilka resultaten blev. Vi belyser varför fabriken 

implementerar LP, hur det görs och vilka resultaten är med avseende på medarbetarnas 

välbefinnande. Vårt fokus och vår huvudsakliga inriktning är att belysa den tredje frågan det vill 

säga resultatet. De två första frågorna får en mer redogörande karaktär, baserat på ensidig 

information från ledande befattningar på fabriken. Vi jämför till viss del den här informationen mot 

den vi får från våra intervjuer, vilket blir en form av triangulering, som är en viktig princip för att 

samla in information inom ramen för en fallstudie (Rowley, 2002). Vi lägger stor vikt vid vår 

forskningsdesign, i vilken vi strävar efter en logisk länk mellan syfte, insamling av empiriskt 
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material och bidrag. Det här är en mycket viktig aspekt för att fallstudien ska uppnå koherens 

(Rowley, 2002). 

                                                                                                          

Urval 

Alla studier strävar efter att redovisa något slags resultat, men verkligheten, hur den än definieras, 

kan aldrig redovisas i sin helhet. Studierna får istället förklara och/eller förstå valda delar av den 

(Arbnor & Bjerke, 1994). Bryman och Bell (2011) skriver att representativitet är en viktig aspekt att 

ta hänsyn till vid urvalsprocessen vid genomförande av kvantitativa studier, för att resultaten ska 

representera helheten eller verkligheten. Dock poängterar författarna att somliga kvalitativa forskare 

menar att det vid djupgående intervjuer inte är fullt så viktigt att ha ett representativt urval. Arbnor 

och Bjerke (1994) menar att med utgångspunkt i socialkonstruktivismen är inte representativitet en 

relevant faktor för urvalet, begreppet är inte aktuellt till följd av att det endast skulle representera en 

statistiskt generaliserad verklighet, vilket följaktligen inte stämmer överens med hur vi uppfattar 

verkligheten i den här studien.  

 

DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) betonar vikten av att få till stånd ett urval vilka delar samma 

typ av egenskaper som är relevanta för studiens forskningsfråga. Författarna varnar samtidigt för att 

sträva efter ett alltför homogent urval, de uppmuntrar istället till en bredd av variationerna inom 

gruppen med avseende på olika drag och egenskaper såsom ålder och kön för att maximera 

fylligheten i insamlad empiri. Vår avsikt är att belysa medarbetares upplevda effekter av LP, således 

är den viktigaste och mest relevanta egenskapen i urvalet att personerna berörs av LP i sitt arbete. 

För att bredda variationerna inom urvalsgruppen eftersträvar vi en viss spridning med avseende på 

anställningstid, ålder och kön.  

  

Vi vill således hitta respondenter som kan tillföra så mycket information som möjligt, för att 

därigenom nå upp till kraven vi ställer på oss i form av att samla in så fyllig empiri som möjligt. Vi 

väljer att använda oss av ett rekommendationsurval i kombination med ett förståelseurval (Arbnor 

& Bjerke, 1994). Inledningsvis väljer vi ut en nyckelperson som varit med i arbetet med LP på den 

valda verksamheten sedan starten och har stor inblick i arbetet. Genom denne person får vi hjälp att 

välja ut tio respondenter som vi anser är de mest intressanta för studiens syfte och som representerar 

området på ett bra sätt. Att vi väljer just tio respondenter grundar vi delvis på Starks och Trinidad 

(2007) som skriver att det är vanligt förekommande för fenomenologiska studier med ett urval på 

mellan en till tio personer. Vi lyckas få till ett urval som har en viss bredd med avseende på ålder 
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och anställningstid, däremot går det något sämre med könsfördelningen; en respondent är kvinna, 

resten är män. Värt att notera är dock att det bland medarbetarna inom den valda verksamheten 

arbetar en övervägande andel män.  

 

Intervjuguide 

Fenomenologisk forskning kopplas ofta till data grundat på observationer, men av praktiska skäl 

menar Starks och Trinidad (2007) att semistrukturerade intervjuer också är väl lämpade. Bryman 

och Bell (2011) skriver att i kvalitativ forskning, som har ett förhållandevis tydligt fokus istället för 

en allmän vilja att utforska, används vanligen semistrukturerade intervjuer. De menar att i en 

semistrukturerad intervju förhåller sig forskare till relativt specifika teman med utgång från en 

intervjuguide. Inom dessa teman har respondenten stor frihet att utveckla sina svar och intervjuaren 

kan addera frågor som dyker upp under intervjun (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Vi anser att 

vår syftesformulering är tämligen tydlig och eftersom vi utgår från de tre dimensionerna JDC(S)-

modellen, passar det tematiska upplägget med semistrukturerade intervjuer bra för oss. Ett alternativ 

är att genomföra det som Bryman och Bell (2011) kallar för ostrukturerade intervjuer. Då består 

utgångspunkten i exempelvis lösa minnesanteckningar och intervjuerna liknar mer ett vanligt 

samtal. Vi anser dock att det är viktigt att hålla oss kring syftet och inte riskera onödig tidsåtgång på 

andra utsvävningar.  

 

Frågorna i intervjuguiden bygger till stor del på vår egen förförståelse av begreppen i JDC(S)-

modellen. De skrivs alltså med utgångspunkt från vår tolkning av begreppen utifrån den teori vi tar 

del av, i kombination med våra egna erfarenheter. Guiden startar med ett par inledande frågor av 

enklare karaktär, vars syfte dels är att få respondenten att känna sig bekväm, samt att vi ska få 

bakgrundsfakta om intervjupersonen, vilket rekommenderas av Bryman och Bell (2011). Därefter 

utgår vi, som redan nämnts, från de tre dimensionerna i JDC(S)-modellen, vilka blir teman vid 

utformningen av intervjuguiden. Ur dessa teman formulerar vi frågor, som är ämnade för att belysa 

vårt syfte. Vi försöker följa Bryman och Bells (2011) råd om att exempelvis skriva öppna frågor 

som inte hindrar alternativa synsätt, använda ett enkelt språk och inte ställa ledande frågor.  

 

Roulston, deMarrais och Lewis (2003) visar på problemen som oerfarna forskare kan stöta på under 

en intervju. De tar bland annat upp att oväntade beteenden från respondenten och problem att 

hantera känsliga frågor kan vara betydande utmaningar. För att träna på att bli bättre på att hålla 
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intervjuer och för att bedöma tidsåtgången i vår intervjuguide genomför vi ett par pilotintervjuer på 

personer i vår närhet. 

 

Empirisk insamling 

Meningen med kvalitativa intervjuer är enligt DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) att genom 

respondenternas livserfarenheter, bidra både konceptuellt och teoretiskt till kunskapen i ämnet. För 

att utforska den samlade uppfattningen i en speciell grupp, menar de att djupintervjuer är väl 

lämpade. Vi genomför så kallade face-to-face-intervjuer, det vill säga att vi personligen möter de 

människor vi intervjuar. Denna form av intervju ger enligt DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) 

möjligheter att gräva djupt i sociala och personliga frågor. Det vanligaste är att det bara görs en 

semistrukturerad intervju per respondent, men de kan hålla på i allt från 30 minuter till flera timmar 

(DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Begränsad tillgång på tid, både för oss och våra respondenter, 

gör att vi försöker hålla intervjuerna till maximalt en timme per styck. Semistrukturerade intervjuer 

är i hög grad flexibla och stor vikt bör därför under intervjun läggas på det som intervjupersonen 

upplever som viktigt att berätta. Det är troligtvis denna information som bäst speglar hens egen 

uppfattning om frågor och skeenden (Bryman & Bell, 2011). Vi använder oss av traditionell 

struktur i våra djupintervjuer, vilket innebär att intervjuaren har kontroll över samtalet, men i 

samarbete med respondenten (Briggs, 1986). Med detta utgångssätt försöker vi delvis styra 

intervjuerna mot det vi upplever att respondenten anser som betydelsefullt att berätta.  

 

DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) menar att genom en koppling av många sanningar, bidrar 

forskning baserat på intervjuer med kunskap om hur vi ser på människans erfarenheter. För att 

respondenten ska berätta om sina personliga erfarenheter (sanningar), som hen i verkligheten 

uppfattar dem, är det viktig att denne känner sig trygg och befinner sig i en komfortabel miljö. Detta 

i kombination med praktiska skäl är en av anledningarna till att vi utför intervjuerna på plats i den 

valda verksamheten. Vår förhoppning är att de känner sig hemma där och att det underlättar för dem 

att ge uttömmande svar.  

 

Vi väljer att spela in samtliga intervjuer som genomförs. Fördelar som detta ger är enligt Heritage 

bok Garfinkel and Ethnomethodology (1984), som refereras i Bryman och Bell (2011, s. 489) bland 

annat att det hjälper forskaren att minnas och att det underlättar analysen. Vi är dock som Luna-

Reyes & Andersen (2003) betonar, noggranna med att förklara för respondenterna att det inte är ett 

tvång.  
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2.2.3 Empirisk bearbetning och analys 

Vi utgår från det aktörssynsätt som vi tagit upp i vår vetenskapsteoretiska referensram och som 

enligt Arbnor och Bjerke (1994) är sprungen ur fenomenologin. Fenomenologins grundläggande 

filosofi är att det finns en essentiell upplevd verklighet med gemensamma drag och att målet är att 

beskriva meningen med den upplevda erfarenheten av ett fenomen (Starks & Trinidad, 2007). Vi 

strävar samtidigt efter att hålla en hög ambitionsnivå med avseende på inlevelseförmåga och empati 

när respondenternas svar ska tolkas och analyseras, i linje med det hermeneutiska synsättet där 

dessa egenskaper betonas hos kvalitativa forskare.  

 

Enligt Starks och Trinidad (2007) förutsätter fenomenologin att både frågeställare och respondent i 

en intervju förstår orden som de sägs, det vill säga det läggs mindre vikt i hur de sägs. Detta är vår 

utgångspunkt, dock väljer vi även att göra tolkningar beroende på hur viss information berättas för 

oss under intervjuerna. Denna del lånar vi på så vis in från diskursanalysen, vilken lägger en större 

innebörd i lingvistiken (Bryman & Bell, 2011). Upplägget kan också sägas vara en form av tematisk 

analys, som enligt Bryman och Bell (2011) inte har någon tydlig bakgrund utan kan innehålla 

element från flera olika analysmetoder. Vi kallar själva vår analys för tematisk, med stark prägel av 

fenomenologi. 

 

Vi analyserar inte det empiriska materialet under tiden intervjuerna pågår, utan väntar till dess att 

allt material är insamlat för att få en distans till själva intervjuförfarandet, vilket förordas av Trost 

(2010). Att transkribera alla intervjuer förespråkas av många forskare, dock innebär förfarandet ett 

tidskrävande arbete vilket påtalas vara en stor nackdel vid inspelning av kvalitativa intervjuer 

(Bryman & Bell, 2011). Vi gör bedömningen att vi på ett tillfredsställande sätt kan bearbeta det 

inspelade materialet genom att använda en metod rekommenderad av Trost (2010) som menar att 

det inte är nödvändigt att transkribera hela materialet. Istället lyssnar vi på det inspelade materialet 

och gör löpande anteckningar i förhållande till intervjuguiden och därefter skriver vi en 

sammanfattning över de avsnitt i intervjun vi anser är relevanta för studiens syfte. Genom detta 

förfarande sorterar vi bort det material som är ointressant och förenklar därmed vår analys.  

 

I studien väljer vi att kartlägga medarbetares välbefinnande genom att använda oss av JDC(S)-

modellen, med de tre dimensionerna Krav, Kontroll och Stöd. Utifrån det sammanfattade empiriska 

materialet söker vi efter gemensamma drag för att kategorisera och genom deduktion koppla dem 

till våra tre dimensioner och begreppet välbefinnande. Vi identifierar teman i respektive dimension, 
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vilka vi använder oss av för att strukturera materialet ytterligare. Denna process kan närmast liknas 

vid den tematiska analys som Burnard, Gill, Stewart, Treasure och Chadwick (2008) består av att 

analysera transkriberat material, identifiera teman samt samla ihop exempel på dessa teman. Vi 

utformar analysen genom att vi ställer empiri mot teori och jämför de likheter och skillnader vi 

finner. Både befintlig teori som vi sammanställer i den teoretiska referensramen och det empiriska 

materialet som sammanställs i empirikapitlet lägger vi stor vikt vid, vilket leder till att vi får en god 

kännedom om materialet. Detta hjälper oss på flera sätt i analysen. Medvetet, eller omedvetet, 

utökar vi vår förförståelse under hela processen och reflekterar över det insamlade materialet redan 

innan vi startar analysprocessen. Detta underlättar för oss när vi identifierar likheter och skillnader 

mellan teori och empiri. Analysen leder slutligen fram till vårt bidrag där vi åskådliggör olika 

effekter medarbetare upplever som en följd av LP, vilka kan användas som grund för att mäta deras 

välmående. 

 

I presentationen av det empiriska materialet och i analysen benämner vi åtta respondenter som 

Fabriksarbetare (n) och de övriga två respondenterna som Avdelningschef 1 och 2. Vi är medvetna 

om att en tydligare benämning på respondenterna, med koppling till vad de mer konkret arbetar 

med, skulle underlätta för läsaren att sätt sig in i och förstå respondenternas åsikter. Det skulle 

också reducera det repetitiva språket genom användning av framför allt ordet Fabriksarbetare(n) 

och på så vis göra texten mer varierande och lättläst. Dock är samtliga respondenter garanterade 

anonymitet av oss och vi anser att risken är stor för att den inte kan hållas om vi är mer detaljerade i 

beskrivningen av respektive respondents arbetsuppgifter. Eftersom vi anser att respondenternas 

anonymitet ska prioriteras, väljer vi trots allt att använda de ovan angivna benämningarna. Av 

samma anledning väljer vi att använda ordet hen när vi hänvisar till respondenterna i empiri- och 

analyskapitlet. Vi är dock medvetna om att det här ordet ännu inte är accepterat fullt ut i 

akademiska texter. Med anledning av att vi utgår från ett medarbetarperspektiv vill vi tydliggöra att 

både Avdelningschef 1 och 2 har operativa roller i fabriken och intervjuas som medarbetare i 

verksamheten och inte utifrån deras chefspositioner. Därutöver vill vi tillägga att vi tror att deras 

medverkan breddar den empiriska undersökningen på ett positivt sätt.  

 

2.2.4 Kvalitetskriterier 

Traditionellt sätt har kunskap producerats i positivistisk anda, men de senaste årtiondena har en mer 

tolkande ansats fått allt större utrymme i forskning inom verksamhetsstyrning (management and 

organizational sciences) (Sandberg, 2005). Guba och Lincoln, som refereras både i Postholm 

(2010) och Bryman och Bell (2011) har troligen bidragit till detta, genom att de i kontrast till de 
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positivistiska kvalitetsbegreppen reliabilitet och validitet infört begreppen trovärdighet och äkthet, 

som de menar är mer relevanta i kvalitativ forskning. Det är dock trovärdighetsbegreppet som fått 

störst genomslag och vi väljer därför att enbart fokusera på de aspekterna, när vi nedan diskuterar 

denna studies förhållningssätt kopplat till Guba och Lincolns kvalitetskriterier, refererade i Bryman 

och Bell (2011 s. 402-405).  

Begreppet trovärdighet innefattar de fyra delarna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering, vilka avspeglar de kvantitativa begreppen intern validitet, extern validitet, reliabilitet 

och objektivitet i en kvalitativ motsvarighet. 

 

Tillförlitlighet 

För att undvika faktafel och för att respondenterna ska känna igen sig i sin egen verklighet får de ta 

del av och kommentera vår empiriska sammanställning och resultat. Postholm (2010) kallar detta 

för Member checking, medan Bryman och Bell (2011) kallar det för respondentvalidering, båda är 

dock eniga om att det skapar tillförlitlighet till ett rapporterat resultat.  

 

Överförbarhet 

Som vi tog upp i vår forskningsansats har vi ingen strävan efter att generalisera vårt resultat. Vi ger 

istället en fyllig redogörelse av empirin, vilket ger andra möjligheten att bedöma i vilken grad 

resultaten kan föras över till en annan miljö. Det är på detta vis trovärdighet kring resultatets 

överförbarhet kan skapas i kvalitativ forskning.  

 

Pålitlighet 

Pålitlighet som ska motsvara reliabilitet är en svårighet i kvalitativ forskning, men det uppnås enligt 

Bryman och Bell (2011) genom en fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen, vilket 

går i linje med vår strävan efter transparens. Vi lägger stor vikt vid att beskriva vårt förfarande på 

ett tydligt och uttömmande sätt. Vi tar även hjälp av handledare, studentkollegor och människor i 

vår närhet för att få feedback och input till vår studie. Detta kan inte likställas vid att en erfaren 

forskare granskar studien, vilket enligt Burnard et al. (2008) är ett sätt för validering av kvalitativ 

forskning, men vi visar på detta sätt att vi är medvetna om vilken innebörd det får för trovärdigheten 

som helhet. 
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Konfirmering 

Vi är medvetna om att våra personliga erfarenheter och kunskaper påverkar vår analys, eftersom 

den, i linje med det hermeneutiska synsättet, görs genom våra egna tolkningar. Vi strävar därför 

efter att i detta metodkapitel ge tydliga beskrivningar över hur vi ser på exempelvis kunskap och 

verklighet och genom att skildra vår egen förförståelse. Detta, eftersom vi i likhet med Postholm 

(2010) anser att forskaren är det viktigaste instrumentet i fenomenologisk forskning och att denne i 

sig därför måste beskrivas. Vi har dock strävat efter att på ett så opåverkat sätt som möjligt förhålla 

oss till vår studie, samtidigt inser vi att det i praktiken är omöjligt att helt frikoppla sig från sin 

förförståelse. Det handlar istället om att klargöra detta både för sig själv och för andra (Postholm, 

2010). Denna hållning i kombination med att vi kopplar och drar paralleller till tidigare forskning i 

vår analys, menar vi ger grund till våra påståenden och på så vis ges konfirmering åt vår studie. 

 

2.2.5 Etiska överväganden 

Eftersom vi ämnar skildra enskilda medarbetares upplevelser på ett djupgående sätt, anser vi att de 

mest relevanta aspekterna i förhållande till etiska överväganden gäller hur vi bemöter människorna 

som deltar i undersökningen och hur vi hanterar informationen de ger till oss. För att visa på vårt 

förhållningssätt till dessa aspekter utgår vi från Postholms (2010) uppdelning av datainsamlingen i 

tre delar, bestående av före, under och efter. 

 

I fenomenologisk forskning är det av särskild vikt att respondenterna får fullständig information om 

avsikten med forskningsprojektet och vilka krav som ställs på dem före intervjun. De ska känna sig 

bekväma för att kunna ge ärliga och fylliga svar. Vi informerar respondenterna om våra avsikter 

genom en kontaktperson med ledande befattning på fabriken. För att vara så transparenta som 

möjligt vill vi påpeka att vi i efterhand inser att vi kunde förmedlat bättre information på ett bättre 

sätt till respondenterna. Vi behandlar detta ytterligare i stycket 2.2.6 Metodkritik.  

 

Kvalitativa intervjuer kan bli mycket känslosamma, vilket vi också får erfara. Forskarens uppgift är 

inte att hjälpa eller förändra människor, utan att samla in material. Det gäller därför att uppträda 

professionellt, men utan att åsidosätta de etiska aspekterna – något som kan vara en svår balansgång 

under en intervju. Avvägningar måste hela tiden göras mellan att följa studiens syfte att tränga på 

djupet, mot att inte tränga in för djupt om respondenten visar att hen känner sig upprörd eller hotat. 

Det kan enligt Postholm (2010) leda till oanade långtidskonsekvenser för deltagaren. Vi är båda 

relativt oerfarna som intervjuare, men vi har en bra känsla efter intervjuerna. Efter varje intervju 
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frågar vi respondenten om allt känns ok och om de upplever att intervjun gick bra. Det gör vi för att 

försäkra oss om att ingen respondent känner sig kränkt eller missförstådd. Kanske kunde vi vissa 

lägen till och med fått ut mer information om vi inte valt att inte byta ämnen i känslosamma lägen.  

 

Att erbjuda våra respondenter anonymitet är viktigt för oss. Vår utgångspunkt efter intervjuerna är 

därför att inte ta med information som kan ses som privat, eller som kan kopplas till individen. 

Postholm (2010), som refererar till verk av Fontana och Freys skriver att dessa etiska aspekter 

måste gå före målsättningen att uppnå studiens syfte. Vi är också noggranna med att i likhet med 

vad Postholm (2010) skriver, förmedla det som sägs på ett så korrekt sätt som möjligt och inte lägga 

orden i munnen på respondenten. Vi följer också rekommendationen från DiCicco-Bloom och 

Crabtree (2006) om att radera inspelat material efter vi är klara med analysen. 

 

2.2.6 Metodkritik 

Vår metodkritik riktar vi främst mot insamlingen av empiriskt material, eftersom materialet från 

intervjuerna är en stor faktor för att uppnå vårt syfte. I strävan efter att vara transparenta, anser vi 

därför att det är angeläget att redovisa uppgifter som kan påverka detta material. Vidare bedömer vi 

att vi gjort en detaljerad beskrivning av vår metodapparat, där vi också löpande argumenterar för 

våra val och att dessa därför inte behöver diskuteras ytterligare här. 

 

Vi knyter här an till de etiska överväganden en forskare enligt Postholm (2010) bör reflektera över 

inför en kvalitativ datainsamling. I mötet med respondenterna upplever vi att vissa av dem inte 

tillfullo förstår syftet med intervjuerna och att det föreligger en förvirring om vilka vi som 

intervjuar är och var vi kommer från. Några fattar inledningsvis misstankar om att vi är utsända av 

företagets ledning. Vi tror dock inte att detta påverkar respondenternas svar på ett nämnvärt sett, 

eftersom vi före intervjuerna startar är tydliga med att förklara vilka vi är och vilket syfte vi har. 

Dessutom förtydligar vi att det är vi som tagit kontakt med fabriken för att genomföra studien och 

inte tvärt om. Vi inser dock att vi ändå brustit i den etiska aspekten eftersom respondenterna inte 

kunnat förbereda sig fullt ut på vad som väntar dem. Vi borde inledningsvis varit tydligare med våra 

instruktioner till kontaktpersonen på fabriken.  

 

Vidare upplever vi att valet att spela in intervjuerna kan påverka utfallet från dem. Exempelvis 

fortsätter flera respondenter att prata efter att inspelningen stängs av och säger uttryckligen att det 

beror på att vi nu inte spelar in längre. Bryman och Bell (2011) tar upp detta problem som en 
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inspelning innebär och förklarar att det finns de som inte kommer över sin oro över att se en 

mikrofon framför sig. De skriver dock att respondenten vanligen är mest spänd i början av 

intervjun, vilket vi tar hänsyn till i utformningen av intervjuguiden. Hur mycket och i vilken grad 

inspelningen i sig påverkar intervjuerna, tror vi inte går belägga. Vi anser dock att fördelarna med 

att spela in, överväger nackdelarna med att inte göra det. Bryman och Bell (2011) påpekar 

exempelvis att det bästa är att undvika den distraktion som det innebär att anteckna allt som sägs. 

Dessutom antecknar vi det som sägs när inspelningen inte är igång, vilket gör att även detta kan 

analyseras. 

 

Ytterligare en reflektion från genomförandet av intervjuerna är det faktum att respondenterna har 

möjlighet att prata med varandra under dagen då intervjuerna genomförs. Det betyder att de första 

som intervjuas kan berätta för de andra vad det är för typ av intervju, vilka frågor som ställs, hur de 

uppfattade intervjun osv. Det kan alltså inte uteslutas att deltagarna på det här viset påverkar 

varandra och att de som intervjuas mot slutet är färgade av vad deras kollegor berättat och på så vis 

inte lika ”open minded”, som de annars skulle vara. Den påverkan som eventuellt har skett behöver 

dock inte vara negativ, eftersom detta är en kvalitativ fenomenologisk studie, som ämnar fånga även 

den här typen av kontextuella företeelser. Huvudsaken är enligt oss att vi tar hänsyn till det i vår 

analys.  

 

Slutligen vill vi nämna att intervjuerna genomförs relativt tidigt i studieprocessen, vilket med facit i 

hand medför att intervjuguiden skapas i ett för tidigt skede. Framför allt två praktiska skäl ligger till 

grund för varför vi väljer att genomföra intervjuerna tidigt. Det ena är fabrikens möjlighet att ta 

emot oss och det andra är att en av oss författare blir förälder mitt i studieprocessen. Konsekvensen 

av detta är att frågorna som ställs bygger på en tidig version av den teoretiska referensramen, vilket 

fått till följd att alla de aspekter som vi önskar behandla utifrån den slutgiltiga versionen inte 

återspeglas i intervjuguiden. Exempelvis skulle vi lägga ett större fokus på hur specifika delar av LP 

påverkar medarbetarnas välbefinnande samt ställa frågor kopplade till självstyre på gruppnivå och 

inte bara på individnivå, om intervjuguiden görs om utifrån slutgiltig version. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Lean Production 

Syftet med studien är att belysa de effekter på välbefinnande som medarbetare upplever i 

verksamheter som tillämpar Lean Production (LP). Vi behöver följaktligen presentera LP på ett 

närmare plan samt gå in på den del av LP som vi avser fokusera på för att besvara syftet.  

  

LP härstammar från den japanska bilindustrin och Toyota Production Systems (TPS) vilket var ett 

disciplinerat och processorienterat system som utvecklades av Toyota Motor Company efter andra 

världskriget när japanska tillverkare hade knappa resurser av material, kapital och personal (Bhamu 

& Singh Sangwan, 2014). TPS vilade på två pelare, JIT och Jidoka, vilka riktade fokus mot att 

identifiera och eliminera källor till spill samt att ständigt sträva efter förbättring (Jasti & Kodali, 

2015). TPS utvecklades under åren, Hoss och ten Caten (2013) beskriver förändringen som en 

ständigt pågående process, där organisatoriskt lärande drev utvecklingen framåt. Abdulmalek och 

Rajgopal (2007) drar paralleller till LP och menar att samma typ av utveckling skett inom LP, där 

både den teoretiska och praktiska tillämpningen av konceptet vidgats väsentligt genom åren. 

  

TPS introducerades i västvärlden på 1990-talet, men benämndes Lean Production istället för TPS i 

boken “ The machine that changed the world” av Womack och Jones, vilket fick ett enormt 

genomslag (Hines et al., 2004). Enligt Holweg (2007) låg fokus till en början på att tillämpa 

specifika verktyg i olika tillverkningsprocesser för att eliminera spill och på så sätt effektivisera 

produktiviteten, likt TPS. LP och dess verktyg utvidgades dock under åren till att appliceras på flera 

andra delar av organisationer och spreds till andra typer av industrier (Holweg, 2007). Hines et.al 

(2004) skriver att LP i början av 2000-talet riktade ett fokus mot värdeflöden och samarbeten inom 

tillverkningskedjan. Tio år senare beskriver Jasti och Kodali (2015) LP som ett koncept vilket 

utöver att fokusera på eliminering av spill riktar sitt intresse mot att få så effektiva processflöden 

som möjligt. Vidare skriver författarna att den globala konkurrensen har drivit utvecklingen av LP 

till att integreras på hela produktionsprocessen, från leverantör till kund. Holweg (2007) utvecklar 

resonemanget och menar att LP är ett integrerat system som består av olika internt relaterade 

element och som erbjuder en mängd olika styrmedel, så som 5S, JIT, Arbetslag och TPM bland 

många andra. Författaren menar att flera av verktygen och styrmedlen överlappar varandra och 

används simultant för att maximera effekten och produktiviteten. Shah och Ward (2007) summerar 

ståndpunkten och väljer att definiera LP som ett integrerat sociotekniskt system med huvudsyfte att 

eliminera spill genom att minska eller minimera variabilitet relaterat till leverantörer, processtider 

och efterfrågan.  
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Utvecklingen av konceptet innebär enligt Hines et al. (2004) att det bör delas upp på två olika 

nivåer: den strategiska nivån vilken benämns Lean Thinking och den operativa nivån vilken 

benämns Lean Production. Författarna anser att Lean Thinking innebär att organisationen på en 

strategisk nivå ska fokusera på att skapa och förstå värde och att Lean Production innebär ett 

ständigt fokus på att eliminera spill. Vi håller oss i studien till konceptets operativa nivå, LP, främst 

på grund av två olika anledningar.  

 

1. Seppälä och Klemola (2004) menar likt Hines et al. (2004) att en uppdelning görs mellan den 

strategiska nivån och den operativa nivån, dock väljer de att inte dra en hård linje mellan de 

båda nivåerna. Istället beskriver författarna LP som ett övergripande mål, eller ett sätt att tänka 

och fungera för organisationer (motsvarande Lean Thinking) och att LP-organisationer därför 

konstant strävar efter att uppnå detta mål genom att tillämpa och implementera olika 

styrverktyg, procedurer och teknologier i organisationen (motsvarande LP). Som en 

konsekvens av detta tror vi att det ofta är på den operativa nivån organisationer startar sitt 

arbete med LP, därmed tror vi att vi kan få fylligast information om väljer att fokusera på denna 

nivå. Vårt antagande bekräftas till viss del av Hines et al. (2004) som skriver att de flesta 

verksamheter idag lägger störst kraft på att tillämpa LP på sina tillverkningsenheter. 

 

2. Dessutom är det effekter upplevda av organisationers medarbetare vi vill belysa, vilket gör att 

det till viss del faller sig naturligt att välja den operativa nivån då det är där de direkt påverkas 

av de olika styrverktyg som tillämpas. Det blir således mer konkreta härledningar från LP till 

medarbetares upplevda effekter med avseende på deras välbefinnande.  

 

3.1.1 Lean Production – på operativ nivå 

LP på en operativ nivå kan från ett praktiskt perspektiv beskrivas som en uppsättning styrverktyg 

och tekniker, det är något konkret som går att ta på, till skillnad från LP på strategisk nivå som 

avser övergripande principer och mål (Shah & Ward, 2007). Relationen mellan de olika 

styrverktygen och teknikerna har inga explicita eller exakta orsakssamband, organisationer utformar 

och tillämpar LP efter den egna verksamhetens behov och förutsättningar för att nå de övergripande 

målen (Shah & Ward, 2007).  

  

Det finns många olika beskrivningar över LP och vilka tillhörande komponenter som inkluderas i 

konceptet (Shah & Ward, 2007). Hopp och Spearman (2004) menar att tillämpningen av LP ska 



 

24 

 

göras stegvis, där initialt fokus bör ligga på att med tillämpliga verktyg eliminera så kallat 

uppenbart spill som exempelvis långa driftsstopp och överskottskapacitet med avseende på personal 

och material. Därefter implementeras verktyg för att eliminera buffrade kostnader som uppkommer 

på grund av variabilitet relaterat till leverantörer, produktion och kunders efterfrågan. Slutligen bör 

principer implementeras för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten. 

  

Shah och Ward (2007) identifierar tio olika dimensioner som enligt dem utgör LP och som på flera 

sätt anammar tanken med att rikta fokus mot tre olika områden; leverantörer, kunder och interna 

processer. 

 

Figur 2; Shah & Wards (2007) modell över LP 

 

Jasti och Kodali (2015) har genomfört en litteraturstudie på vetenskapliga artiklar som studerar LP 

mellan åren 1988 till 2011 där flera intressanta iakttagelser görs. Bland annat konstaterar författarna 

att det produceras allt fler artiklar inom ämnesområdet, 1988 publicerades 11 artiklar mot 62 

artiklar år 2011. Av de studerade artiklarna identifierar Jasti och Kodali (2015) de metoder som det 

skrivits mest frekvent om. Resultatet visar att Value stream mapping ligger i topp, tätt följt av Set-

up time reduction, Kaizen och Kanban. Pull production, JIT purchasing och 5S är andra vanliga 

metoder inom LP enligt litteraturstudien. Givet detta kan vi konstatera att majoriteten av de 

vanligaste styrmedlen inom LP tillhör dimensionen interna processer.  

 

5S är enligt BayoMoriones, BelloPintado, och MerinoDíaz de Cerio (2010) ett typiskt första 

styrmedel inom LP som verksamheter tillämpar när de påbörjar en implementering av LP. 

Författarna menar att metoden är en naturlig utgångspunkt för ständiga förbättringar och att den på 
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ett bra sätt kan förbereda organisationer för ett kommande mer avancerat fokus. Metoden 

härstammar från Japan och vilar på fem pelare; seiri (organisera och sortera), seiton (ordning och 

reda), seis (städa), seiketsu (standardisera) och shitsuke (disciplin) (Kobayashi, Fisher, & Gapp, 

2008). 5S avser att förankra dessa fem pelare, eller grundvärden, på organisationers arbetsplatser 

(BayoMoriones et al., 2010). 

 

1. Det första S:et (seiri) står för ett fokus på att ta bort onödiga föremål från arbetsplatsen, 

föremål som inte behövs för det arbete som ska utföras.  

2. Det andra S:et (seiton) står för att skapa effektiva lagringsmetoder för att ordna och märka 

föremål så att de blir enkla att komma åt, använda och ställa tillbaka.  

3. Det tredje S:et (seis) står för att städa arbetsplatsen och hålla efter städningen.  

4. När de tre första S:en är genomförda riktas fokus mot att standardisera de bästa 

arbetsmetoderna på arbetsplatsen (seiketsu). 

5. Sista S:et (shitsuke) står för att bibehålla de nya arbetssätten, vilket enligt författarna är det 

svåraste S:et att lyckas med. Risken är stor att falla tillbaka till status quo, därför är det 

femte S:ets uppgift att se till att det nya förfarandet på arbetsplatsen blir det nya status quo.  

 

3.1.2 Lean Production och medarbetare 

Vilken inverkan och påverkan LP har på organisationers medarbetare är inte enkel att besvara och 

frågan ger upphov till viss oenighet inom forskningen (Hasle et al., 2012; Seppälä & Klemola, 

2004). Jackson och Mullarkey (2000) menar att det inte finns något entydigt svar, snarare kan 

tillämpning av LP i en verksamhet resultera i både positiva och negativa effekter för de anställda. 

Seppälä och Klemola (2004) skriver att å ena sidan betonas flera aspekter som kan karaktäriseras 

som positiva, exempelvis ökade ansvarsområden, utveckling och samarbete. Å andra sidan har 

kritik framförts från flera håll där forskare menar att strävan efter ett ständigt flöde och reducering 

av buffrar innebär att medarbetare arbetar under en ständig press och stress. Conti et al. (2006) 

menar att huruvida LP påverkar personalens välmående positivt eller negativt i hög grad beror på 

hur ledningen väljer att designa och tillämpa verktygen inom LP.  

 

Kontextuella förutsättningar 

Hasle et al. (2012) menar att svårigheten att fastställa huruvida LP bidrar till bättre arbetsmiljö och 

välbefinnande för medarbetare eller inte beror på den öppna karaktären av LP. De hävdar att LP 

implementeras efter respektive organisations förutsättningar och utfallet beror till stor del på hur LP 

tillämpas och i vilken typ av industrisektor som studeras. Hasle (2014) skriver vidare att 



 

26 

 

konsekvenserna av LP och dess effekter på de anställda beror på i vilken kontext LP tillämpas. 

Implementeras LP i en verksamhet med motsättningar och låg tillit mellan chefer och personal 

kommer utfallet av LP vara olikt en verksamhet där förhållandet är det motsatta.  

 

Tillämpning av LP kan skapa förbättring i arbetsmiljön, men även det motsatta. Hasle (2009) 

skriver att lösningen ligger i detaljerna. Exempelvis är dagliga eller veckovisa kaizenmöten där 

operativa processer diskuteras ett vanligt element inom organisationer som tillämpar LP. Här 

kommuniceras löpande arbetsinformation, problem diskuteras och uppgifter delegeras. Denna typ 

av kaizenmöten kan genomföras på olika sätt där olika personer håller i mötet; exempelvis 

skiftledare, gruppkordinatorer eller olika medarbetare. Varje lösning har sina möjligheter och 

problem; är det skiftledaren som håller i mötet kan det innebära en risk för att problemdiskussioner 

leder till förebråelser, å andra sidan kan det finnas anställda som inte känner sig bekväma med att 

leda en diskussion och medarbetarkontrollerade kaizenmöten leder då till obehagliga upplevelser 

för dessa personer. Lösningen ligger därmed i detaljerna, där hänsyn tas till vad det är för typ av 

arbetsplats och hur personalens kompetenser och önskemål ser ut. 

 

Olika upplevelser beroende på befattning 

Medarbetares positioner inom verksamheten tycks vara en faktor som kan påverka hur effekterna av 

LP upplevs. Seppälä och Klemola (2004) finner i en studie att tjänstemän och kollektivanställda 

upplevde tillämpning av LP olika och det var olika faktorer som var avgörande för de två olika 

grupperna. Hur verksamheten hanterade förändringar var avgörande faktorer för båda grupperna. 

För tjänstemän var bland annat ålder och grad av beslutsfattande andra viktiga faktorer medan 

kollektivarbetare tyckte att möjligheten att utvecklas på jobbet och det sociala klimatet var viktigare 

faktorer för hur de upplevde effekterna av LP. Båda grupperna upplevde att påfrestningar och stress 

berodde på arbetsbörda och dålig hantering av förändringar från ledningen. 

 

Anderson-Connolly et al. (2002) konkluderar i sin studie ”Is lean mean?” att svaret på frågan de 

ställer i rubriken beror på vilken dimension som studeras och vilka medarbetare studien riktar in sig 

på. Med andra ord helt i linje med vad Seppälä och Klemola (2004) finner i en studie. Anderson-

Connolly et al. (2002) finner i studien att chefer anser att lagarbete och de kompetenshöjningar som 

följer av LP har en positiv effekt för deras arbete medan icke-chefer anser att detta har negativ 

effekt. Självbestämmande är en annan följd av LP som icke-chefer anser har en positiv effekt, men 

som chefer anser är negativt. Författarna menar att LP kan uppfattas som stressande för vissa av de 

anställda, men att det samtidigt kan innebära ett mer humant sätt att arbeta på.  
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Utfall av effektivare processer 

Ett centralt element i LP är strävan efter ständig förbättring, vilket följaktligen medför en idelig 

förändring på arbetsplatserna. Detta i sig kan medföra stress för medarbetare då Bordia, Hobman 

och Jones (2004) menar att förändring kan framkalla osäkerhet och stress. 

 

I boken ”The machine that changed the world” hävdar Womack att en av de bärande idéerna i LP är 

att det endast krävs hälften av resurserna jämfört med en traditionell organisation (Seppälä & 

Klemola, 2004). För att åstadkomma detta menar Seppälä och Klemola (2004) att LP kräver aktiva 

medarbetare som är innovativa, multifunktionella och ständigt motiverade till att föreslå 

förbättringar i verksamhetens processer. Shah och Ward (2007) lägger till att den ständiga strävan 

efter förbättring, effektivare processer och arbetssätt som kommer av LP, kräver en arbetsstyrka 

som är dedikerad och flexibel. Hines et al. (2004) skriver att med detta krav följer en konstant press 

på personalen vilket kan orsaka negativa effekter som stress. Seppälä och Klemola (2004) uttrycket 

”management by stress” som har använts av vissa forskare i samband med forskning kring LP. 

Dock skriver de i samma artikel att detta uttryck inte har fått något vidare fäste i forskningsvärlden, 

men att det bidragit till att lyfta frågan om LP:s mer mänskliga värden. Som en följd av detta 

konstaterar Hines et al. (2004) att LP inte kan betraktas som endast en portfölj med hårda verktyg 

och metoder, utan att de mänskliga dimensionerna så som motivation, empowerment och respekt är 

viktiga element för att få LP att fungera långsiktigt.  

 

Anderson-Connolly et al. (2002) menar att ökad intensitet är en följd av LP, vilket av samtliga 

medarbetare upplevs som en negativ effekt och där de anställda står i opposition till en ägardriven 

styrning. Författarna förklarar den ökade intensiteten som ett resultat av strävan efter att få flöde i 

processer i kombination med en användning av knappa resurser. Det skapas i samband med detta ett 

behov av att täcka upp för varandra och i vissa fall krävs det övertid för att hinna med det som ska 

göras.  

 

Effekt av högre produktivitet 

Seppälä och Klemola (2004) skriver att LP av vissa forskare har blivit jämfört med Taylorismen 

och dess löpandebandsprincip delvis på grund av konceptets betoning av effektivisering och dess 

stora intresse för att maximera produktivitet. Påståendet har dock tillbakavisats av flera andra 

forskare inom ämnesområdet, bland annat av Hopp och Spearman (2004) som menar att LP är ett 

långt mer övergripande koncept än vad Taylorismen representerade. Även Forza (1996), som 

resonerar kring eventuella likheter mellan Taylorismen och LP, tillbakavisar påståendet. Bland 
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annat pekar författaren på att båda koncepten strävar efter att maximera produktivitet, dock med 

skillnaden att Taylorismen är intresserad av att mäta produktivitet per anställd medan LP är 

intresserad av att maximera produktiviteten med hjälp av verksamheten som helhet. En annan stor 

skillnad är att LP ser medarbetare som resurser som i grund vill arbeta och till och med bidra med 

mer än vad arbetet kräver, till skillnad mot Taylorismens inställning som ser arbetsstyrkan som en 

resurs vilken måste övervakas för att arbete ska bli utfört (Forza, 1996).  

 

Vikten av mänskliga resurser 

Hasle et al. (2012) menar att den mänskliga sidan av LP lyfts fram och blivit mer omfattande i takt 

med utvecklingen av konceptet. Forza (1996) finner i sin studie att verksamheter som tillämpar LP i 

större utsträckning använder sig av grupper för problemlösning, tar större hänsyn till medarbetares 

förslag, förlitar sig i högre grad på feedback från dem och deras arbetsledare, dokumenterar 

produktionsprocesser och har anställda som kan utföra en större variation av arbetsuppgifter 

inklusive statistisk processkontroll. Kort sagt konstaterar författaren att mänskliga resurser är 

viktiga inom LP och för att bibehålla goda effekter av LP långsiktigt är det viktigt för organisationer 

att satsa på HRM (Human Resource Management). 

 

På grund av det fokus LP riktar mot en högre grad av involvering från de anställda och deras 

möjlighet att eliminera ansträngda arbetsförhållanden, trodde forskare i ett tidigt skede av 

utveckling av LP att konceptet skulle fungera som motiverande för medarbetare att implementera i 

den egna verksamheten (Hasle et al., 2012). Emellertid bottnade inte dessa påståenden i empiriska 

studier. Istället menar Womack i boken Lean Thinking (1996) att arbetsstyrkan tvärt om kan bli 

omotiverade att tillämpa LP, då dess strävan efter eliminering av spill kan medföra att vissa 

medarbetare blir överflödiga resurser (Hasle et al., 2012). Frågan om hur LP påverkar arbetsmiljön 

och de anställdas välbefinnande har studerats av flertalet forskare, där vissa fokuserar på negativa 

effekter och andra på positiva effekter (Hasle et al., 2012). 

 

Medarbetare ses inom LP som en viktig komponent för att konceptet ska fungera effektivt på lång 

sikt, exempelvis beskriver Treville och Antonakis (2006) de anställda som ett klister vilket håller 

ihop de olika delarna av LP i en organisation. Författarna skriver att medarbetarna behöver vara 

engagerade. Dels i arbetsuppgifterna, men även i verksamheten som helhet. För att få en engagerad 

arbetsstyrka föreslår författarna exempelvis marknadsmässiga löner samt tillgång till utbildning och 

verktyg så att möjligheten att prestera bra finns tillgänglig. Dessutom skriver Treville och 

Antonakis (2006) att det är viktigt att få en bra relation mellan de anställda och verksamheten som 
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helhet och att ett effektivt verktyg för att nå dessa motivationsmål är bra kommunikation. Även 

Seppälä och Klemola (2004) konstaterar att god kommunikation internt i organisationen krävs för 

att LP ska fungera på ett bra sätt. Ett annat verktyg för att få medarbetare engagerade är att 

involvera dem i verksamheten, Hasle et al. (2012) beskriver arbetstagarinflytande som en av 

hörnstenarna i LP.  

 

Motivation 

Det tycks finnas en enighet om att det krävs motiverade medarbetare för uppnå positiva effekter av 

LP på lång sikt. Frågan är dock hur motivation kan skapas? För att nå effektivitetsförbättringar 

krävs ofta att medarbetarna är motiverade. Treville och Antonakis (2006) undersöker därför om det 

finns en inneboende motivation i själva konceptet LP, eftersom det så starkt förknippas med ökad 

produktivitet. Faktorer som i litteraturen föreslagits vara motiverande inom LP är: feedback, egna 

ansvarsområden, varierande arbetsuppgifter, åtgärder som underlättar arbetet och 

självbestämmande (Treville & Antonakis, 2006). Författarna menar att arbete vid löpande band 

generellt sätt verkar blivit bättre och till och med motiverande tack vare LP, men i enskilda fall 

spelar kontexten på arbetsplatsen och hur konceptet tas i bruk en avgörande roll för motivationen. 

Seppäläs och Klemolas (2004) studie, visar att även ålder kan vara en faktor som påverkar 

motivation. Deras fallstudie visar att äldre medarbetare uppfattar sitt arbete som mer positivt än de 

yngre och att ledningen därför har en större utmaning med att motivera de yngre. 

 

Vi kopplar samman ansvar och självbestämmande med involverande av medarbetarna, vilket 

betonas som centrala delar inom LP (Hasle et al., 2012; Shah & Ward, 2007). Att motivera 

medarbetarna genom att involvera dem och ge dem ansvar betonas även i Niepce och Molleman 

(1996), som skriver att ansvar gör att medarbetarna själva vill förbättra sina arbeten och att 

problemlösning upplevs som positivt i en grupp. Detta är något som även bekräftas av Seppälä och 

Klemola (2004) som skriver att medarbetarna känner sig mer involverade om arbetet är 

meningsfullt, innefattar självstyre och att det finns möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas. 

Niepce och Molleman (1996) poängterar dock att graden av självbestämmande bland de anställda är 

en svår balansgång för ledningen i deras önskan att ha kontroller över processerna, samtidigt som de 

också vill ha motiverade medarbetare.  
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3.2 Välbefinnande  

Trots att det finns mycket skrivet i anslutning till begreppet välbefinnande, visar vår 

litteratursökning att det inte finns någon entydig definition av dess innebörd, när det används i 

relation till medarbetare på en arbetsplats. Det tycks heller inte finnas något klart formulerat 

begrepp i sig. I vetenskapliga artiklar möter vi till exempel ord som occupational well-being, job-

related well-being, employee well-being, human well-being och psychological well-being. de 

Jonge, Bosma, Peter och Siegrist (2000) undersöker bland annat JDC-modellens förbindelser till 

välbefinnande och utgår där från fyra indikatorer bestående av psykisk utmattning, psykosomatiska 

hälsoproblem, fysiska hälsoproblem och arbetstillfredsställelse. Mäkikangas och Kinnunen (2003) 

är inne på ett liknande spår, men delar in välbefinnande i de två kategorierna arbetsstressfaktorer 

(tidspress, kontroll, osäkerhet i arbetet och arbetsklimat) och självförtroende och optimism 

(arbetstillfredsställelse, psykisk utmattning, mental ohälsa och fysiska problem). de Jonge et al. 

(2000) konstaterar att JDC-modellen inte är tänkt att användas som ett heltäckande verktyg för 

välbefinnande, eftersom den inte på ett tillfredsställande sätt tar hänsyn till psykosociala 

arbetsfaktorer. För detta rekommenderar de istället den vidareutvecklade JDC(S)-modellen, som tar 

hänsyn till fler aspekter. Även om Mäkikangas och Kinnunen (2003) inte nämner det, anser vi att 

deras konceptualisering ligger mycket nära JDC(S)- modellens förhållande till välbefinnande. Vi 

menar att det går att dra paralleller mellan kategorin och JDC(S)-modellens Krav- och 

Stöddimension samt mellan kategorin självförtroende och optimism och Stöddimensionen i JDC(S)-

modellen, då de behandlar närliggande begrepp. Det ligger också nära det intresse vi själva har av 

välbefinnande när vi i denna studie ämnar belysa effekterna av LP. Det är en av anledningarna till 

att vi väljer att använda modellen som ett verktyg för att uppnå vårt syfte. Vi avgränsar oss till 

psykologiskt välbefinnande och kommer därför inte behandla fysiska problem bland medarbetarna.  

 

3.2.1 JDC(S)-modellen 

Modellen har använts i flertalet studier relaterade till välbefinnande under de senaste decennierna 

och är dominerande i forskning kring arbetsrelaterad stress (Doef & Maes, 1999; Hausser et al., 

2010). Att den dessutom används i välciterade artiklar som liknar vårt studieobjekt, som exempelvis 

i Conti et al. (2006), som undersöker hur LP påverkar medarbetares arbetsrelaterade stress, stärker 

ytterligare argumenten att använda modellen i vår studie.  

 



 

31 

 

Figur 3; Egen figur av Johnson och Hall (1988) och Johnson, Hall och Theorell (1989) JDC(S)-modell. 

 

Doef och Maes (1999) redogör för ursprunget till JDC(S)-modellen. De skriver att Karasek (1979) 

introducerade en modell som identifierar två kritiska aspekter i en arbetsmiljö; arbetets Krav och 

Kontroll. De utvecklar vidare att Krav handlar om arbetsbörda, som efterhand har operationaliserats 

till att mestadels innefatta tidspress och rollkonflikter (role conflicts - det vill säga när det ställs 

flera krav som är svåra att kombinera för en medarbetare). Kontroll, kan enligt Doef och Maes 

(1999) sammanfattas med vilken kontroll en medarbetare har över sina arbetsuppgifter. Ibland delas 

den upp två i delar, varav den ena är beslutsutrymme (decision authority), vilket enligt 

Stressforskningsinstitutet (u.å) till stor del handlar om strukturer för att skapa rättvisa förhållanden i 

arbetet. Den andra delen utgörs av decision skill, som Stressforskningsinstitutet (u.å) översätter med 

färdighetskontroll och belyser i vilken omfattning det finns utrymme för skicklighet och 

intellektuell aktivitet.  

 

Genom att kombinera de två dimensionerna Krav och Kontroll menar Karasek (1979) att arbeten 

med höga krav och låg kontroll, så kallade ”high strain jobs” ökar bland annat sannolikheten för 

minskat välbefinnande hos en medarbetare. Dess motsats blir således ”low strain jobs”, som 

kännetecknas av låga krav och låg kontroll.  
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Figur 4; Karaseks (1979) ursprungliga JDC-modell, hämtad från (Doef & Maes, 1999) 

 

Karaseks ursprungliga modell utvecklas av Johnson och Hall (1988) samt Johnson, Hall och 

Theorell (1989), som menar att forskning visar att socialt stöd har en dämpande effekt av upplevd 

stress och psykisk ohälsa. De inför den tredje dimensionen socialt Stöd, som kan ha fördelaktiga 

effekter när stora sociala nätverk förser en person med regelbundna positiva upplevelser (Cohen & 

Wills, 1985). Allt hjälpsamt socialt utbyte kan enligt Jeding et al. (1999) räknas hit och som 

konkreta exempel nämner Zapf (2002) när en sjuksköterska tar över en patient, som inte kommer 

överens med hens kollega samt att få stöd från sina kollegor efter ett besvärligt samtal med en kund.  

 

3.3 JDC(S)-modellen i Lean Production 

I avsnittet ovan presenteras studiens teoretiska utgångspunkt när det gäller synen på välbefinnande, 

samt bakgrunden till den modell vi använder för att belysa effekter på medarbetares välbefinnande i 

en organisation som använder sig av LP. Med detta som bas tolkar och diskuterar vi här hur vi 

relaterar välbefinnande och JDC(S)-modellens tre dimensioner till LP.  

 

3.3.1 Kravdimensionen 

Hasle (2014) genomför en litteraturstudie med syfte att sammanställa forskningen kring relationen 

mellan LP och medarbetare. Författaren beskriver LP som ett ifrågasatt konceptet som får beröm för 

att ge mer makt åt de anställda samtidigt som det får kritik för att intensifiera arbetsbördan och 

försämra arbetsförutsättningar för dem. Hasle (2014) menar i artikeln att det finns bevis för att LP 

kan medföra negativa konsekvenser för lågutbildade inom exempelvis bilindustrin, men att det 

samtidigt finns exempel på mer positiva utfall. Vidare skriver författaren att det finns goda 
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förutsättningar för att LP kan fungera som stödjande för de anställda samtidigt som det ökar 

effektiviteten och produktiviteten för verksamheter.  

  

Hasle (2014) menar att i första hand är högre krav inom LP sammankopplat med en högre arbetstakt 

och kortare cykeltider. Författaren förklarar att LP egentligen inte avser att få personal att "springa 

fortare", men i takt med att olika typer av spill i tillverkningsprocesser elimineras minskar 

respittiderna, vilket i sin tur medför att de tillfällen då personalen får ett ögonblicks andningsrum 

minskar och resultatet blir en högre och mer intensiv arbetstakt. Å andra sidan menar Schouteten 

och Benders (2004) att det spill som elimineras är sådant spill som karaktäriseras som meningslösa 

aktiviteter vilket borde resultera i att meningslösa uppgifter som tidigare utförts utraderas och 

därmed får medarbetare en högre grad av meningsfulla arbetsuppgifter. Vissa bolag som tillämpar 

LP reducerar systematiskt arbetsstyrkan som en metod för att öka produktiviteten, vilket i sin tur 

blir en källa till högre ställda krav på de som är kvar inom verksamheten, då de i viss mån förväntas 

täcka upp för de arbetsuppgifter de reducerade kollegorna utfört (Hasle, 2009). Alltför högt ställda 

krav på personalen som är kvar i verksamheten kan enligt Hasle (2009) leda till stress. Hasle (2009) 

rapporterar om en studie som visar att rapporter om klagomål på kvaliteten kan upplevas som högre 

ställda krav på medarbetare. Detta då LP strävar efter att öka kvaliteten i tillverkningsprocessen 

genom att systematiskt identifiera och eliminera felaktigheter som sänker kvaliteten, där 

identifieringen i vissa fall utlämnar och drabbar enskilda anställda istället för att punktmarkera 

själva processen.  

 

Den ständiga strävan efter förbättring som genomsyrar LP kan också vara en bidragande faktor till 

högre ställda krav på personalen. Mallock (1997) beskriver hur kaizenaktiviteter, med en 

huvudsaklig inriktning på ständig förbättring i verksamheten, bidrar till en ändlös 

arbetsintensifiering för medarbetare. Å andra sidan skriver Schouteten och Benders (2004) att de 

ständiga förbättringarna ofta innebär att standardiserade processer förändras och i många fall leder 

till förbättrade arbetssituationer för de anställda. Conti och Warner skriver dock i artikeln 

Taylorism, New Technology and Just-in-Time Systems in Japanese Manufacturing (1993) att den 

del av arbetstiden som personalen inte utför standardiserade uppgifter utan istället jobbar med 

förbättringsarbete utgör en väldigt liten del av deras totala arbetstid (Schouteten & Benders, 2004). 

Författarna menar att den förhållandevis lilla andelen av personalens arbetstid som förläggs till icke 

standardiserade arbetsuppgifter endast bidrar till att de under den övriga arbetstiden i ännu högre 

grad får utföra standardiserade arbetsuppgifter, vilket bidrar till lågt ställda krav och minskad 

kontroll. Hasle (2009) hävdar att en risk när arbetsrutinerna blir alltför standardiserade och enkla 
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och kraven kan beskrivas som lågt ställda, är att medarbetare blir likgiltiga och inte känner att det 

inte krävs några kvalifikationer för att utföra arbetsuppgifterna längre.  

 

Schouteten och Benders (2004) menar att LP skapar högre arbetstempo, vilket förändrar kraven som 

ställs på personalen i verksamheterna. Författarna menar att de operativa kraven bland annat är 

tyngre arbetsbelastning och ökad disciplin genom att ständigt värdera och omvärdera processrutiner. 

Förändrade kognitiva krav kan vara en effekt då medarbetare är inblandade i kaizenaktiviteter, 

vilket kräver en högre grad av problemlösningsegenskaper. Hasle (2009) utvecklar resonemanget 

och menar att de ändrade kraven kan bidra till positiv personlig utveckling hos personal som tvingas 

tänka och arbeta i nya banor. Schouteten och Benders (2004) hävdar att de förändrade kraven kan 

vara både positivt i form av högre inflytande och arbetskontroll, men även negativt i form av 

kognitiva krav där inte alla anställda har de egenskaper som krävs, vilket kan leda till en känsla av 

otillräcklighet hos vissa individer.  

 

3.3.2 Kontrolldimensionen 

Kontrolldimensionen avser medarbetares möjlighet att själva styra sina arbetsaktiviteter (Doef & 

Maes, 1999). Conti et al. (2006) menar att i takt med att processer förbättras, där manuella uppgifter 

avkvalificeras för att minimera fel och kvalitetssäkra processerna, sjunker graden av kontroll för de 

anställda och de kan uppleva en känsla av maktlöshet. Författarna tillägger dock att LP 

kompenserar denna effekt med andra stressreducerande verktyg och egenskaper. Bland annat 

elimineras en stor källa till frustration då feltillverkade delar som fördröjer processerna minskar 

dramatiskt med tillämpande av LP. Minskad lagerhållning och 5S är andra verktyg som gör det 

enklare att navigera sig i fabriken samt att hitta rätt delar, vilket underlättar arbetet och minskar 

stress (Kobayashi et al., 2008). Dessa verktyg och metoder kan även bidra till medarbetares 

ansvarskänsla, då de på ett ofta väldigt konkret sätt medverkar till förändringar på arbetsplatsen, 

kanske genom att medverka i Kaizenmöten, eller genom att hålla ordning och reda på sin arbetsplats 

i linje med 5S (Hasle, 2009). 

 

Hasle (2009) menar att LP leder till ökad kontroll och minskad stress främst genom ett ökat 

arbetstagarinflytande. Ju mer personalen medverkar till verksamhetens processförbättringar och har 

befogenhet att agera, desto mindre stress framkallas. Schouteten och Benders (2004) går på samma 

spår och skriver att förstärkt självbestämmande för medarbetare genom att de involveras i 

verksamheten, förbättrar deras arbetsförhållanden. Författarna förklarar sitt ställningstagande med 

att om de själva är med och påverkar och utformar processerna och de arbetsrutiner som ska utföras, 
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ökar deras kontroll över arbetet och därmed minskar stresskänslan. Hasle (2009) hävdar att 

motpolen är att de anställda upplever en känsla av hjälplöshet då de inte har tillräckligt med 

inflytande över sina arbetsuppgifter. Detta bekräftas till viss del i Contis et al. (2006) studie, där 

JDC(S)-modellens används för att utvärdera arbetsrelaterad stress. Författarna konstaterar att 

nyckeln till ökad produktivitet utan att medarbetarna känner ökad stress är att involvera dem mer i 

arbetet och studien visar att upplevd stress minskar då medarbetarna känner sig involverade. 

 

Hasle (2009) beskriver en studie vars resultat visar att då organisationer riktar störst fokus mot 

standardisering och monitorering ökar den psykosociala utsattheten hos deras anställda, men om de 

samtidigt får större inflytande och har möjligheter att utnyttja sina kompetenser minskar de 

psykosociala problemen. Spector (1986) bekräftar detta och visar dessutom på en rad andra positiva 

effekter som kontroll av arbetet bidrar till. Han nämner bland annat motivation och trivsel på 

arbetet. Detta kopplar vi ihop med JDC(S)-modellen där Kontrolldimensionen är avgörande för hur 

medarbetaren hanterar de höga kraven på arbetsplatsen. 

 

Enligt Conti et al. (2006) erbjuder trots allt de flesta fabriker som tillämpar LP en låg grad av 

jobbkontroll. Standardprodukter tillverkas genom att i hög grad använda enkla processer med 

personal som följer standardrutiner när de utför sina arbetsuppgifter. Författarna menar dock att 

detta inte behöver vara negativt. Den låga graden av kontroll kan enligt dem bidra till förbättringar 

med avseende både på produktkvalitet och välbefinnande hos medarbetare. Förklaringen till detta 

ligger i att god produktkvalitet kräver standardiserade, enkla och effektiva processer, men att en hög 

kvalitet också kan bidra till en känsla av stolthet hos de anställda, vilket ökar deras välmående.  

 

3.3.3 Stöddimensionen 

Putnam (1995) definierar socialt kapital som det nätverk av normer och tillit som gör att en grupp 

av människor kan arbeta tillsammans för gemensam vinning. Hasle (2014) skriver att socialt kapital 

enligt Putnams definition är ett viktigt element i LP. Han menar att ett lågt socialt kapital med låg 

tillit troligen begränsar LP:s positiva effekter till att enbart bestå av ökat arbetstempo och att 

medarbetarnas handlingsutrymme minskar, vilket kan leda till konflikter mellan ledning och 

arbetare. Om en organisation har ett lågt socialt kapital kan LP enligt Hasle (2014) enbart 

implementeras genom ett så kallat top-down-förfarande, vilket kan leda till motstånd från 

medarbetare och att långsiktiga mål som kontinuerlig förbättring inte nås. Han antyder även att 

detta förfarande kan vara orsaken till en del av de negativa effekter av LP på välbefinnande, som 

vissa studier visar. Att istället involvera och engagera medarbetarna i arbetet med LP ökar 
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möjligheterna att uppnå långsiktigt positiva effekter av styrsättet (Shah & Ward, 2007; Treville & 

Antonakis, 2006). 

 

Hasle (2009) skriver att teamwork är vanligt inom LP. Det betyder att kollegor stödjer varandra och 

han kallar det för social interaktion. Om den sociala interaktionen inte fungerar och kritik riktas 

mellan anställda eller mellan anställda och ledning, menar han vidare att frustration och till och med 

känslor av värdelöshet kan uppstå. Jeding et al. (1999) skriver att arbetsledare och chefer måste ge 

socialt stöd och att det inte räcker med att arbetskamrater hjälper varandra. De menar att 

forskningen visar att stöd från chefer och arbetsledare har än större betydelse för anställdas trivsel 

än stödet från kollegor. Hasle (2009) utvecklar till exempel att stress kan minskas genom att ledning 

och chefer ger stöd och social support till sina medarbetare. Vi tar även hänsyn till att socialt stöd 

kan komma från familjen, som är en del av det stora sociala nätverk som kan förse en individ med 

positiva upplevelser, som beskrivs av Cohen och Wills (1985). Att familjen också är en del av det 

sociala stödet i JDC(S)-modellen nämns även av (Jeding et al., 1999). 

 

3.3.4 Sammanställning JDC(S)-modellen i Lean Production 

Hasle (2009) sammanställer en enkel tabell som tar avstamp i JDC(S)-modellen, men använder sex 

dimensioner, eller nyckelfaktorer, för att beskriva jobbets psykosociala arbetsmiljö. Utöver Johnson 

och Hall’s (1988) tre dimensioner Krav, Kontroll och Stöd, adderas faktorerna ansträngning och 

belöning, meningsfullhet samt förutsägbarhet. Respektive nyckelfaktor kan ha både positiva och 

negativa effekter och konsekvenser för välbefinnandet, vilket vi finner intressant. Utmaningen är att 

driva fram de positiva utvecklingarna samtidigt som de negativa utvecklingarna begränsas, för att 

på så sätt maximera den psykosociala miljön på arbetsplatsen (Hasle, 2009). Tabellen nedan är en 

sammanställning baserad på Hasles (2009) tabell, vi väljer dock att endast hålla oss till de tre 

dimensionerna tillhörande JDC(S)-modellen. 
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 - Positiv utveckling - Negativ utveckling 

Krav  

i form av fysisk, intellektuell och 

emotionell arbetstakt och 

arbetsbelastning 

 

- Personlig utveckling 

 

- Ökad negativ stress 

- Känsla av likgiltighet 

 

Kontroll 

i form av planering och utförande  

av det egna jobbet  

 

 

- Befogenhet att agera 

- Ökat ansvarstagande 

 

 

- Känsla av hjälplöshet 

- Känsla av maktlöshet 

 

Support 

i form av hjälp och support från 

chefer och kollegor 

 

- Social integration 

 

- Frustration 

- Känsla av värdelöshet 

 

Tabell 1; Dimensionernas jobbfaktorer och potentiellt utfall på medarbetares välbefinnande (Hasle, 2009) 

 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

3.4.1 Del 1 - Lean Production 

Vi beskriver i detta kapitel hur LP vuxit från ett effektivitetsförbättrande system i tillverkningen hos 

Toyota Motor Company, till att bli ett övergripande styrkoncept som Hines et al. (2004) delar in i 

två nivåer bestående av en strategisk del (Lean Thinking) och en operativ del (Lean Production). De 

två nivåerna placeras under det övergripande begreppet som enbart benämns som ”Lean”. 

Konceptet har dessutom spridits och tillämpas idag inom en mängd andra verksamheter även 

utanför bilindustrin. I vårt syfte att gå på djupet med att belysa LP:s effekter gällande upplevt 

välbefinnande bland medarbetare, fokuserar vi dock på den operativa nivån. Vi utgår från Shahs och 

Wards (2007) modell när vi beskriver LP och håller oss huvudsakligen inom den internrelaterande 

tionde dimensionen ”involverande av medarbetare”. Vi behandlar därutöver det i vårt fall viktiga 

redskapet 5S, vilket är ett många verktyg inom LP. Vi tror i likhet med Kobayashi et al. (2008) att 

den här typen av verktyg, som är en del av många arbetares vardag, påverkar deras välbefinnande. 

Vi bryter ut de ovan beskrivna delarna från Hines (2004) samt Shahs och Wards (2007) modeller 

och placerar in dem i vår egen modell över den teoretiska referensramen. Tillsammans utgör de den 

första delen i vår modell (se sida 40) över den teoretiska referensramens uppbyggnad och innefattar 

alltså studiens utgångspunkt gällande konceptet LP. 
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3.4.2 Del 2 - Välbefinnande och JDC(S)-modellen 

Shahs och Wards (2007) dimension gällande "involverande av medarbetare" anser vi har en naturlig 

koppling till begreppet välbefinnande, eftersom involvering enligt Treville & Antonakis (2006) 

leder till engagerade och motiverade anställda. Hasle et al. (2012) menar dessutom att 

arbetstagarinflytande genom involvering är en av hörnstenarna inom LP. Detta tillsammans med all 

tidigare forskning som på olika sätt belyser effekterna av LP med avseende på välbefinnande och 

andra närliggande begrepp som exempelvis stress, menar vi gör att det finns en intressant och 

relaterbar koppling mellan LP och välbefinnande. Med detta resonemang motiverar vi den streckade 

linjen som kopplar samman ”Involvering av medarbetarna” och ”Välbefinnande” i modellen på sida 

40. 

 

Vi har lagt fokus på att konceptualisera välbefinnande, eftersom vår litteratursökning visar att 

tidigare studier har olika syn på begreppet och vi vill vara tydliga med vad vi faktiskt studerar. Vi 

utgår till stor del från Mäkikangas och Kinnunen (2003), som delar in välbefinnande i de två 

kategorierna arbetsstressfaktorer (tidspress, kontroll, osäkerhet i arbetet och arbetsklimat) och 

självförtroende och optimism (arbetstillfredsställelse, psykisk utmattning, mental ohälsa och fysiska 

problem). Den här konceptualiseringen tillsammans med vår egen förförståelse och intresse av 

välbefinnande gör att vi väljer att utgå från den så kallade JDC(S)-modellen i studien gällande 

välbefinnande. Modellens tre dimensioner bestående av Krav, Kontroll och Stöd belyser enligt oss 

på ett mycket relevant vis vår syn på välbefinnande. Dimensionen Stöd, som kan dämpa de negativa 

effekterna av Krav och Kontroll, anser vi har en nära koppling till vikten av ett fungerande HRM-

arbete inom LP, som Forza (1996) skriver om. Modellen har dessutom använts i flera studier som 

ligger nära vårt ämnesområde, vilket visar att det finns acceptans för dess användning. Till sist 

diskuterar vi modellens tre dimensioner i förhållande till LP och sammanställer dem i en enkel och 

överskådlig matristabell, inspirerad av Hasle (2009). Välbefinnande med koppling till JDC(S)-

modellen blir på detta vis den andra delen av vår teoretiska referensram, som illustreras i modellen 

på sida 40.  

 

3.4.3 Del 3 - Intervjuguide 

Den teoretiska referensramen beskriver hur tidigare forskning givit tvetydliga svar, men där 

majoriteten menar att LP har en negativ effekt på medarbetares välbefinnande. Hasle et al. (2012) 

skriver dock att det inte behöver betyda att LP som koncept automatiskt ger negativa effekter, utan 

att det är troligt att det kan bero på andra kontextuella aspekter, som exempelvis var och i vilken 

sektor studien görs. Dessutom visar bland annat Seppälä och Klemola (2004) att effekterna även 
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kan bero på vilken befattning och ålder medarbetaren har. Då ett stort fokus inom LP är att öka 

produktiviteten, finns det risk för ökade krav och därmed också stress. Genom denna studie vill vi 

belysa de effekter LP har på medarbetares välbefinnande genom att på ett djupgående sätt studera 

en fabrik där konceptet tillämpas. Som ett led i detta har vi utformat en intervjuguide, vilken i 

enlighet med vår deduktiva ansats är sprungen ur den teoretiska referensramen. Intervjuguiden är 

den tredje och sista delen i modellen på sida 40.  

 

Vår teoretiska referensram utgår från helheten, med en beskrivning av modellen och de 

underliggande dimensionerna i relation till LP och dess påverkan på medarbetares välbefinnande. 

Teorin mynnar ut i en sammanfattande matristabell med olika möjliga positiva samt negativa 

konsekvenser av LP. I empirin arbetar vi oss fram på ett liknande sätt, men med skillnaden att vi 

startar med tre delperspektiv och beskriver respektive underliggande dimension i relation till 

insamlad empiri. I analyskapitlet knyter vi slutligen ihop resultaten från de olika dimensionerna 

med modellen och drar på så vis slutsatser till hur medarbetarna i den studerade fabriken upplever 

effekterna av LP med avseende på deras eget välbefinnande.  
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Figur 5; Egen modell över vår teoretiska referensram och hur den mynnar ut i vår intervjuguide  
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4. EMPIRI 

4.1 Presentation över fallstudieobjektet 

Fabriken vi studerar är belägen i västra Sverige och har en lång historik. Fabriken har varit verksam 

på ett och samma ställe i över 130 år och sedan 1980-talet har företaget haft en stark tillväxt och 

räknas idag som ett premiummärke på marknaden. Ansvarig chef för LP på fabriken berättar att 

implementering av LP startades 2012, vilket bland annat var en konsekvens av den allt mer 

påtagliga konkurrensen från utländska bolag vilket ökade pressen på verksamhetens effektivitet och 

produktivitet. Idag arbetar 59 personer på fabriken inom tillverkningsprocessen, där en övervägande 

andel är män. En stor andel av medarbetarna har arbetat på fabriken i många år och respondenterna 

vittnar om att trivseln på arbetsplatsen är stor. 

 

Implementeringen skedde med hjälp av ett konsultbolag. En styrgrupp bildades som ihop med 

konsultbolaget hade i uppgift att rulla ut LP i fabriken, vilket vi tolkar som ett så kallat ”top-down-

förfarande”. I implementeringsfasen låg fokus på att få medarbetarna att förstå att LP inte bara var 

ett tillfälligt projekt, utan ett nytt sätt att driva verksamheten på. Den ansvarige chefen för LP på 

fabriken beskriver implementeringsarbetet som backigt och intensivt, men där hen från ett 

verksamhetsperspektiv kan konstatera stora framgångar.  

 

Benämning Anställd antal år Ålder Intervju 

Fabriksarbetare 1 12 54 2015-10-19 

Fabriksarbetare 2 17 43 2015-10-19 

Fabriksarbetare 3 21 54 2015-10-19 

Fabriksarbetare 4 9 38 2015-10-19 

Fabriksarbetare 5 12 33 2015-10-19 

Fabriksarbetare 6 5 35 2015-10-19 

Fabriksarbetare 7 3 22 2015-10-19 

Fabriksarbetare 8 34 52 2015-10-19 

Avdelningschef 1 24 45 2015-10-19 

Avdelningschef 2 21 58 2015-10-19 

Ansvarig chef för LP 12  39  2015-11-30 

 

Tabell 2; Förteckning över studiens respondenter  
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4.2 Kravdimensionen 

4.2.1 Intensifierad arbetsbörda 

Fabriksarbetare 2 säger att det är svårt att tala för alla när det gäller känslan av arbetsbörda, men 

menar att det är många röster på bolaget som säger att det är alltför mycket att göra. Själv menar 

respondenten att det kan bero på att dessa personer ser LP som en extra uppgift att utföra ovanpå de 

ordinarie arbetsuppgifterna, istället för att försöka väva in det i dagliga arbetet, vilket kan skapa 

känslan av tidsbrist. Detta stöds till viss del av Fabriksarbetare 4 som säger ”jag hade ju fullt upp, 

100 procent jobb, innan. Och sen ska man göra det här också och det säger ju sig självt…det, det 

är ju en ganska omöjlig ekvation”. Fabriksarbetare 6 menar att ” man måste kunna ställa krav på 

folk” och hävdar att det inte kommer för höga krav från arbetsgivaren, snarare är det medarbetarna 

som bör ställa krav på sig själva för att utföra sina arbetsuppgifter. Även Avdelningschef 1 talar om 

att ställa höga krav på sig själv för att lösa sina arbetsuppgifter på bästa sätt, vilket även är en följd 

av att inte vilja jobba kravlöst.  

 

Samtliga respondenter, såväl arbetare som chefer, anser att de aldrig har lite att göra. 

Avdelningschef 1 har ”aldrig varit med om att det är lite att göra”. Fabriksarbetare 6 håller med 

och säger ”det finns alltid att göra”. Fabriksarbetare 7 beskriver att arbetsbelastningen går upp och 

ner hela tiden beroende på efterfrågan, men personligen anser respondenten att den ändå är lagom.  

Fabriksarbetare 2 säger att det är ett bra tryck just nu på avdelningen med mycket att göra, men att 

det är positivt. Andra respondenter är inte lika positiva över det faktum att det aldrig är lite att göra. 

Fabriksarbetare 4 menar att arbetsbelastningen just nu är för tung, Fabriksarbetare 5 säger att ”det 

är jättemycket att göra, ibland känner jag att det är för mycket att göra”. Fabriksarbetare 1 

beskriver arbetsbelastningen som att varje liten sekund på dagen ska fyllas med arbetsuppgifter för 

att de ska vara så effektiva som möjligt och menar att det är en nackdel för medarbetarna som blir 

stressade och mår dåligt. Å andra sidan säger Fabriksarbetare 3 att det krävs mycket, men att de 

måste jobba så. Fabriksarbetare 1 uttrycker en känsla av tidsbrist, men poängterar att det också 

råder personalbrist.  

 

”För få människor ska göra fler uppgifter hela tiden, så att det blir… ingen chans 

till andhämtning eller nån kontakt med kollegor… och folk runtomkring. Det blir 

väldigt anonymt. Folk springer bara förbi hela tiden. Folk springer bara runt och 

är jättestressade.” 
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4.2.2 Strävan efter ständig förbättring 

Avdelningschef 2 berättar att det tidigare var två personer på chefstjänsten, men idag hanteras den 

endast av en person, vilket har lett till en mycket högre arbetsbelastning. Samtidigt tillägger chefen 

att de håller på att utbilda personal i produktionen så att de på sikt ska kunna ta ett större ansvar och 

därmed avlasta respondentens tjänst, men det kommer ta tid att komma dit. Även Fabriksarbetare 8 

är ensam i sin roll och känner en viss utsatthet i det, då det påverkar produktionen negativt vid 

exempelvis sjukdom. Dock upplever respondenten inte att kraven är för högt ställda, utan snarare att 

de ligger på en rimlig nivå, men poängterar samtidigt att upplevelsen av hur kraven ser ut beror på 

vilken del i produktionen som undersöks.  

 

Fabriksarbetare 5 talar om pressen som uppkommer då de ska producera mycket och snabbt, men 

samtidigt hålla en hög kvalitét och säger: ”jag har lite prestationsångest, jag vill prestera på jobbet, 

men ibland går det liksom inte. Och då blir jag frustrerad, varför?”. Avdelningschef 2 håller 

samma linje och berättar att kraven på produktiviteten ökar samtidigt som de ska fokusera på att 

spara för att få bättre avkastning. Respondenten menar att det upplevs som stressande och hävdar att 

även personalen talar om samma stress när de samtalar på sina raster. Både arbetaren och chefen 

menar att stressen kan kopplas ihop med att alla buffrar ska reduceras som ett led i fabrikens LP-

arbete. Fabriksarbetare 5 anser att detta påverkar fabrikens flöde negativt och att problemet bottnar i 

att de inte får ha någon buffert.  

 

”Vi hinner inte bygga upp någon buffert, vi FÅR inte ha en buffert för att det 

kostar pengar. Eh.. Men sen står ju maskinerna still, så att det, det borde 

egentligen kosta mer än att ha en buffert tycker jag. Sen är det ju alltid en press 

på oss att vi ska jobba som fan, för att hinna med alla stora ordrar.”  

 

Avdelningschef 2 berättar att det ställs stora krav på att fabriken ska leverera i tid och att kunder 

idag kräver snabba leveranser efter att en beställning är lagd. Det i kombination med minimala 

buffrar, bidrar till att det blir en stressfaktor för personalen. Fabriksarbetare 2 säger att ”sen LP kom 

så tror jag att alla känner att det är högre krav och mer press liksom på en”. 

 

Fabriksarbetare 7 berättar att de mäter produktivitet på ett helt annat sätt än innan LP tillämpades i 

fabriken. Respondenten menar att personalen alltid har i bakhuvudet hur mycket de bör tillverka på 

ett visst antal timmar, men att det på ett sätt kan vara nyttigt för att de då har någonting att gå efter. 
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Å andra sidan säger respondenten att det även bidrar till en viss stress. När de vet hur mycket en 

maskin ska producera på en dag innebär ett stopp på två minuter att dagens mål inte kommer 

uppnås och det syns tydligt på mätstaplarna. Fabriksarbetare 3 berättar att när LP var nytt på 

fabriken var det mycket stress i samband med alla nya typer mätningar, ”det var så mycket 

mätningar, så man kunde inte koncentrera sig på kvalitét. Man fick ont och panik. Men det har 

blivit bättre”. Fabriksarbetare 1 talar om vad den ökade mängden mätningar av produktiviteten 

innebär för medarbetarna och menar att fler mår dåligt efter att implementeringen av LP. 

Respondenten menar att det är en följd av att personalen känner en större personlig press på sig och 

säger:  

”Det spelar ingen roll att de säger att det verkligen inte är det som är meningen, 

ingen vill ju plåga folk, men det är det som händer när man ser på en stapel och 

hur den höjer och sänker sig hela tiden”. Så fort en person får ett diagram 

uppsatt jämte sig, som visar hur effektiv den personen har varit, så blir det en… 

en negativ stress av det. För att skulle den här stapeln minska veckan efter, så 

blir man ju stressad, för att liksom hålla denna höga nivån”  

 

Vidare säger Fabriksarbetare 1 att det samtidigt är positivt när alla medarbetare får ta del av 

nyckeltal över exempelvis försäljning i stort eller andra övergripande områden, vilket kan bidra till 

att hen känner sig mer delaktig i verksamhetens mål. Respondenten anser dock att så fort de 

maskinpersonliga diagrammen exponerar individerna bidrar det till att människorna inte mår bra, 

”de blir stressade och känner sig värdelösa om de inte presterar lika bra som veckan innan och 

så”.  

 

4.2.3 Förändrade kognitiva krav 

Avdelningschef 1 berättar att ett ganska hårt eget krav är att personalen ska hålla sin LP-

dokumentering. Av studiens respondenter är chefen relativt ensam i sin åsikt om att 

dokumenteringen i nuvarande utförande är en bra rutin att upprätthålla. Avdelningschef 2 önskar 

istället att de kunde minska på dokumentationen på grund av att det är för mycket papper. 

Respondenten vill istället satsa mer på visuella grafer och diagram på digitala skärmar som skulle 

skapa ett större intresse hos medarbetarna. Avdelningschefen säger också att ”de som jobbar i 

produktion tycker inte om att skriva för mycket och då blir det motstånd. Det tar tid och blir 

motstånd”. Detta bekräftas av Fabriksarbetare 5 som anser att det är en överdriven dokumentation i 

samband med LP, ”det är för mycket papper. Det är så överdrivet mycket papper om allt”.  
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Även Fabriksarbetare 4 talar om problemet med kraven på dokumentation, men tar in aspekten av 

att det är tiden som inte räcker till för att hinna med pappersarbetet. Respondenten förklarar att det 

är rollen som pelare i en LP-grupp som innebär en hel del dokumentation och att det då bidrar till en 

stress ”när jag måste vara borta mycket från min avdelning, sitta vid datorn och fylla i resultat, då 

får min kollega ännu mer att göra”.  

 

4.3 Kontrolldimension 

4.3.1 Effekter av processförändringar 

Flera av verktygen som tillämpas i samband med LP uppfattas som positiva för majoriteten av 

respondenterna. Sex av dem nämner specifikt 5S som började användas när LP implementerades på 

fabriken. Verktyget har fått stor framgång och bidrar till att personalens arbetsuppgifter kan utföras 

på ett både enklare och smidigare sätt. Fabriksarbetare 8 menar att ”5S har underlättat mycket 

genom att det blir ordning och reda”. Vidare berättar respondenten att de nuförtiden har bilder på 

alla lådor så de ser vad som finns inuti. Fabriksarbetare 6 håller med och berättar att det är enklare 

att hitta saker om de behöver låna något på en plats som inte är ens egen, allt ligger på sin bestämda 

plats och är väldigt enkelt att finna. Konceptet tycks också uppskattas av cheferna, där exempelvis 

Avdelningschef 2 nöjt beskriver att de kommit långt med 5S-arbetet och att före- och efterbilder 

visar på stora positiva skillnader. Trots nya många nya rutiner, anser nio av tio respondenter att de 

har tillräcklig kunskap för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Fabriksarbetare 8 säger att ”jag har 

haft en bra läromästare. Jag känner mig inte osäker” vilket tyder på att gott samarbete kollegor 

emellan. Även fabriksarbetare 2 beskriver ett gott samarbete mellan kollegor, där de gärna hjälper 

varandra och där kunnig personal bidrar till att lära upp nyanställda. Krävs det någon specifik 

utbildning för att klara av sina arbetsuppgifter ännu bättre vittnar flera respondenter om att företaget 

har en flitig HR-avdelning som gärna hjälper till att hitta lämpliga kurser till medarbetarna. Trots 

allt tyder respondenternas svar på att de flesta är nöjda med sina arbetsuppgifter och den egna 

kompetensen de besitter för att utföra arbetet. Fabriksarbetare 3 konkluderar sitt resonemang genom 

att säga ”jag tror det [läs: min kunskap] räcker. Det behövs inte mer på min maskin”. 

 

En av de bärande idéerna med LP som vi tar upp i vår teoretiska referensram är strävan efter ett 

konstant och effektivt flöde. Dock tolkar vi respondenternas svar som att medarbetarna i fabriken 

upplever att just det här målet inte är uppnått, snarare är läget tvärt om vilket skapar frustration. 

Förklaringen till varför inte flödet fungerar skiftar beroende på vilken avdelning inom produktionen 

personen tillhör. Fabriksarbetare 5 menar att det är de reducerade buffrarna som är orsaken, ”flödet 

här fungerar inte och så ska det inte behöva vara. Problemet är att vi inte får ha någon buffert, det 
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är därför det inte flyter på”. Fabriksarbetare 7 tycker att det är beslut från högre håll som påverkar 

flödet och att det bidrar till en negativ och onödig stress hos personalen. Att fabriken arbetar med en 

komplex tillverkning med många processer som länkas samman är en annan anledning som 

Fabriksarbetare 1 lyfter fram som möjlig orsak till brister i flödet. Brister det i kommunikationen 

mellan avdelningarna leder det till stopp i flödet.  

 

”Varje plats och process är så olik den andra. LP har som tankesätt att det ska 

bli ett jämnt och fint flöde och det vore ju fantastiskt bra att ha här. Men om den 

ena maskinen här fungerar snabbare, blir flödet ändå inte bättre för maskinen 

bakom kan ju inte få fram material till den snabbare maskinen. Det handlar om 

kommunikation mellan enheterna”. 

 

4.3.2 Påverka arbetsuppgifter 

Med undantag för en fabriksarbetare som har en något mer fristående arbetsroll, menar samtliga 

respondenter att arbetsuppgifterna beror på efterfrågan. För de flesta är det chefen som tillsammans 

med sin personal planerar och prioriterar de ordrar som är aktuella. Fabriksarbetare 7 uttrycker det 

som att ”mitt arbete planeras utifrån vad som behövs, där är jag liksom. Det är chefen som 

bestämmer var jag ska vara”. Samtidigt befinner vi oss i en fabriksproduktion där vi tolkar det som 

att personalen i stor utsträckning är beroende av varandra, Fabriksarbetare 5 säger att ”jag kan inte 

påverka min arbetsbelastning alls, vi sitter ihop för mycket mellan de olika processerna”. 

Fabriksarbetare 1 uttrycker tydligt kundorienteringen genom att berätta:  

 

”Jag kan inte påverka det (läs: arbetsuppgifterna), det måste bli gjort. Jag kan 

inte göra något senare, för om kunden ska ha det denna veckan, måste jag göra 

det denna veckan och skicka det till kunden. Jag kan ju inte skjuta på det.” 

 

Några av fabriksarbetarna beskriver dock en viss självstyrning, Fabriksarbetare 2 menar att ”i stort 

sett påverkas jag av gruppen, för vi har personal som styr vad som ska göras. Men ner på min 

maskin kan jag styra en del”. Även Fabriksarbetare 3 arbetar utifrån principen frihet under ansvar 

och berättar:  
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”Jag kan inte göra mer än min maskin klarar. Jag styr på min maskin vad som 

ska göras. Chefen skriver på en tavla vad som ska göras, men jag kan prioritera 

och ändra på tavlan. Chefen vet att jag kan och har det under kontroll.”  

 

Fabriksarbetare 8 uttrycker en frihet gällande styrning av arbetsuppgifterna, men menar att det 

prioriteras utifrån kundernas önskemål. Planering och prioritering är ett genomgående tema, 

Fabriksarbetare 2 säger att ”planering är det största. Gäller att prioritera och planera ordrar. Det 

gäller genom hela produktionskedjan”.  

 

Även Fabriksarbetare 6 beskriver en fri arbetsroll där mycket av arbetet läggs upp på egen hand, 

men i samråd med chefen. Respondenten berättar om mycket ansvar på jobbet vilket upplevs som 

roligt. Den motsatta situationen råder för Fabriksarbetare 7 som uttrycker en viss frustration då hen 

inte råder över vad den egna planeringen, ”det är inte så jättemycket jag kan göra faktiskt [läs: åt 

mina arbetsuppgifter]. Vi har planeringen som sträcker sig några veckor framåt enligt ordrar och 

beställningar som vi får. Det är ju inte jag som påverkar det själv egentligen”. Respondenten 

uttrycker vidare en önskan om mer eget arbete och menar att eget ansvar skulle öka motivationen.  

 

4.3.3 Påverka arbetstider 

Fasta arbetstider ett genomgående tema för medarbetarna, dock råder viss flexibilitet på så vis att 

flera av dem kan skjuta på arbetsdagen någon timme fram eller tillbaka. Den avgörande faktorn 

tycks vara i vilken del av produktionen medarbetaren befinner sig, om någon ska ta över 

arbetsuppgifter på ett andra skift är det inte möjligt att flytta på arbetstiden, men annars tolkar vi det 

på respondenterna som att det är frihet under ansvar som gäller. Fabriksarbetare 1 förklarar att ”har 

jag ingen som tar över kan jag till exempel börja senare och sluta senare, eller skjuta lite jobb till 

dagen efter och då börja tidigare. På så vis kan jag påverka tiden”. Överlag tolkar vi samtliga 

respondenter att de är nöjda med arbetstiderna, både de individer som kan påverka tiderna till viss 

del, men även de som arbetar under helt fasta tider. Fabriksarbetare 2 säger att ”tiderna betyder 

mycket positivt. Det är väldigt tidiga morgnar, vilket betyder tidiga eftermiddagar, vilket betyder 

mer tid med familjen och det är positivt”. Fabriksarbetare 6 håller med och menar att ”jag har inget 

behov att ändra min arbetstid. Att jobba från 6-15 passar mig som handen i handsken, då jag har 

mycket att stå i hemma”. Dessutom arbetar många in en halvtimme varje dag, vilket gör att de kan 

sluta redan vid lunchtid på fredagar.  
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4.3.4 Involvering av medarbetarna 

Enligt respondenterna finns det medarbetare i fabriken som arbetar aktivt med LP och de verktyg 

som tillämpas, även om flera respondenter menar att det är fler som inte arbetar aktivt med det. 

Fabriksarbetare 1 uttrycker en tacksamhet mot ledningen och säger att ”de tar väldigt allvarligt på 

alla förbättringar man kommer med och tar verkligen tag i det”. Strävan efter ständig förbättring är 

ett nyckelbegrepp i LP och när det finns extra tid över lägger flera respondenter gärna den tiden på 

LP och dess förbättringsarbete. Fabriksarbetare 4 säger att ”det är fullt upp hela tiden. Är det lite 

mindre att göra någon period jobbar jag mer med LP”. Likaså Fabriksarbetare 7 beskriver att 

eventuell extratid läggs på LP, men säger samtidigt att det var längesen det var lite att göra och tid 

över. Tidsbristen är en faktor som enligt respondenterna ”talar emot dem”, Fabriksarbetare 1 menar 

att ”man känner att det är ingen annan som gör mitt jobb när jag är här och jobbar med LP, det 

finns ingen resurs som tar över om man ska gå iväg någonstans”. Avdelningschef 2 säger att 

förbättringsarbetet inom LP går långsamt och stannar av ibland, men det viktiga är att inte sluta, 

utan att ta upp tråden igen efter en intensiv arbetsperiod. Det har gjorts framsteg inom 

förbättringsarbetet, Fabriksarbetare 8 berättar att ”jag har exempelvis varit med och tagit fram nya 

maskiner, som varit utvecklande för mig”. 

 

Sex av respondenterna känner till företagets övergripande mål och känner att de på ett eller annat 

sätt gör vad de kan för att bidra till att uppnå målen. Fabriksarbetare 1 säger att ”ja, det hör vi ofta, 

deras övergripande mål. Det tycker jag väl att vi ändå försöker hjälpa till med allihopa”. 

Avdelningschef 2 anser också att alla medarbetare bidrar hela tiden för att uppnå företagets mål, ”vi 

jobbar efter målen och pratar om det på våra möten. Vi hjälper så gott vi kan”. Avdelningschef 1 

förklarar att företaget i samband med tillämpningen av LP började mäta olika typer av nyckeltal, 

uttryckt som KPI:er. Fabriksarbetare 2 beskriver hur detta bidrar till att leva upp till uppställda mål 

genom att produktionen genomgående strävar efter att ha samma standard. De ställer upp 

gemensamma kvalitetsnivåer som det sedan gäller att alla jobba efter för att hålla. Respondenten 

beskriver en gemensam ansvarskänsla, ”jag försöker tänka mig att jag är en viktig kugge i 

maskineriet och att alla har en viktig del”.  

 

För att komma längre i arbetet med LP och dess verktyg framkommer en önskan från tre av 

respondenterna om att mer utbildning inom LP skulle vara nyttigt. Fabriksarbetare 7 menar att hen 

har för lite kunskaper när det kommer till LP. Fabriksarbetare 1 är inne på samma linje och talar om 

att de hade utbildning i början av implementeringen av LP, men menar att de behöver jobba aktivt 

med de olika verktygen hela tiden för att det verkligen ska landa. Även nätverkande med andra 
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fabriker inom samma företagssfär efterfrågas för att utbyta erfarenheter i LP-arbetet. 

Fabriksarbetare 4 berättar att hen har varit på en sådan träff en gång och att det var väldigt bra, men 

sedan har det inte blivit några fler tillfällen, vilket respondenten anser är synd. Återigen hänvisas till 

tidsbristen, ”men det har inte blivit av, på grund av att det är för fullt upp”.  

 

Två av respondenterna säger sig känna till företagets övergripande mål, men menar att det inte är 

något som påverkar deras dagliga arbete och de har svårt att se att de personligen kan bidra till att 

nå målen. Fabriksarbetare 7 uttrycker det genom att säga ”jo, jag känner väl till målen, det gör jag. 

Det gör väl dom flesta. Men om jag kan bidra vet jag inte”. Två av respondenterna anser att de 

övergripande målen inte är något som företaget aktivt kommunicerar till de anställda och att de 

personligen inte tänker på den typen av mål i sitt dagliga arbete. Fabriksarbetare 8 menar att ”jag 

fokuserar på mitt så att säga och ja det…… det jag gör så att säga. Tänker väl inte så stora banor 

utanför det egentligen”.  

 

Känslan av att bidra och vara en del av en helhet beskrivs av flera respondenter som positivt och 

motiverande. På frågan om av som är det bästa med jobbet svarar exempelvis Fabriksarbetare 7 att 

det är att vara den del av en process. Fabriksarbetare 1 beskriver känslan av att se sig själv som en 

del i det stora sammanhanget, vilket upplevs som motiverande. Även de två intervjuade cheferna 

säger att de ser sig som den del av det stora, men en intressant synpunkt kommer från 

Avdelningschef 1 som säger att känslan av att vara ”jätteviktig och svårersättlig” var större som 

fabriksarbetare i produktionen än vad den är i rollen som chef. Respondenten menar att ”vem som 

helst kan läsa sig till ett sådant jobb”, men poängterar dock att hen känner sig mycket delaktig i 

produktionsledet och i LP-processen. 

 

4.3.5 Självbestämmande 

Inom LP kan arbetskontrollen hos medarbetare ökas genom att de själva mer eller mindre kan styra 

hur deras arbetsaktiviteter utförs. Huruvida personalen är självstyrande eller inte tycks till stor del 

bero på vilken position inom produktionen personen tillhör. Fabriksarbetare 7 nämner att det är 

motiverande att få en uppgift med ett mål, men på egen hand bestämmer hur målet ska nås, ”att få 

komma med nya idéer och få lägga upp det egna arbetet. Det händer inte ofta, men ibland”. Inte 

heller Fabriksarbetare 5 har helt och hållet kontroll över hur arbetsuppgifterna ska utföras, dock har 

respondenten en typ av kontroll över den egna maskinen: ”jag upptäcker fel i tid och jag åtgärdar 

gärna felen själv utan att gå upp till verkstaden. Jag ser problemet och så åtgärdar jag det själv” 

och menar att det är det bästa med jobbet. 
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Ett par av respondenterna jobbar mer självständigt och uttrycker att de ser en stor fördel med det. 

Fabriksarbetare 8 menar att det bästa med jobbet är att det är självständig och att hen styr sig själv. 

Respondenten känner sig betydelsefull och anser att arbetet är stimulerande på grund av detta. En 

liknande känsla har fabriksarbetare 3 som menar att hen lägger upp en stor del av sitt arbete själv, 

men i samråd med sin chef. Respondenten anser att hen ”har ganska mycket ansvar och det tycker 

jag är roligt”. Dock uttrycker respondenten ett behov av att få hantera sin maskin på egen hand 

utan att någon annan lägger sig i, ”om någon blandar sina fingrar i mitt jobb… jag tror att jag 

kan… har man jobbat tio år på sin maskin, så känner man sin maskin väldigt bra”. Avdelningschef 

1 talar också om en viss frustration gällande hur detaljerat den närmsta chefen ska lägga sig i 

planeringen av det egna arbetet. ”Andra saker som är mindre motiverande är när chefen är inne 

och tittar lite för detaljerat på ens arbete. Det kan ta lite energi kan jag tycka.” Avdelningschefen 

inser under intervjun att hen i sin tur inte har reflekterat över hur den egna personalen tänker kring 

samma fråga. Eventuellt upplever de samma frustration när de behöver lägga upp sitt arbete i 

samråd med chefen.  

 

Fabriksarbetare 6 talar om en ökad ansvarskänsla och att alla medarbetare måste bidra till att få 

fabriken att prestera på bra nivåer. Respondenten berättar bland annat att de måste tänka mer på vad 

som slängs, framför allt när det gäller maskiner och inventarier som har höga värden. 

Fabriksarbetare 6 uttrycker också en önskan om att få ännu mer ansvar för att på så sätt kan påverka 

arbetsuppgifterna och rutinerna mer än vad som går idag. ”Att driva projekt hade jag också velat 

vidareutveckla mig inom. Men jag har inte tagit upp det med min chef. Jag tror att jag kan få det 

om jag tar upp det”. 

 

4.4 Stöddimension 

4.4.1 Stöd från ledning 

När det gäller den initiala implementeringen gör vi tolkningen av vår triangulering att medarbetarna 

till stor del bekräftar att det var ett så kallat top-down-förfarande. Trots att processen av de flesta 

beskrivs som stor och omfattande, med många projekt i början, menar både Fabriksarbetare 4, 5 och 

7 att det bara var ett fåtal personer som hade kunskap om LP då. Att mycket av materialet var på 

engelska gjorde enligt Fabriksarbetare 6 inte saken lättare att hantera. Fabriksarbetare 7 säger att 

större hänsyn borde tagits till det faktum att många har arbetat på fabriken i 20-25 år och har sina 

fasta rutiner:  
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"Vi gick alldeles för snabbt och utan att man liksom… att man anpassade det till 

liksom alla som arbetar här. Och lärde dem, för det första liksom. För liksom, 

man kan ju inte bara gå in och säga att vi ska jobba med det här nu och vi ska 

göra så här och så här och så här utan att man ens själv vet vad det innebär, 

känner jag."  

 

Efter implementeringen tycks det dock ha skett en form av normalisering, vilket bland annat 

uttrycks av Fabriksarbetare 8, som säger att det redan skett en förändring och att det är mycket 

bättre nu. Till exempel upplever respondenten att det nu hålls färre möten, vilket hen anser som 

positivt då de ”sällan leder någon vart”. Fabriksarbetare 6 hävdar till och med att LP-projektet 

kunde drivits på i ett högre tempo och att de vid det här laget borde kommit längre än vad de gjort. 

Respondenten tror att orsaken till att de inte kommit längre kan vara att många mellanchefer inte 

förstår ”finessen” med LP och att de därför inte prioriterar det. 

 

Ingen av respondenterna uppger att de är motståndare till LP. Trots det uttrycker tre av dem på lite 

olika vis att inte alla på fabriken är positiva till konceptet. Fabriksarbetare 4 säger exempelvis att 

när hen jobbar med LP, kan vissa kommentera att ”man ska jobba på riktigt istället”. Respondenten 

upplever inte det som särskilt stödjande, även om hen säger att det inte är så farligt. Fabriksarbetare 

7, säger att det egentligen inte är så ”jättemånga” som är engagerade i LP eller som jobbar med det 

och menar att det finns medarbetare som valt att inte arbeta med LP och att det finns mycket 

”omotivation” till konceptet. Detta styrks däremot inte av den ansvariga chefen för LP på fabriken, 

som menar att i den senaste mätningen de gjort är 55 av 59 medarbetare i produktionen involverade 

i någon typ av LP-aktivitet. Dessutom tror inte Fabriksarbetare 6 att alla är ”mottagliga” för LP och 

förtydligar detta med att alla inte förstår att LP är bra och att de som arbetat länge på fabriken har 

svårt för nytänkande. "De kanske är rädda för att göra fel, kanske de inte heller fått tillräckligt stöd 

från 5S-gruppen", säger respondenten. Trots allt säger Fabriksarbetare 2 att de nu är färre 

medarbetare i produktionen än tidigare och att det möjliggjorts genom maskinförbättringar som är 

kopplade till LP. Respondenten tillägger också att det inte skett några uppsägningar utan att det 

varit naturliga avgångar. Detta bekräftas av den ansvariga chefen för LP på fabriken, som 

förtydligar att de inte behövt säga upp någon i personalen som en konsekvens av LP, utan istället 

försöker de löpande lösa detta genom naturliga avgångar samt mindre behov av inhyrd personal. 

Även Fabriksarbetare 8 visar på en förståelse för ledningen genom att säga att ”konceptet går ut på 

att tjäna pengar och det gör man”. Respondenten anser också att implementering givit resultat och 
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säger: ”där vi verkligen har implementerat på ett bra sätt, där går det ju bra. Det är min 

uppfattning i varje fall”.  

  

Flera av fabriksarbetarna efterfrågar ett större engagemang och insikt i deras arbete från chefer och 

ledning. Fabriksarbetare 7 önskar fler samtal, större möjlighet att komma med egna idéer och att de 

blir hörda och testade. Respondenten vill att ledningen engagerar sig i ”alla” medarbetare och 

säger: ”Det är väl engagemang från liksom ledningen på företaget som jag tycker är.. man tror väl 

inte på alla kanske. Att dom har vad som krävs, eller den kunskapen som behövs”. Fabriksarbetaren 

säger också att hen arbetat med LP på andra arbetsplatser och att det var mer strukturerat där. ”Här 

är det mer luddigt, vi har börjat överallt och det händer liksom ingenting”. Respondenten tycker 

dessutom att stödet från cheferna är ”sådär” och fortsätter med att säga ”de aldrig gjort jobbet vi 

gör, så jag tror inte de har satt sig in i det riktigt, hur det påverkat oss”. Fabriksarbetare 1 säger att 

chefer får mer och mer administrativa uppgifter och att de då kommer längre från fabriksgolvet, 

vilket leder till sämre förståelse. Fabriksarbetare 5 anser att cheferna inte lyssnar tillräckligt mycket 

på fabriksarbetarna och menar att de sätter sig ner och diskuterar, men att de aldrig kommer fram 

till något och att hen då tillslut tröttnar.  

 

"Det finns väldigt, väldigt mycket förbättringar som kan göras, både inom ledning 

och i produktion och … på alla ställen. Det behövs samtalas mer, definitivt, 

mellan just produktion och ledning bland annat. Annars är det ju helt stängt 

liksom. Det finns ju nån sånt där… fabrik – kontor-klimat här och det är ju 

ganska förlegat, känner jag, 2015 liksom." 

 

Det tycks dock finnas en medvetenhet hos cheferna gällande det som fabriksarbetarna efterfrågar 

ovan. Avdelningschef 2 säger att motivationen hos fabriksarbetarna skulle öka om en hög chef kom 

ner till produktionen för prata och se hur personalen mår. Respondenten tror att det är bra för 

ledningen att få detta miljöombyte och menar att det var mer så förr när det var färre anställda. Då 

kunde cheferna gå runt och hälsa och det var fritt fram att ställa frågor till dem, detta saknas av dem 

som jobbat länge på företaget. Även Avdelningschef 1 visar på insikt i förhållande till medarbetarna 

när svaret på vad som är mest motiverande i arbetet är att det är när hen får genomslag hos 

personalen och får dem att tycka att något är spännande och kul. Respondenten tror också att 

engagemang kan skapas genom att ge medarbetare ansvar. Om ”man styr för nära” menar chefen 

istället att det ”tar engagemang”. Respondenten tror att det är viktigt att låta folk göra sitt jobb och 
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utvecklas i den roll de har och säger: ”Även om man bara vill vara maskinoperatör, kan det 

innefatta ganska mycket det också”.  

 

4.4.2 Stöd från närmaste chef 

De flesta av respondenterna säger att de har en bra relation till sin närmaste chef och att de får hjälp 

och stöd. Dock är svaren överlag relativt korta på den här frågan. Fabriksarbetare 1 säger: ”Chefen 

behöver inte vara där för att övervaka oss, men det är skönt att ha någon där som man kan… som 

har koll”. Respondenten fortsätter: ”Det är skönt att ha någon där som kan… som kan ta besluten, 

om det är jobbiga beslut” Möjligheten att ta hjälp av sin chef i svåra beslut ser vi som ett 

genomgående tema bland våra respondenter. Det tas även upp av Fabriksarbetare 2, 6, 8 och 

Avdelningschef 1, utan att vi har en direkt fråga på ämnet. Fabriksarbetare 2 nämner dock att ”inte 

ens jag kommer överens med alla fullt ut” och att det kan bero på personkemin. Respondenten säger 

att hen och chefen alltid löser arbetssituationen, men att de ”inte behöver vara trevliga hela tiden”. 

Avdelningschef 1 säger att det finns stort stöd och förtroende från chefen och att utrymme ges för 

att lösa saker, ”om än ibland vill hen ha lite detalj…”. 

 

När det gäller feedback säger sig Fabriksarbetare 2 att hen känner sig motiverad och inte behöver 

någon feedback i form av en ”klapp på axeln”. Vi frågar vad det beror på och får svaret att det kan 

bero på att hen arbetat mycket med ”hårda industriarbetare av den gamla skolan”. Senare i 

intervjun säger respondenten ändå att det händer att hen får det och att det självklart är kul då. 

Fabriksarbetare 5 säger att hen får mycket muntligt beröm som går att leva länge på. 

Fabriksarbetare 1 säger att de får mycket negativ feedback, men inte den positiva. Respondenten 

menar att alla skulle må bra av att oftare få hör exempelvis att en kund hört av sig och visat 

uppskattning, istället för: ”vi nådde inte fram denna veckan, men nu tar vi nya tag nästa vecka, så 

hoppas vi det går bättre”. Fabriksarbetare 6 har liknande tankar och säger att ”trots att vi är så 

kända för vår produkt, får vi sällan höra att det går bra. Bara att vi ska tillverka den billigare”.  

 

4.4.3 Stöd från kollegor 

Flera av respondenterna betonar vikten av god sammanhållning med kollegorna. Att det finns en 

god gemenskap och sammanhållning på fabriken nämns bland annat av Fabriksarbetare 2, 4, 7 och 

8 samt av Avdelningschef 2. Vikten av att ha god sammanhållning kan också sägas betonas av 

Fabriksarbetare 2, som säger att ”gnäll” är väldigt omotiverade. ”Gnälls det i onödan blir jag lite 

irriterad”. Respondenten säger att arbetet inte är roligt hela tiden, men att det inte behöver förstoras 

upp. Att hjälpa varandra är ett genomgående tema från intervjuerna och orden hjälpa och stötta i 
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anslutning till relationen med kollegor nämns av så gott som samtliga respondenter. Både 

Fabriksarbetare 5 och Avdelningschef 2 säger att om någon är stressad, får den personen hjälp av de 

andra. Det här kommer enligt Fabriksarbetare 7 naturligt eftersom produktionen är ett led och om en 

maskin inte fungerar, fungerar inte heller nästa. Att hjälpa varandra underlättas enligt 

Fabriksarbetare 4 av det faktum att alla på avdelningen kan lite av vad de andra gör. Respondenten 

säger: ”…men alla kan ju varandras jobb lite grann så att om nån är borta så kan man ändå hoppa 

in då.” Fabriksarbetare 2 är inne på samma spår och berättar att om hen stöter på problem, så finns 

det alltid erfarna kollegor som vet att det finns lösningar.  

 

4.4.4 Stöd från familj 

Flera av respondenterna säger att de inte tar med sig jobbet hem. Detta tas upp av Fabriksarbetare 1, 

4 och 7 samt Avdelningschef 2. Fabriksarbetare 4 och 7 säger dock att om det skett något särskilt 

eller om det är mycket att göra kan det vara svårt att släppa jobbet när hen kommer hem.  

Fabriksarbetare 6, som har jourtid säger att det kan vara jobbigt när det ringer mitt i nätterna och att 

de ibland även ringer trots att hen inte har jour. Respondenten säger att det kan vara svårt att släppa 

jobbet eftersom hen är involverad i många saker. Ibland hade det kunnat vara skönt att göra som 

”de andra” och bara gå hem när dagen är slut. Fabriksarbetaren säger dock att hen trots detta får 

bra stöd från familjen, något som också tas upp av Fabriksarbetare 2, 4 och 5, samt Avdelningschef 

2. 
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5 ANALYS 

5.1 Kravdimensionen 

5.1.1 Intensifierad arbetsbörda 

Den empiriska studien vittnar om att respondenterna anser att de har en hög arbetsbelastning och att 

detta är ett resultat av LP. Detta bekräftar till viss del vad Anderson-Connolly et al. (2002) skriver 

om att ökad intensitet är en följd av LP. Fabriksarbetare 7 uttrycker detta genom att säga, ”sen LP 

kom så tror jag att alla känner att det är högre krav och mer press liksom på en”. Huruvida 

arbetsbelastningen är för hög råder det delade meningar om. Några respondenter tycker att det 

fungerar bra och att det är positivt att alltid ha att göra, medan andra uttrycker en stress över att det 

faktum att belastningen sällan lättar. Hasle (2014) hävdar att LP inte har för avsikt att få personal att 

arbeta fortare, men att det blir en mer intensiv arbetsbelastning till följd av att olika typer av spill i 

processerna elimineras. Detta innebär att respittiderna, där personalen får ett ögonblicks andrum, 

minskar. Detta är en bild som Fabriksarbetare 1 menar stämmer in på dennes avdelning. 

Respondenten berättar att varje liten sekund av dagen ska fyllas med arbetsuppgifter för att de ska 

vara så effektiva som möjligt och menar att detta är till nackdel för medarbetarna som blir stressade 

och mår dåligt. Schouteten och Benders (2004) skriver likt Hasle (2014) om elimineringen av spill 

som reducerar respittiderna, men menar att detta kan vara positivt för medarbetarna om det 

resulterar i att meningslösa arbetsuppgifter utraderas. Vi bedömer att den empiriska undersökningen 

inte bevisar denna teori, utan snarare pekar på att fallet är det motsatta. Vi föreställer oss på samma 

vis som Hasle et al. (2012) att upplevelsen av utfallet kan bero på vad det är för processer som 

utvärderas och inom vilken industri frågan diskuteras. 

 

5.1.2 Strävan efter ständig förbättring 

Intensifieringen av arbetsbördan på en enhet som tillämpar LP kan också bero på en systematisk 

reducering av personalstyrkan, vilket ställer högre krav på de individer som är kvar i verksamheten 

(Hasle, 2009). Vi har dock i den empiriska undersökningen fått bekräftat att en sådan systematisk 

reducering av arbetsstyrkan inte är aktuell på fabriken. En minskning av arbetsstyrkan har 

visserligen skett, men i form av naturliga avgångar samt genom en minskning av inhyrd personal. 

Den personalreduceringen som ändå skett upplevs av flera respondenter som frustrerande och de 

menar att det råder personalbrist. Att fabriken inte ökar upp personalstyrkan tolkar vi som en effekt 

av LP på grund av att det finns en förväntan på att i takt med att processflödet löper på smidigare än 

vad de gör idag, kommer personalens arbetsbörda succesivt minska och känslan av personalbrist 

kommer inte upplevas lika starkt. Schouteten och Benders (2004) styrker detta antagande då de 

hävdar att strävan efter förbättringar i processerna ofta leder till förbättrade arbetssituationer för de 
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anställda. Med detta som grund menar vi att vissa positiva effekter kan dröja. Initialt kan utfallet 

upplevas negativt, men efter en tid leder det ändå till ett positivt utfall. Vår tolkning att minskningen 

av fabrikens arbetsstyrka sker som en effekt av LP, förtydligas när Avdelningschef 2 berättar om att 

dennes chefstjänst tidigare hanterades av två personer, men nu innehas av endast en person. Detta 

har resulterat i högre arbetsbelastning i dagsläget, men Avdelningschefen menar att i takt med att 

produktionspersonalen utbildas kommer arbetsbördan stegvist bli lättare.  

 

I den empiriska undersökningen framgår också att reducerade buffrar i tillverkningsprocessen är en 

källa till frustration och stress till följd av att flera fabriksarbetare upplever att produktionsflödet 

numera inte fungerar friktionsfritt. Detta menar vi är negativa utfall av LP och dess strävan efter att 

eliminera spill och maximera effektiviteten, precis som i stycket ovan. Dock tror vi att sett över en 

längre tid kan samma processer istället resultera i ett positivt utfall när flödet i processerna flyter på 

bra, även med mindre buffertar och färre medarbetare. LP är ett ständigt pågående arbete och vissa 

effekter kan behöva lite längre tid för att sätta sig ordentligt, eller som Avdelningschef 2 uttrycker 

sig om LP, ”det tar tid”. Genomgående i den empiriska undersökningen stöter vi på en känsla av att 

det har blivit bättre, vilket bekräftar vår tolkning ovan. 

 

Hasle (2009) skriver att en negativ effekt av LP kan vara att pressen på enskilda medarbetare ökar i 

takt med den systematiska identifieringen och elimineringen av faktorer som sänker kvaliteten i 

processerna. Vi kopplar samman denna teori med en ökad mängd maskinpersonliga diagram på den 

studerade fabriken, vilka avser att mäta och följa upp produktiviteten på respektive maskin och 

process. Denna typ av diagram anser Fabriksarbetare 1 exponerar individerna och bidrar till en ökad 

press på medarbetarna som enligt respondenten resulterar i att de mår dåligt. Å andra sidan 

uttrycker två respondenter att samma typ av mätningar kan fungera positivt genom att personalen 

vet vad som förväntas av dem och det finns något att gå efter. Vi menar att detta är en följd av LP 

och högre satta krav på medarbetarna. Genom att utföra mätningar och sätta en nivå för 

produktiviteten blir kraven tydliga. Ett par av respondenterna uttryckte att det är positivt med högt 

ställda krav och menar att det bidrar till att personalen utför sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Värt 

att notera i detta sammanhang är att det enligt Hasle (2009) föreligger en risk att medarbetare blir 

likgiltiga om kraven är alltför lågt ställda. Taget detta i beaktning antar vi att krav i sig upplevs 

positivt, men krav i form av exempelvis särdeles intensiv arbetsbelastning kan slå över och istället 

upplevas negativt av medarbetare. Detta antagande bekräftas till viss del av Fabriksarbetare 8 som 

anser att upplevelsen av kraven beror på var i produktionen medarbetaren befinner sig.  
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5.1.3 Förändrade kognitiva krav 

Schouteten och Benders (2004) skriver att LP inte enbart handlar om högre operativa krav i 

samband med en ökad arbetsbelastning, utan även kan innebära att nya typer av krav ställs på 

medarbetare. Vi tolkar detta som att exempelvis de nya dokumenteringskraven på fabriken 

innefattas av vad Schouteten och Benders (2004) avser, när de beskriver den här typen av 

förändrade och nya krav, vilket Avdelningschef 1 menar är viktigt att följa. Majoriteten av 

respondenterna har dock inte en positiv inställning till den högre graden av dokumenteringskrav. 

Fabriksarbetare 5 anser exempelvis att det är en överdriven dokumentation i samband med LP. En 

viss del av den upplevda negativiteten kan ha att göra med vad Schouteten och Benders (2004) 

skriver om att vissa individer upplever de nya kraven som negativa då de inte har de egenskaper 

som krävs för att klara av de nya arbetsuppgifterna, vilket leder till en känsla av otillräcklighet. 

Detta bekräftas till viss del av Avdelningschef 2 som säger att ” de som jobbar i produktion tycker 

inte om att skriva för mycket och då blir det motstånd.” Hasle (2009) menar att de ändrade kraven 

kan bidra till en positiv personlig utveckling hos personalen. Vi tror att detta kan stämma på de 

individer som trots allt uppvisar ett intresse för dokumentering, men vi håller med Avdelningschef 2 

som menar att de borde testa ett annat sätt att sköta dokumentationen på, så att det fångar 

fabriksarbetarnas intresse på ett bättre sätt. Lyckas de fånga ett initialt intresse tror vi att de har en 

bättre utgångspunkt för att styra in medarbetarna och upprätthålla dokumentationen utan att det 

bidrar till en negativ stress. Dock lyfter en respondent fram tidsaspekten i förhållande till 

dokumentationskravet och menar att det ofta är alltför stressigt att hinna med att sätta sig framför 

datorn och sköta pappersarbetet, vilket vi anser är en viktig pusselbit att ta hänsyn till. Så länge 

medarbetarna anser att tiden är för knapp tror vi att dokumentationskraven kommer kännas orimligt 

höga och arbetsintensifieringen ökar.  

 

5.2 Kontrolldimensionen 

5.2.1 Effekter av processförändringar 

Som en följd av implementering av LP på fabriken införs nya rutiner och arbetsuppgifter, men våra 

respondenter verkar trots det överlag nu uppleva en trygghet i att de har tillräcklig kompetens att 

hantera sina arbeten. Arbetet med 5S tycks vara en av de delar fabriken kommit längst med, vilket 

bland annat nämns av Avdelningschef 2. Trots att 5S kan ses som ett strikt regelstyrt och 

standardiserat arbete, där individen i det dagliga arbetet inte nämnvärt kan påverka utförandet, 

bedömer vi att det är en uppskattad och användbar rutin hos medarbetarna. Exempelvis säger 

Fabriksarbetare 8 att ”5S har underlättat mycket". 5S innebär bland annat att varje verktyg har en 

fast plats där det ska ligga och skapar genom detta viss ordning och reda, vilket respondenterna 
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upplever som positivt. Denna upplevelse bekräftar på så vis den teori som beskrivs av Kobayashi et 

al. (2008), vilken förklarar fenomenet med att det blir enklare att navigera i fabriken och hitta rätt 

delar och i sin tur underlättar arbetet och minskar stressen. Vår tolkning av detta är således att 5S är 

positivt för medarbetarnas välbefinnande, men också för företaget eftersom spill i form av tid som 

går åt att leta efter verktyg elimineras.  

 

Vi gör tolkningen att fabriken ännu inte lyckats kalibrera flödet i produktionen på ett lika 

tillfredställande sätt som i arbetet med 5S. Både Fabriksarbetare 1, 5 och 7 tar upp denna aspekt 

som vi ser som negativ för graden av kontroll. Tanken med LP, som vi tog upp i vår teoretiska 

referensram, är bland annat att effektivisera flöden och stegvis införa verktyg som ska eliminera 

uppenbart spill, med avseende på material och personal (Hopp & Spearman, 2004). Verktygen ska 

enligt Conti et al. (2006) underlätta för personalen och på så vis reducera stress. Om detta 

misslyckas gör vi tolkningen att det istället kan bli en omvänd effekt och leda till den maktlöshet, 

som Conti et al. (2006) beskriver i samband med att graden av kontroll minskar. Fabriksarbetare 7 

ger enligt oss uttryck för denna maktlöshet när han säger att de ej fungerande flödena leder till 

negativ och onödig stress för personalen. Som orsak till problemen nämns ”att vi inte får ha någon 

buffert” och att det brister i kommunikationen mellan avdelningarna. Vi anser att det här är ett 

viktigt område som fabriken bör lägga fokus på för att underlätta för sina medarbetare, men också 

för att ytterligare förbättra effektiviteten i produktionen.  

 

5.2.2 Påverka arbetsuppgifter 

Kontrolldimensionen i JDC(S)-modellen handlar till stor del om möjligheten att styra sina egna 

arbetsuppgifter (Doef & Maes, 1999). Utifrån vår socialkonstruktivistiska hållning och Arbnors och 

Bjerkes (1994) aktörssynsätt, anser vi att definitionen av vad det innebär att styra sina egna 

arbetsuppgifter är högst individuell. Det här går att avläsa i vår empiriska sammanställning där 

några respondenter uttrycker viss frihet i sina arbetsuppgifter, trots att alla sammantaget är relativt 

eniga om att det är efterfrågan från kunderna som styr deras arbeten. Den frihet de beskriver handlar 

om möjligheten att styra i vilken ordning de ska bearbeta ordrar. Vår bedömning är trots allt att flera 

av de arbetsuppgifter som utförs i tillverkningsprocessen på fabriken är av typen låg jobbkontroll, 

som Conti et al. (2006) menar är vanlig inom fabriker som tillämpar LP. Att vissa medarbetare ändå 

har en positiv inställning till sina arbetsuppgifter kopplar vi samman med en känsla av stolthet över 

att på ett effektivt sätt producera produkter med hög kvalitet som Conti et al. (2006) tar upp. Denna 

form av tillfredsställelse uttrycks särskilt i avsnitt 4.4 Stöddimensionen av Fabriksarbetare 3 och 6, 

som båda berättar om den tillfredsställelse de upplever när deras arbete flyter problemfritt.  
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5.2.3 Påverka arbetstider 

Vi tolkar den empiriska undersökningen som att möjligheten att påverka arbetstiden korrelerar med 

möjligheten att påverka sina arbetsuppgifter. Om vi bortser från avdelningscheferna så är det bara 

ett fåtal respondenter som känner att de har möjlighet att påverka sina arbetstider. Detta är de 

individer som menar att de har en friare arbetsroll och inte tillhör någon specifik arbetsstation i 

produktionsledet. Trots det upplever vi inte att de övriga respondenterna har negativa känslor i 

förhållande till arbetstiderna eller beskriver en maktlöshet eller hjälplöshet som Hasle (2009) menar 

bristande kontroll kan leda till. Tvärtom är respondenterna generellt positiva till sina arbetstider. 

Eftersom flera av dem slutar redan kl. 15.00 på eftermiddagen får de på så vis mycket fritid på 

eftermiddagen och kvällen. Fabriksarbetare 2, som är en av dem som inte beskrivit att hen har en 

friare arbetsroll, säger till och med att tiderna är det bästa med dennes jobb. Detta tyder på att de 

problem som fasta arbetstider med liten möjlighet till påverkan kan orsaka, möjligen kompenseras i 

utbytet mot ökad fritid.  

 

5.2.4 Involvering av medarbetarna 

Fabriken tycks ha förstått betydelsen av att låta medarbetarna involveras i arbetet med LP. Om 

medarbetarna får vara med och påverka och utveckla arbetsrutinerna, ökar den upplevda graden av 

kontroll över arbetet, vilket kan reducera känslan av stress (Conti et al., 2006; Schouteten & 

Benders, 2004). Vår tolkning av empirin är att det finns ett engagemang för arbetet med LP. Ett par 

respondenter säger till exempel att om det får tid över används den på LP och dess 

förbättringsarbete. Vi ser dock ett behov av mer utbildning rörande LP. Det påpekas av flera 

respondenter att de fick utbildning i samband med implementeringen, men att de önskar att jobba 

ännu mer aktivt med konceptet. Detta menar vi är logiskt, eftersom LP innebär ett ständigt fokus på 

förbättringar (Hopp & Spearman, 2004). Vi anser att medarbetarnas kunskaper kontinuerlig bör 

underhållas och förbättras för att uppnå de långsiktigt fördelaktiga effekterna av LP. Den stora 

”nöten” för fabriken att knäcka tycks vara problemet med den tidsbrist, som vi tar upp i analysen av 

Kravdimensionen. Vår uppfattning är att personalen upplever att de inte får tillräckligt med tid för 

att arbeta med LP. Empirin visar till exempel att förbättringsarbetet med LP ibland stannar av i 

perioder med mycket arbete. Den enkla lösningen på det här problemet är att ge mer tid till 

medarbetarna. Dock inser vi att det kan bli kostsamt för fabriken och dessutom visar JDC(S)-

modellen att för mycket tid kan leda till för låga Krav och för hög Kontroll, vilket gör medarbetarna 

passiva. Det gäller alltså att finna en balans och vi tror att det är viktigt för medarbetarna att få klara 

direktiv om vad de förväntas prioritera i stressade situationer, för att minska kraven och öka graden 
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av kontroll. Detta skulle kunna hjälpa medarbetarna i sin befogenhet att agera, som Hasle (2009) tar 

upp i sin sammanställande tabell över Kravdimensionen.  

 

Treville och Antonakis (2006) beskriver arbetsstyrkan som ett klister som håller ihop de olika 

delarna av LP och menar att för att LP ska fungera långsiktigt behövs medarbetare som är 

engagerade både i sina arbetsuppgifter, men även i den övergripande verksamheten. För att bedöma 

hur pass involverade medarbetarna är i fabrikens övergripande verksamhet ställer vi frågorna: 

”Känner du till fabrikens övergripande mål och upplever du att du kan bidra till att nå dem?” och 

”Hur ser du på din roll i organisationen?”. Vi får lite varierande svar, men de flesta känner till de 

övergripande målen även om flera inte tycker att det påverkar deras dagliga arbete. Vi gör 

tolkningen att fabriken trots allt gör ett försök att involvera medarbetarna, genom att bryta ner de 

övergripande målen till ett antal KPI:er, som har en direkt koppling till produktionen. Om KPI:ernas 

innebörd förklaras tydligt och på ett konkret och enkelt sätt kopplas till medarbetarna dagliga 

arbeten, tror vi att de kan bidra till det klister som Treville och Antonakis (2006) skriver om.  

 

5.2.5 Självbestämmande 

Den tolkning vi gör av det empiriska materialet är att i likhet med vad bland andra Seppälä och 

Klemola (2004), Treville och Antonakis (2006) samt Schouteten och Benders (2004) beskriver, så 

har självbestämmande en positiv effekt för individens upplevelse av sitt arbete. Fabriksarbetare 8 

berättar det att självständigt arbete är det bästa med jobbet eftersom det är stimulerande, roligt och 

ger en känsla av betydelsefullhet. Fabriksarbetare 6 efterfrågar mer ansvar och vill vara med och 

driva projekt, vilket hen anser skulle vara personligt utvecklande. Vi gör också bedömningen att 

teorin får stöd genom Avdelningschef 1, som i det stora hela anser sig ha en relativt fri roll med 

stora möjligheter att kontrollera arbetet. Stödet avspeglas genom att denne förklara att motsatsen till 

självbestämmande, det vill säga när chefen går in och styr för mycket i detalj är påfrestande. Vi 

anser att det också går dra paralleller mellan empirin och Anderson-Connollys et al. (2002) 

ståndpunkt om att upplevda effekter av LP kan bero på vilken position en medarbetare har inom 

organisationen. Den sammanlagda bedömningen vi gör av våra respondenter är nämligen att de som 

säger sig ha en friare roll är nöjda med det och vår tolkning är att denna högre grad av kontroll, 

bidrar positivt för deras välbefinnande. Det här är något som vi anser att fabriken bör ta med sig, 

speciellt med tanke på att Avdelningschef 1 säger att hen inte reflekterat över hur detaljerat hen 

själv styr över sina medarbetare.  
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5.3 Stöddimensionen 

5.3.1 Stöd från ledning 

Stödet från ledningen ingår inte på ett direkt sett i det stora sociala nätverk som kan förse en individ 

med positiva upplevelser, som beskrivs av Cohen och Wills (1985). Vi väljer ändå att behandla 

stödet från ledningen under det här avsnittet. Det beror på att vi menar att stödet från ledningen 

indirekt avspeglar sig genom stöd från kollegor och närmaste chef, som vi tar upp under egna 

rubriker nedan. Dessutom gör Hasle (2014) kopplingen mellan ledning och socialt kapital, när han 

tar upp problem med så kallade top-down-förfaranden. 

  

Hasle (2014) hävdar att den enda möjligheten att implementera LP i en organisation med lågt 

socialt kapital är genom ett top-down-förfarande. Vår ambition med den här studien är inte att 

värdera fabrikens sociala kapital, dock vill vi poängtera att vi inte fått några indikationer på att 

fabriken valt denna väg på grund av att de har ett lågt socialt kapital. Vi tror istället att beslutet om 

att implementera LP delvis bygger på en tillit till de många lojala medarbetarna. Generellt sätt har 

fabrikspersonalen långa anställningstider, cirka 18 år enligt ansvarig chef, vilket tyder på att de trivs 

med sina arbeten och är motiverade samt att de kan anpassa sig till de förändringar som sker över 

tid. Vi tror därför att ledningen i sina krav på ständig förbättring och effektivisering ser en möjlighet 

att uppnå detta genom en tro på att medarbetarna klarar av att hantera styrsättet LP.  

 

I vår empiriska undersökning kan vi se det motstånd från medarbetarna som Hasle (2014) skriver 

om vid ett top-down-förfarande, men graden av motstånd är i denna studie är inte möjlig att 

bedöma. Det beror bland annat på att ingen av respondenterna säger att de själva är motståndare till 

LP, däremot säger flera av dem att det finns ett motstånd bland personalen. Om det bara är en slump 

att ingen av studiens tio respondenter ser sig som motståndare till konceptet, eller om de under den 

personliga intervjun inte känner sig tillräckligt bekväma och anonyma för att våga säga att de är LP-

motståndare, är svårt att avgöra. Något som talar för det andra alternativet är de problem vi tar upp i 

metodkritiken om att respondenterna inte på förhand förstår avsikten med studien samt det faktum 

att de spelas in. Även om vi inte kan ha en åsikt om graden av motstånd, tolkar vi empirin som att 

den åtminstone bekräftar att det finns den här typen av frustration som Hasle (2009) skriver om i 

samband med att den sociala interaktionen inte fungerar. Vår tolkning är att den frustration vi möter 

hos medarbetarna gentemot företagets ledning också bekräftar den stora betydelsen av socialt stöd 

från just arbetsledare och chefer som Jeding et al. (1999) tar upp. Frustrationen blir exempelvis 

synlig i den hopplöshet som vi menar Fabriksarbetare 5 ger uttryck för, genom att säga att hen 

tillslut tröttnar på grund av upplevelsen att cheferna inte lyssnar tillräckligt mycket på 
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fabriksarbetarna. Vi anser dessutom att viss frustration avspeglas när Fabriksarbetare 2 önskar att 

ledningen engagerar sig i ”alla” medarbetare. Däremot verkar det som att ledningen lyckats nå fram 

till Fabriksarbetare 8, som trots viss frustration ändå kan se fördelarna med LP när han säger: 

”konceptet går ut på att tjäna pengar och det gör man”. Dessa exempel från empirin visar hur flera 

individer kan ha olika syn på hur verkligheten ter sig, som vi beskriver i avsnitt 2.1.1 

Verklighetssyn, gällande socialkonstruktivism. Här tar vi också upp att skillnader i individers 

kontextuella förutsättningar och tidigare arbetslivserfarenheter påverka synen på verkligheten. Även 

detta anser vi visar sig i dessa exempel, eftersom Fabriksarbetare 7 har erfarenhet av LP från en 

tidigare arbetsplats. Troligtvis har hen därför andra förväntningar och krav än Fabriksarbetare 8. 

Utmaningen för oss är att genom det hermeneutiska synsättet dra våra slutsatser av det 

sammanlagda empiriska materialet. Vår tolkning är att enskilda individer visar tecken på frustration, 

men inte i den grad att de uppvisar känslor av värdelöshet som Hasle (2009) beskriver. Vår 

bedömning är snarare att den samlade frustrationen är på en relativt hanterbar nivå och inte på ett 

nämnvärt sätt skiljer sig från den en ”typisk” arbetsplats där LP inte är implementerat. 

 

5.3.2 Stöd från närmaste chef 

Vi försöker gå på djupet med vilken relation medarbetarna har till sin närmaste chef, men det visar 

sig vara en svår uppgift. Som vi skrev om i empirikapitlet, får vi inte så detaljerade svar på frågorna 

vi ställer i detta ämne. Vår fenomenologiska tolkning av svaren, det vill säga när vi ordagrant 

lyssnar på vad respondenterna säger, är att de överlag har ett bra samarbete med sin närmast chef. 

Vår metod tillåter oss att också använda diskursanalys, alltså att även ta hänsyn till sådant som inte 

sägs. När denna aspekt övervägs tolkar vi de korta svaren och personernas kroppsspråk som att de 

inte är helt komfortabla med frågorna. Detta kan återigen ha ett samband med de problem vi tar upp 

i kritiken till vår egen metod. I vår strävan efter att vara transparenta och i fenomenologisk anda, 

vill vi belysa vår egen roll i intervjuerna genom att säga att det kanske är möjligt att ”pressa” 

respondenterna hårdare kring dessa frågor för att få ut mer information. Samtidigt är vi, som 

tidigare nämnt, oerfarna som intervjuare och vi vill undvika att kränka respondenterna och på så vis 

bryta mot våra etiska överväganden. 

 

Det finns dock en intressant punkt gällande stödet från den närmaste chefen. Den kan till viss del 

ses som en paradox till vikten av att medarbetarna är involverande i verksamheten genom att de 

erbjuds självstyre, vilket exempelvis Seppälä & Klemola (2004) står för. Som vi tar upp i 

empirikapitlet är det flera respondenter som, utan att vi ställer frågor kring det, berättar att de 

upplever möjligheten att överlåta ansvar i komplicerade frågor till närmaste chef som befriande. 
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Parallellt med detta uttrycker både Fabriksarbetare 7 och Avdelningschef 1 att de inte vill att 

”chefen” ska ”övervaka” eller styra för mycket i ”detalj”. Tolkningen vi gör är att medarbetarna 

behöver och efterfrågar självstyre, men bara till en viss nivå. Det här visar enligt oss på svårigheten 

det innebär att vara ledare i en organisation i allmänhet och inom LP i synnerhet. Som Niepce och 

Molleman (1996) är inne på, tror vi att ledarna behöver finna en balans mellan att erbjuda 

medarbetarna möjlighet till självstyre för att motivera dem, samtidigt som de ska ha en stödjande 

roll i medarbetarnas arbete utan att vara för utförliga i råden de ger. Det märks att Avdelningschef 1 

reflekterat över denna aspekt när hen säger att hen tror att medarbetarna engageras av att de ges 

ansvar, men att ”styra för nära” istället ”tar engagemang”. Vi vill dock inte dra några slutsatser 

kring hur det sammantagna förhållningssättet är för ledare på fabriken enbart baserat på en 

respondent.  

 

5.3.3 Stöd från kollegor 

Vi bedömer inte heller att frustration mellan medarbetare är av den art att det gör fabriken till en 

unik arbetsplats på grund av att de arbetar med LP. Att det ”gnälls” för mycket och att vissa 

medarbetare har svårare att ta till sig och anpassa sig till förändringar än andra, är upplevelser som 

vi menar går att avläsa på vilken arbetsplats som helst. Något vi ser som betydligt mer intressant är 

viljan att hjälpa varandra. Som vi beskriver i empirikapitlet är det här ett genomgående tema i våra 

intervjuer. Vi har inte gjort någon jämförande studie, men vår tolkning är att det finns en 

inneboende vilja att hjälpa varandra på den här fabriken. Vi tror att detta stöd i enlighet med 

JDC(S)-modellen, har en dämpande effekt gällande de krav och den press vi beskriver under 

avsnittet Kravdimensionen i empirikapitlet.  

 

Viljan att hjälpa, tror vi är en del av det sociala stöd som bidrar till att medarbetarna på fabriken 

klarar av att hantera sina kravfyllda arbeten. Var viljan kommer från är svårt att fastställa. Det kan 

vara ett bevis på att fabriken lyckas i sitt arbete med att involvera och engagera medarbetarna, 

vilken skapar motivation till att hjälpa varandra. Det kan också vara en effekt av att arbetet i 

produktionen görs i ett led och att medarbetarna inser att kedjan inte är starkare än den svagaste 

länken. Detta uttrycks till exempel av Fabriksarbetare 7, som säger att om en maskin inte fungerar, 

så fungerar inte heller nästa. Oavsett vad viljan beror på, så bidrar den förutom till socialt stöd 

också med hjälp till fabriken att nå sina produktionsmål. Även om det här enligt oss ger stöd till 

Trevilles och Antonakis (2006) påstående om att LP kan vara motiverande i sig självt, kan vi inte 

säkert konstatera att det är LP som skapat denna motivation. I likhet med vad till Treville och 
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Antonakis (2006) skriver, inser vi att bedömningen är svår, eftersom det är väsentliga skillnader 

mellan hur organisationer använder konceptet.  

 

5.3.4 Stöd från familj 

Också i frågor gällande stöd från familjen möts vi av viss avhållsamhet och korta svar. Vår 

bedömning är dock att så gott som samtliga respondenter säger sig ha bra stöd från sin familj. Vi 

summerar in i det här i stödet som erbjuds av det stora sociala nätverket och gör tolkningen att det 

hjälper medarbetarna på fabriken att hantera sin ansträngda arbetsbelastning. Vi tror alltså att stödet 

medarbetarna upplever från sina familjer bidrar positivt till JDC(S)-modellens Stöddimension. Den 

gemensamma nämnaren vi ser bland respondenterna är att när de är tillsammans med sin familj så 

kan de till stor del koppla bort sitt arbete från tankarna. Som Jeding et al. (1999) skriver, ser vi här 

hur all form av hjälpsamt socialt utbyte, även från familjen, stärker det sociala stödet. Detta uttrycks 

exempelvis av Fabriksarbetare 6, som trots att hen ibland får telefonsamtal från arbetsplatsen mitt i 

natten, får stöttning från sin familj i förhållande till sitt arbete.  

 

I analysen av Kontrolldimensionen spekulerar vi kring möjligheten att kompensera de negativa 

konsekvenserna för individen, som orsakas av att ha en liten möjlighet att påverka sin arbetstid, i 

utbyte mot fritid. Det är inget vi har undersökt närmare, men vi tror även att den positiva effekt som 

vi tycker oss se angående ökad fritid också kan förklaras av att medarbetaren spenderar mer tid med 

sin familj och genom det erhåller ett starkare socialt stöd. Av den anledningen väljer vi att ta upp 

resonemanget även i den här delen av analysen. 

 

5.4 Välbefinnande 

Vår tolkning är att medarbetarna på fabriken har tämligen hårda krav på sig, framförallt med 

avseende på tid och att LP är en bidragande orsak till det. Det här påverkar välbefinnandet negativt 

både enligt JDC(S)-modellen och Mäkikangas & Kinnunens (2003) kategori arbetsstressfaktorer. 

De medarbetare som därtill jobbar direkt i ett produktionsled anser vi har relativt få möjligheter att 

påverka och styra sina arbetsuppgifter och arbetstider, vilket ofta är kännetecknande för fabriker 

som tillämpar LP (Conti et al., 2006). Vi bedömer att verktyget 5S i likhet med den teori vi refererar 

till har en stressreducerande effekt. Därtill tycker vi oss också se att arbetstiderna, som innebär att 

medarbetarna kan gå hem relativt tidigt på eftermiddagen måndag till torsdag och redan vid lunchtid 

på fredagar, upplevs positivt och att det hjälper och motiverar personalen i sina kravfyllda arbeten. I 

den sammanlagda bedömningen kategoriserar vi dock flera av arbetsrollerna i tillverkningen som så 

kallade high strain jobs. Den här typen av arbeten är enligt JDC(S)-modellen inte hälsosamma givet 
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att det inte finns tillräckligt med socialt stöd. Vi är varken läkare eller psykiatriker, men den 

bedömning vi gör, baserad på våra möten med medarbetarna på fabriken, är att de inte är psykiskt 

utmattade. Vår uppfattning är snarare att detta är människor som, trots att de generellt sett arbetat 

många år på fabriken, fortfarande är motiverade och har en ljus syn på framtiden, vilket vi kopplar 

till Mäkikangas & Kinnunens (2003) kategori självförtroende och optimism. Om vår tolkning av att 

medarbetarnas arbetsroller är så kallade high strain jobs är korrekt, så är denna hälsosamma 

inställning omöjlig enligt JDC(S)-modellen, om det inte finns socialt stöd som dämpar de negativa 

effekterna. Därav gör vi bedömningen att det sociala stödet från närmaste chef, kollegor och familj 

har en stor betydelse för medarbetarnas välbefinnande, men i förlängningen också för fabrikens 

möjligheter att förbli konkurrenskraftig.  
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6 BIDRAG 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Inledningsvis konstaterar vi att medarbetarna på fabriken enligt vår tolkning upplever att de har 

högt ställda krav på sig och att det bland annat är en effekt av LP. Specifikt talas det om att tiden är 

knapp där många arbetsmoment ska genomföras inom en snäv tidsram, vilket innebär att arbetet 

intensifieras. Med andra ord överensstämmer det med Anderson-Connolly et al. (2002) som hävdar 

att LP orsakar en högre arbetsintensitet. Därtill har fabriken reducerat personalstyrkan, vilket 

medför att de medarbetare som idag jobbar på fabriken måste hålla ett högt tempo för att klara 

arbetsbelastningen. Här identifierar vi en likhet med vad Hasle (2009) skriver om att reducering av 

arbetsstyrkan innebär att kraven på den kvarvarande personalen blir högre vilket kan leda till stress. 

Dessutom upplever flera arbetare att arbetet med LP adderas till den det ordinarie arbetet, vilket 

ytterligare ökar arbetsbördan. Visserligen är det viktigt att poängtera att enligt flera respondenter är 

det långsiktiga målet att tillverkningsflödet ska flyta på bättre, vilket bör få till följd att 

arbetsintensifieringen senare sänks. Den studerade fabriken är dock inte där idag. Vi tycker oss 

också se att den psykiska pressen har ökat på medarbetarna, där uppföljning av produktivitet och 

krav på dokumentering drabbar vissa individer. Även här drar vi vissa paralleller till Hasle (2009) 

som rapporterar om att LP strävar efter att systematiskt identifiera och eliminera felaktigheter som 

sänker kvaliteten, vilket i vissa fall kan drabba enskilda individer istället för att punktmarkera själva 

processen. Huruvida denna typ av psykiska krav upplevs positivt eller negativt, tror vi dels beror på 

var i produktionen individen befinner sig och dels på individens sätt att hantera krav och stress. Likt 

vår uppfattning skriver Schouteten och Benders (2004) att de förändrade krav som härleds från LP 

antingen kan upplevas som positivt eller negativt och menar att det kan bero på vilka egenskaper 

den anställde har och om det matchar de nya kraven som ställs på arbetsrollen. 

 

Den empiriska undersökningen tyder på att fabriken har en kundorienterad inriktning, där 

efterfrågan delvis styr medarbetarnas dagliga arbete. Som en följd av detta bedömer vi att många av 

de arbetsroller som finns på fabriken kan kategoriseras under typen låg jobbkontroll, då de enligt 

Doef och Maes (1999) definition av Kontroll inte kan utöva speciellt stort inflytande över sina 

arbetsuppgifter. Dock anser vi att effekten av detta mildras då det finns möjlighet att i viss mån 

styra i vilken ordning arbetsuppgifter prioriteras, vilket vi menar kan kopplas samman med graden 

av självbestämmande. Flera av våra respondenter menar att självständigt arbete där målet är 

bestämt, men personalen på egen hand får avgöra hur det ska uppnås, är ett uppskattat arbetssätt. 

Majoriteten av fabrikspersonalen har trots allt enligt oss en låg grad av självbestämmande, om vi 

bortser från att vissa kan välja prioritetsordning på de arbetsuppgifter som måste utföras, vilket 



 

67 

 

bekräftar Conti et al. (2006) som skriver att det är vanligt förekommande på fabriker som tillämpar 

LP. Å andra sidan, för att medarbetarna ska känna att de utövar kontroll över sitt arbete kanske just 

en sådan detalj räcker, det vill säga att själv få bestämma prioritetsordning utan att chefen ”lägger 

sig i”. På fabriken arbetar dessutom personalen inom relativt fasta arbetstider med liten möjlighet 

att påverka dem. Vi upplever dock inte att det finns negativa känslor kring detta, snarare tvärtom. 

Conti et al. (2006) nämner att det kan finnas andra faktorer som bidrar till att medarbetarna på en 

fabrik känner sig nöjda, trots låg grad av kontroll, där bland annat en stolthet för produkterna och 

för att få vara en del av tillverkningskedjan kan bidra till den positiva inställningen. Vi anser likt 

nämnda författare att detta stämmer in på fabrikens medarbetare, men vår uppfattning är också att 

det kan bero på att de fasta tiderna kompenseras av ökad fritid. Merparten av medarbetarna i 

fabriken slutar redan kl. 15.00 på eftermiddagen vilket innebär att de kan spendera mer tid med 

familj och vänner.  

 

En viktig pusselbit i Kontrolldimensionen är att involvera medarbetarna och här anser vi att 

fabriken kommit en bra bit på väg. Många av fabrikens medarbetare är involverade i LP och det 

finns ett engagemang bland personalen, vilket bland annat Schouteten och Benders (2004) menar 

bidrar till att den upplevda graden av kontroll över arbetet ökar. Dock upplever vi att det finns vissa 

hinder för att uppnå de positiva effekter som involvering kan ge och det största hindret är bristen på 

tid. Studiens respondenter efterfrågar mer utbildning inom LP och därtill att få arbeta mer aktivt 

med de olika metoderna inom konceptet. Dock saknas tid, vilket skapar frustration istället för 

engagemang. Här identifierar vi en likhet med vad Hasle (2009) skriver om att när de anställda inte 

har tillräckligt med inflytande upplever de en känsla av hjälplöshet. Vi tolkar det som att känslan av 

hjälplöshet kan utvecklas till frustration hos personalen. Vi tror att kontinuerlig utbildning av 

medarbetarna i kombination med att ge dem tillräckligt med tid för att tillämpa sina nyvunna LP-

kunskaper på lång sikt skulle ge vinster både för medarbetarnas välbefinnande och för 

verksamhetens produktivitet. Vi inser att det initialt skulle innebära en kostnad för verksamheten, 

men sett över en längre tid tror vi att vinsterna skulle kunna överstiga kostnaderna.  

 

Vi har hittills konstaterat att vår tolkning är att flera av fabrikens medarbetare jobbar under stor 

press med högt ställda krav och med en låg grad av självbestämmande och jobbkontroll. De flesta 

känner sig involverade och engagerade i verksamheten, men det saknas tid för att öka de positiva 

effekterna av LP för medarbetarna. 
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De negativa effekter vi ser av ovan nämnda förutsättningar, anser vi dämpas med hjälp av det 

sociala stöd som omger medarbetarna. Vi identifierar här en likhet med vad Johnson och Hall 

(1988) samt Johnson, Hall och Theorell (1989) skriver, vilket är att socialt Stöd har en dämpande 

effekt av upplevd stress och psykisk ohälsa. Hur stödet från den närmsta chefen ska yttra sig för att 

medarbetarna ska uppleva det som bra, tolkar vi som en konstant pågående balansgång. 

Medarbetarna vill inte att chefen ska detaljstyra för mycket då det begränsar deras chans till 

självstyre, samtidigt efterfrågas chefens stöd när beslut i mer komplicerade frågor ska tas, chefens 

styrning upplevs då som befriande. Vi drar här en parallell till vad Seppälä och Klemola (2004) 

skriver om att personal ska erbjudas självstyre för att involveras i verksamheten. Dock anser vi det 

viktigt att tillägga att graden av självstyre inte är självklar, blir den alltför hög tror vi det föreligger 

en risk för att personalen upplever chefen som frånvarande vilket gör att den positiva effekten vänds 

till en negativ sådan.  

 

Stödet mellan kollegor tolkar vi däremot som välfungerande och viljan att hjälpa varandra är stor. 

Varifrån denna välvilja kommer är svårt att avgöra. Det kan vara ett bevis på att fabrikens 

involvering av medarbetare fungerar. Det kan också vara en effekt av att produktionsflödet i hög 

utsträckning sitter ihop och att medarbetarna är medvetna om att produktionskedjan inte är starkare 

än den svagaste länken. Välviljan kollegor emellan bidrar förutom till det sociala stödet också till att 

fabriken kan hålla sina produktivitetsnivåer. Det här kan vara en effekt av LP, men det är svårt att 

dra direkta slutsatser om så är fallet, eller om det är en välvilja som funnits ”i väggarna” på fabriken 

i alla år. Dock anser vi att det sociala stöd som finns på fabriken i minskar de negativa effekterna 

som vi pekar på i Krav- och Kontrolldimensionerna. Dessutom stärks det sociala stödet av stöttning 

hemifrån, vilket vi anser utgör ytterligare en positiv motpol till de negativa effekterna. Detta menar 

vi styrker vad Jeding et al. (1999) skriver om att all form av socialt utbyte, vilket även inkluderar 

familjen, stärker det sociala stödet.  

 

Sammanfattningsvis tolkar vi att medarbetarnas upplevda effekter av LP består av högre krav i 

kombination med lägre jobbkontroll. Dessa negativa effekter mildras dock av det sociala stöd som 

omger medarbetarna, vilket gör att vi ändå placerar medarbetarnas välmående på en hälsosam nivå. 
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6.2 Praktiskt bidrag 

Förutom det teoretiska bidraget tror vi att studien kan ha ett praktiskt bidrag till dels ledningen på 

den studerade fabriken, dels till verksamheter som har liknande kontextuella förutsättningar och 

tillämpar LP.  

Vi anser att studien tyder på att tillämpning av LP intensifierar arbetsbördan för medarbetarna, 

oavsett om orsaken är att personalstyrkan reduceras, att kraven på produktiviteten skruvas upp eller 

att arbetsuppgifter adderas. Samtidigt menar somliga respondenter att LP på längre sikt istället 

kommer sänka arbetsbelastningen i takt med att nya rutiner och processflöden landar ordentligt och 

att det är viktigt att dessa processer tillåts ta tid. Här vill vi hävda att det finns en viktig poäng att ta 

till vara på, vilken vi har nämnt tidigare - tid. Vi anser att den största utmaningen för 

fabriksledningen, men också den största möjligheten för att öka de positiva effekterna av LP, är att 

finna en balans mellan tiden medarbetarna önskar få för att aktivt arbeta med LP och den tid 

fabriken har möjlighet att erbjuda dem. 

 

En annan viktig praktisk faktor som vi tror att fabriksledningen kan vinna mycket på är att lägga 

extra fokus på att se över de produktionsflöden som finns. Vi upplever att vissa av respondenterna 

är frustrerade för att flödena inte fungerar och för att de anser att kommunikationen mellan 

avdelningarna är bristfällig. Tas det ett krafttag i det här avseendet tror vi att inte bara fabrikens 

effektivitet skulle kunna öka utan även medarbetarnas upplevda välmående, som en effekt av att 

frustrationen i det dagliga arbetet minskar. Därutöver kan involveringen av medarbetarna öka om 

ledningen lyssnar på och tar sin personal till hjälp för att effektivisera processerna.  

 

Slutligen vill vi lyfta fram chefens roll på fabriken. Vi tolkar respondenterna som att alla inte har en 

helt avslappnad relation med sin chef, men vi är samtidigt medvetna om att chefens roll inte är helt 

lätt att hantera. Det är som vi nämnde i det teoretiska bidraget en konstant balansgång för chefen 

hur mycket detaljstyrning som krävs för att det ska passa medarbetarna. Vi tror dock att fabriken 

kan vinna på om de individer med personalansvar reflekterar över hur de styr sina medarbetare i 

detta avseende. Om det finns möjlighet för personalen att själva ta ett större eget ansvar, anser vi att 

chefen bör utnyttja det. Det kan leda till att graden av jobbkontroll ökar, vilket innebär att 

medarbetarnas välmående också ökar.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

I analysen av empirin finner vi flera intressanta uppslag som vi skulle vilja vet mer om, dels med 

avseende på det specifika fallet, men också för att få ytterligare förståelse på en mer generell nivå.  

 

 Vi upplever att våra respondenter blir avvaktande och inte ger så fylliga svar på frågor 

rörande relationen till närmaste chef. Vår tolkning av det är att de inte är tillräckligt 

bekväma för att ha ett avslappnat samtal i kring det här ämnet under våra personliga 

intervjuer. För att på ett djupare plan studera vilken relation medarbetarna har till sin 

närmaste chef i det här specifika fallet, föreslår vi en kompletterande anonym 

surveyundersökning, där alla medarbetare på fabriken ges möjlighet att svara.  

 

 Fyndet vi gör, gällande den inneboende viljan att hjälpa varandra på arbetsplatsen, menar vi 

är så pass intressant att den i sig är ett ämne värt att studera. Det skulle exempelvis kunna 

göras genom en litteraturstudie som jämför vår empiri med befintlig forskning i ämnet. Det 

går också addera ytterligare empiri för att få ett djupare material gällande viljan att hjälpa.  

 

 Vi anser också att vår spekulation kring att de negativa konsekvenserna av höga krav och 

låg kontroll, speciellt med avseende på arbetstid, kan mildras genom ett utbyte med fritid. 

En hypotes i en vidare studie skulle till exempel kunna vara att kortare arbetstid kan öka 

produktiviteten, samtidigt som medarbetarnas välmående ökar.   
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

Information till respondenten 

 Tidsåtgång 

 Syfte med studien (få förståelse mm) 

 Inspelning 

 Hur vi bearbetar materialet 

 Anonymitet 

 

Inledande frågor 

 Kan du berätta vad du arbetar med och hur länge du jobbat här? 

 Vad är det bästa och det sämsta med ditt jobb? 

 

Krav-Kontroll-Stöd 

 Hur upplever du företagets arbete med LP? Hur har det påverkat tillverkningsprocessen?  

 

 Om du skulle tala för alla medarbetare på samma avdelning/enhet som du, hur upplever ni 

ert arbete på fabriken och de krav som är ställda på er?  

 Hur upplever du din arbetsbelastning?  

 I vilken grad kan du själv påverka din arbetsbelastning? Hur? 

 Har du möjlighet att påverka din arbetstid? 

 Har du möjlighet att påverka ditt arbete rent generellt? 

 

 Känner du till företagets övergripande mål och upplever du att du kan bidra till att nå dem? 

 Vad skulle kunna göras för att du skulle få en bättre arbetssituation? 

 Vad gör du när det är lite at göra? 

 Har du tillräcklig kunskap att utföra ditt arbete på bästa sätt? 

 Vilka möjligheter för vidareutveckling finns för dig? 

 

 Hur upplever du stödet från dina kollegor? På vilket sätt? 

 Hur upplever du stödet från din/dina chefer? På vilket sätt? 

 Har du familj och hur upplever du stödet från dem i förhållande till ditt arbete? 

 

Avslutande frågor 

 Vad är motiverande för dig på arbetsplatsen? 

 Vad är mindre motiverande? 

 Vad skulle kunna göras för att öka motivationen? 

 Hur ser du på framtiden för dig och för företaget? 

 Om du skulle få ge fabriken ett gott råd gällande arbetet med LP här på fabriken, vilka 

förändringar skulle du då föreslå? 

 Finns det något du skulle vilja tillägga? 


