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1. Inledning
1.1 Problematisering
Enligt Holweg (2007) har Lean Production en lång historia som sträcker sig bakåt i
tiden ända till 40-50-talet. Konceptet som vi i dag känner till det formades i början på
90-talet då den amerikanska bilindustrin gjorde ett försök att utveckla ett system för att
kunna matcha konkurrenskraften hos den japanska bilindustrin. Redan här, då Lean
Production grundades som koncept fanns en tvetydighet gällande kopplingen till de
anställda och hur de egentligen påverkades av implementeringen. Till exempel lyfter
Womack (1996) fram aspekten att personalen genom att effektivisera sina arbetsmetoder
i förlängningen i vissa fall effektiviserar bort sina egna arbeten.

Lean Production har länge varit populärt bland företag att implementera och det finns
mycket forskning och litteratur kring detta styrkoncept. Trots detta så menar Bamber,
Stanton, Bartram & Ballardie (2014) att området kring hur Lean Production som
styrkoncept påverkar de anställda, är ett oklart och bristfälligt forskningsområde.
Hasle, Bojsen, Jensen & Bramming (2012) har dock i en litteraturstudie studerat elva
studier angående Lean Productions koppling till medarbetare och deras arbetsmiljö.
Denna studie visar att Lean Production har en övervägande negativ effekt på
medarbetare, i avseende på arbetsmiljö samt hälsa och välbefinnande.

Womack, Jones & Roos (1990) menar att Lean Production som management-filosofi i
grunden handlar om att ändra hur människor arbetar genom att bland annat ge dem mer
utmanande jobb och större ansvar. Som styrkoncept menar de att det handlar om att
minska spill och överflöd samt att bedriva ett ständigt förbättringsarbete. Enligt Huxley
(2015) kan detta leda till effekter på medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Det kan till
exempel bidra till att det byggs upp stress över att ständigt prestera, klara av att
eliminera allt onödigt överflöd, samt att hantera ett ständigt förbättringsarbete. Parker
(2003) menar att Lean Production kan bidra till effekter på arbetsmiljö så som minskad
nivå av självbestämmande, sämre utnyttjande av kompetens och minskad möjlighet till
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deltagande i planering. Det kan i sin tur ge ytterligare effekter på de anställdas hälsa i
form av minskat engagemang och upplevt välmående, samt en minskad tro på den egna
förmågan.

Conti, Angelis, Cooper, Faragher & Gill (2006) anser i sin forskning att det inte är
styrkonceptet i sig som bidrar till de ovan nämnda effekterna, utan det beror på hur
ledningen väljer att designa och driva konceptet. Enligt Mann (2012) så består 80 % i
Leanprocessen av hur cheferna lyckas implementera Lean Production bland de anställda
och få dem att ändra attityder och känna sig delaktiga. Det innebär att endast 20 %
handlar om att reducera spill och överflöd, öka effektiviteten och standardisera
processer. En ledare ska enligt Aij, Visse & Widdershoven (2015) vara en del i
arbetsteamet, kunna stärka upp medarbetare och ha förmåga att kombinera viljestyrka
med blygsamhet. Utifrån detta tolkar vi att det inte enbart handlar om vilka åtgärder
som vidtas, utan även hur de vidtas.
Shah & Ward (2003) beskriver Lean Production som ett koncept som ofta antas ha en
positiv inverkan på organisationers tekniska aspekter, så som ökad produktivitet, kortare
ledtider samt minskning av spill. Bhasin & Burcher (2006) nämner även andra aspekter
så som strävan efter förbättringar rörande kvalitet, kostnad, leverans och design.
Bamber et al. (2014) påpekar att majoriteten av forskningen lägger störst fokus på de
tekniska aspekterna gällande processförbättring och att de får större utrymme än
effekterna på medarbetare.

Rodriguez, Buyens, Van Landeghem & Lasio (2015) menar att förbättringar
förknippade med tekniska aspekter tillåts uppstå på bekostnad av medarbetares
arbetsmiljö och hälsa. Författarna lyfter fram vikten av att balansera tekniska- med mer
sociala aspekter, då ökat fokus på de sociala aspekterna kan hantera effekterna som
konceptet kan ha på medarbetare. Vi uppfattar det som ett problem att de sociala
aspekterna hamnar i skymundan och att det blir på medarbetares bekostnad. Där av
väljer vi att i denna studie vidare fokusera på de sociala aspekterna inom Lean
Production. Vi väljer också att gå vidare med effekter på medarbetares arbetsmiljö och
hälsa, då dessa i tidigare ovan nämnd forskning har en koppling till sociala aspekter.
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Exempel på sociala aspekter är enligt Rodriguez et al. (2015) bland annat medarbetares
delaktighet vid implementering, möjlighet att påverka gruppbeslut, delaktighet i
kontinuerligt förbättringsarbete samt möjlighet till nödvändig utbildning. Bhasin &
Burcher (2006) tar upp att det är vanligt att företag uttalar sig om att medarbetare är
deras största tillgångar, men vid närmare granskning brister ofta uppmärksamheten
gällande de sociala aspekterna och det blir bara tomma ord. Philips (2002) menar att en
öppen kommunikation tillsammans med grupparbeten inom företagen är avgörande för
ett framgångsrikt användande av Lean Production. Även Hasle et al. (2012) påpekar
vikten av sociala aspekter då han lyfter fram skapandet av delaktighet för medarbetare
som en av de viktigaste åtgärderna för att hantera effekter. Hasle (2009) använder i sin
forskning kring Lean Production en uppsättning sociala nyckelaspekter som påverkar
medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Dessa aspekter anses av Hasle vara centrala inom
detta område och samtliga aspekter är hämtade från erkända modeller inom
arbetsmiljöforskning. Exempel på sociala nyckelaspekter som används är kontroll, krav,
social support, erkännande/belöning, meningsfullhet och förutsägbarhet.
Vi tolkar utifrån tidigare nämnd forskning det som att Lean Production kan ha effekter
på medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Hasle (2014) menar att det i teorin är möjligt att
hantera dessa effekter. Vi tolkar det också som att det inom forskning kring Lean
Production finns en viss, om än begränsad, kunskap om olika sociala nyckelaspekter
som påverkar medarbetares upplevda arbetsmiljö och hälsa. Trots att Lean Production
länge har varit ett populärt koncept att forska inom, så menar Bouville & Alis (2014) att
få studier har fokuserat på dessa sociala nyckelaspekter. Vi ställer oss därför frågande
till hur ledare hanterar uppkomna effekter utifrån de sociala nyckelaspekterna. Vi
identifierar också att det här finns ett gap i forskningen. Då även Hasle (2014) anser att
det finns ett behov av att genom empirisk forskning studera möjligheter till att hantera
uppkomna effekter på medarbetares arbetsmiljö och hälsa.

1.2 Syfte
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur ledare i en Lean Production-kontext
hanterar effekter på medarbetares arbetsmiljö och hälsa utifrån de sociala
nyckelaspekterna kontroll, krav, social support och erkännande/belöning.
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2. Metod
2.1 Övergripande metodval
I vår studie utgår vi ifrån en hermeneutisk vetenskapstradition då vi genom tolkningar
har för avsikt att skapa förståelse för hur ledare i en Lean Production-kontext hanterar
effekter på medarbetares arbetsmiljö och hälsa utifrån sociala nyckelaspekter. Då
sociala nyckelaspekter är ett återkommande begrepp väljer vi att hädanefter förkorta det
SNA. Vi anammar även en kvalitativ utgångpunkt då vi för att kunna leva upp till syftet
behöver uppfatta och försöka förstå vad som händer och sker. Vår studie antar en
abduktiv ansats vilket ger oss möjlighet att pendla mellan teori och empiri. Även detta
leder oss till den förståelse vi söker, vilket framgår av syftet med studien.

2.2.1 Hermeneutisk tradition
Vårt syfte är som tidigare nämnt att skapa förståelse för hur ledare i en Lean
Production-kontext hanterar effekter på medarbetares arbetsmiljö och hälsa utifrån
SNA. Vi anser att för att kunna leva upp till det syftet bör vår studie anta ett
hermeneutiskt synsätt, då vi kommer att tolka och skapa förståelse utifrån vår insamlade
empiri. Hade vi valt den positivistiska traditionen där vetenskapens uppgift enligt
Sohlberg & Sohlberg (2013) är att förklara olika företeelser och bringa någon slags
ordning hade vi valt ett annat syfte med inriktning mot att beskriva och förklara, då det i
den hermeneutiska traditionen inte alls är lika betydelsefullt att behöva förklara något.
Här används andra begrepp som till exempel vikten att skapa förståelse kring olika
fenomen. Den hermeneutiska traditionen har en lång historia bakom sig och det är en rik
forskningstradition för tolkning och förståelse. Ordet hermeneutik kommer enligt
Sohlberg & Sohlberg (2013) från grekiskan och betyder att tolka.
En annan viktig aspekt gällande tolkning är att språket spelar en viktig roll, samt att
kunna föra en dialog mellan människor – subjekten. Bryman & Bell (2013) menar att
den hermeneutiska traditionen utformades från början till att en textanalys ska försöka
tolkas utifrån den kontext som dess upphovsman har haft. Det innebär att tyngdpunkten
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ska ligga på vilket socialt och historiskt sammanhang texten skapades. Eriksson &
Hultman (2014) förstärker detta antagande då de menar att i en hermeneutisk tradition
så försöker forskaren att få en förståelse av helheten genom att tolka och foga samman
det som finns i medvetandet hos människor.

Eftersom den hermeneutiska traditionen eftersträvar att få en förståelse av
händelsekedjan måste den byggas från del till helhet. Persson (2006) menar att
förståelsen för de olika delarna läggs ihop undan för undan för att till slut nå en helhet,
en förståelse. Denna process kallas för den hermeneutiska spiralen och det är den som
för tolkningsprocessen framåt mot förståelse. En intressant fråga tycker vi då är, när
uppkommer vetskapen om att den fullständiga förståelsen är nådd? Enligt Persson
(2006) så finns det egentligen inte något definitivt slut för denna tolkningsprocess. Det
finns i praktiken ett slags avslut när innebörden är förståbar och det finns en
följdriktighet som är fri från motsägelser. Vi har under uppbyggnaden av vår studie haft
den hermeneutiska spiralen i medvetandet då vi anser att det är en viktig del i
forskningsprocessen, där vi del för del skapar vår förståelse enligt syftet.

2.2.2. Socialkonstruktionism
Intresset för hur samhället är konstruerat finns som en central utgångspunkt i vårt
arbete, det är utifrån detta synsätt som vi som forskare ser på världen.
Socialkonstuktionism är enligt Bryman & Bell (2013) ett ontologiskt ställningstagande.
Det innebär att sociala fenomen är något som skapas av sociala medverkare.
Uppfattningen blir då att dessa fenomen inte bara skapas via en social interaktion utan
att de hela tiden utsätts för en kontinuerlig bearbetning, en korrigering. Eriksson &
Hultman (2014) menar att det är i rollen som aktörer och i vår relation till andra som
social konstruktionismen tolkar oss. Granskningen sker utifrån språkets roll, det vill
säga kommunikationen mellan människor, och hur denna verklighet konstrueras
bestämmer språket.

Sohlberg & Sohlberg (2013) uttrycker det som att inom socialkonstruktionism finns det
två riktningar. Dels den som även nämns tidigare, om hur människor i sitt samspel
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bildar meningar, positioner och regler. Sedan finns det också en variant där forskaren
försöker skapa sin avbildning av verkligheten genom en dialog med de människor
denne studerar. Detta förhållningssätt är enligt författarna individorienterat.

Barlebo Wenneberg (2010) ger en intressant synvinkel utifrån att socialkonstruktionism
har för avsikt att besvara hur det sociala sammanhanget påverkar vår ägda kunskap. Om
den är sann eller osann spelar ingen roll utan det intressanta ligger i hur människan har
blivit varse om sin kunskap, utifrån vilka sociala konstruktioner kunskapen har kommit
till. Detta kan enligt författarna ses som en del som ligger till grund för
socialkonstruktionism. Vi har tagit till oss detta gällande vår egen studie då vi anser att
det är för oss intressant att veta vilka sociala konstruktioner som ligger till grund för den
uppkomna kunskapen i samband med vår studie.

2.2.3 Aktörsynsätt
Under våra intervjuer och observationer lägger vi fokus på att förstå verkligheten utifrån
aktörernas perspektiv. Detta gör att vi anammar ett aktörssynsätt som enligt Arbnor &
Bjerke (1994) utgår ifrån att verkligheten är flertydig, föränderlig och att det finns ett
språkligt samband mellan människor. Författarna menar att det även finns två andra
synsätt inom vetenskaplig forskning; systemsynsätt och analytiskt synsätt. Där ett
systemsynsätt letar efter det definitiva och ett analytiskt synsätt söker efter kausala
samband.

Att prata om aktörer är enligt Arbnor & Bjerke (1994) betydelsefullt inom
aktörssynsättet då det handlar om ett förfarande där människor ses som handlande,
reflekterande och skapande personligheter. Författarna menar att synsättet lägger fokus
på agerande och handlande i stället för beteende. Då människor genom agerande får
vara med att bidra till att skapa sammanhang. Författarna förklarar vidare att en
observatör inom detta synsätt måste uppfatta aktörernas sociala position för att kunna
förstå deras aktiva handlande. Först när detta uppstår så kan en full förståelse för denna
aktör skapas. Detta tar vi till oss då vår empiriska insamling nästan uteslutande sker
genom intervjuer och observationer med aktörer ansikte mot ansikte. Vi går in med ett
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öppet sinne och har inte för avsikt att styra för mycket utan försöka förstå aktörernas
uppfattningar.

2.2.4 Abduktiv ansats
Det mest naturliga hade nog varit att anamma ett deduktivt synsätt då vi i början av vår
studie utgår ifrån en teoretisk modell. Bryman & Bell (2013) menar att de två vanligaste
synsätten gällande samverkan av teori och empiri benämns som deduktivt och induktivt.
Vid deduktiv ansats är det uppfattningen om hur samverkan mellan teori och empiri ser
ut. Det innebär att forskaren utgår ifrån en modell/hypotes som ska undersökas genom
insamling av data/empiri för att så småningom mynna ut i ett resultat. Vid induktiv
ansats förklarar författarna att forskaren utgår från empirin för att komma till att det är
teorin som är resultatet av studien. Vi har som syftet anger för avsikt att skapa förståelse
för hantering av effekter i en Lean Production-kontext utifrån SNA som ryms i vår
utvalda modell. Vårt mål är inte att bevisa att vår valda modell utifrån teorin är absolut
överensstämmande med empirin.

Det finns även ett tredje synsätt, som benämns som abduktivt och är enligt Dew (2007)
ett synsätt där forskare kan pendla mellan teori och empiri. Forskare kan skriva teori
medan empirin undersöks. Det här menar Dew ger forskaren tillåtelse att för tillfället
acceptera vissa teorier för att kunna fortsätta med arbetet, men med reservation att ha
möjlighet att backa tillbaka och göra ändringar. Brockhouse (2013) menar att en
abduktiv ansats innefattar även att modifiera, utveckla och utarbeta både det empiriska
materialet men även det mönster som kan komma att identifieras. Detta läggs till en
dimension där det går att fylla det gap som både ett renodlat induktivt och deduktivt
synsätt saknar.

En intressant iakttagelse är enligt Alvesson & Sköldberg (1994) att många forskare ser
en länk mellan abduktion och den hermeneutiska spiralen, även om det inte finns någon
direkt koppling. Vi kan förstå och se länken då detta synsätt upplevs mer som en
process då möjligheten ges att pendla fram och tillbaka mellan teori och empiri. Detta är
också en av anledningarna till att vi valde en abduktiv ansats till vår studie.
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2.2.5 Kvalitativ metod
Utifrån våra tidigare ovanstående val så faller det naturligt att vi använder oss av en
kvalitativ metod. Anledningen är att vi i vårt syfte har för avsikt att skapa förståelse för
hur ledare i en Lean Production-kontext hanterar effekter på medarbetares arbetsmiljö
och hälsa utifrån SNA. Detta innebär att vi lägger tyngdpunkten på att öka vår förståelse
utifrån hur deltagarna ser på den sociala verkligheten. Vid insamlingen av empirin och
kanske främst vid analysen så menar Bryman & Bell (2013) att tonvikten av en
kvalitativ forskningstradition ligger mer på ord än siffror, vilket passar vår studie bra.
En kvalitativ metod beskriver författarna som just tolkningsinriktad. Det innebär att det
finns en önskan om en förståelse av den sociala verkligheten så som deltagarna/
aktörerna uppfattar den. Denna åsikt delar även Alvesson & Sköldberg (1994) då de
menar att den bästa utgångspunkten vid kvalitativ forskning är att anta
intervjupersonens synsätt och på det viset komma närmare en förståelse. Svensson
(1996) anser att forskaren når bättre resultat med en kvalitativ metod om denne har för
avsikt att upptäcka och förstå det som sker, snarare än att fastställa omfattningen av
något.

Enligt Bryman & Bell (2013) och Alvesson & Sköldberg (1994) så riktas det ibland
kritik mot kvalitativ forskning då vissa forskare anser att det är svårt att generalisera
kvalitativa forskningsresultat. Vissa kritiska forskare menar att det är omöjligt att
generalisera resultaten till andra förhållanden vid till exempel ostrukturerade intervjuer.
Här menar Bryman & Bell (2013) att en kvalitativ fallstudie inte fungerar som ett
stickprov ur en population. Självklart så kan inte enligt författarna intervjupersonen i en
kvalitativ forskning vara representativ för en population. Utan här så ska istället
resultaten av studien generaliseras mot teorin och inte mot populationen.

En annan kritik som ofta tar sig uttryck gällande kvalitativ forskning är enligt Bryman
& Bell (2013) bristande transparens. Det kan vara svårt att i en kvalitativ undersökning
som forskare vara specifik i arbetsgången av studien eller att kunna påvisa vad
forskaren konkret gör för att nå fram till forskningsresultatet. Detta är något som vi tar
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med oss i vår forskning där vi har för avsikt att så noggrant som möjligt ange
tillvägagångssättet för vår studie.

2.3 Tillvägagångssätt
Studiens upplägg och tillvägagångssätt presenteras i detta kapitel. För att läsaren lättare
ska få en övergripande bild så presenterar vi en modell, se figur 1, där händelseförloppet
lättare kan följas. Utgångspunkten för vår studie är den teoretiska referensramen då vi
utifrån den samlar in vårt empiriska material. Vi har som vi tidigare nämner valt en
kvalitativ metod och då faller det sig naturligt att i detta avseende göra en fallstudie för
att nå fram till vårt syfte.

Figur 1; Studiens tillvägagångssätt
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2.3.1 Litteraturinsamling
Det är vår valda forskningsmodell innehållande SNA och den teoretiska referensramen
som ligger till grund för utformning, insamlande samt analys av det empiriska
materialet. När vi inför vår studie identifierar det forskningsgap som vi finner vara av
intresse, gör vi en insamling av litteraturen för att kunna skapa vår teoretiska
referensram. Enligt Bryman & Bell (2013) så kan denna litteraturinsamling ses som ett
omfattande och ibland övermäktigt jobb då det kan vara svårt att sålla bland redan
skriven litteratur kring det ämne som valts. Varför behövs då denna omfattande
litteraturinsamling? Bryman & Bell (2013) menar att det är ett sätt att säkerställa
trovärdigheten i just det ämne du valt som forskare. Det är alltså inte bara upprepning
av teorier eller åsikter utan det handlar även om egna tolkningar till det redan skrivna.
Avsikten med att göra en litteraturinsamling är enligt Bryman & Bell (2013, s. 113) att
bland annat att svara på följande frågor:

•

Vad är redan bekant eller känt på området?
Här startar vi med att identifiera redan bedriven forskning, kumulativt.

•

Vilka begrepp och teorier är relevanta för området?
Det finns många begrepp och teorier inom Lean Production och vi väljer ut
facktermer som vi anser vara relevanta för att få en bättre inblick och förståelse
för konceptet, till exempel JIT (Just In Time) och TQM (Total Quality
Management).

•

Finns det några motsägande eller inkonsekventa resultat?
Resultatet beror på hur Lean Production används och vi finner att forskningen
inte är helt konsekvent.

•

Finns det några frågor som inte besvarats?
Bryman & Bell (2013) visar på att den sista punkten ger forskaren möjligheten
att åskådliggöra och eventuellt förbättra frågeställningen och forskningsgapet
som ligger till grund för studien. Som vi tidigare nämnt är det valda området
bristfälligt forskat på.
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2.3.2 Vetenskapliga artiklar och böcker
Vår litteraturinsamling sker främst genom att söka efter vetenskapliga artiklar, då vi
anser att det ger en vetenskaplig tyngd. Vi använder oss av de databaser som högskolan
i Gävle har tillgång till och då främst Scopus, Emerald och Google Scholar. De
nyckelord som sökningen utgår ifrån är bland annat: Lean Production, effects,
leadership, approach, employee outcome, stress, sociotechnical, health och work
environment. Vi reducerar även antalet träffar genom att välja inom vilket område vi
ämnar söka inom, till exempel Business Management Accounting samt välja de artiklar
som är mest citerade. Denna sökväg ger oss relevanta artiklar. Vi använder oss även av
litteratur i bokform, då främst i metoddelen. Den rekommenderande kurslitteraturen
prioriteras, men vid de tillfällen då vi behöver ytterligare fördjupning använder vi oss av
specifikt utvalda metodböcker.

2.3.3 Källkritik
För att hålla en hög trovärdighet finns det under insamlingen och genomgången av
litteraturen hela tiden en kritisk åtanke från oss som forskare. För att bedöma kvaliteten
på källor kan de prövas och bedömas efter olika kriterier och Eriksson & Hultman
(2014) nämner äkthet, samtidighet, beroendeförhållanden och tendenser. Vi är noga med
att materialet som vi arbetar med framstår som äkta, rättvisande och komplett. Vi
försöker hålla oss till samtidig litteratur men vi har även med tidigare daterad litteratur.
Vid dessa tillfällen är det tal om artiklar som har varit citerade många gånger ur
databaser samt metodböcker som vi anser är relevanta för studien. Vi går även tillbaka
till referenslistan och får styrkt av andra artiklar att det som återges är rätt tolkat och att
vissa artiklar har ett beroendeförhållande till varandra.

2.3.4 Fallstudie
För att uppnå vårt syfte där vi utgår ifrån att skapa förståelse för hur ledare i en Lean
Production-kontext hanterar effekter på arbetsmiljö och hälsa utifrån SNA, faller valet
på att göra en fallstudie. En fallstudie är enligt Bryman & Bell (2013) en
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forskningsdesign som utgår från ett enda fall, om även med en detaljerad och grundlig
analys. Det finns även tillfällen då författarna menar att forskare studerar två eller flera
fall i ett jämförande sammanhang. Det som får oss övertygade om att välja just en
fallstudie är Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011), som anser att vid studier där forskare
lägger större tonvikt vid att nå en fördjupad förståelse eller att skapa nya begrepp är
fallstudie en bra forskningsdesign. Samt att i en fallstudie så väljs ett fåtal objekt ut, för
att studeras utifrån olika aspekter där förmågan att kunna mäta inte är det centrala.

Vilka särdrag har då fallstudier? Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 129) menar att
det vanligen finns tre särdrag, där två är i centrum för vår studie:
1. Betoning av aktörsrollen
2. Studier av historiska förlopp
3. En god förmåga att kommunicera med verkligheten, det vill säga ”kartan blir
ganska lik verkligheten”
Vi lägger i vår fallstudie en stor vikt vid aktörsrollen samt möjligheten att befinna oss
ute i ”verkligheten” då insamlingen av det empiriska materialet består av intervjuer
samt observationer.

2.3.5 Modell
Vi utgår i studien ifrån fyra SNA som vi tagit ifrån Hasles (2009) modell kring Lean
Productions koppling till psykosocial arbetsmiljö. Dessa nyckelaspekter är kontroll,
krav, social support samt erkännande/belöning. De beskrivs ingående i studiens teoridel.

Vi skapar med dessa SNA en egen modell vilken ligger till grund för intervjuer och
observationer, samt strukturen i empiri och analys. Modellen används för att
sammanfatta bidraget, vilket ger en överskådlig bild av den förståelse vi förvärvar. Att
använda oss av en modell fungerar väl med vår abduktiva ansats, då vi tillåts utgå från
en modell men samtidigt tolka empirin för att bilda teori.

Ejvegård (2009) talar om att modeller har en förmåga att visa hur dess olika delar
hänger ihop. I vårt fall handlar det om att visa på upplevda effekter och hur ledare
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hanterar dem, under vardera SNA. Ejvegård (2009) menar vidare att modeller fungerar
som ett verktyg att förmedla och förklara. Detta är något som vi tar med oss i studien
när vi presenterar bidraget.

2.3.6 Datainsamling
Här ger vi en kort introduktion hur vår datainsamling går till väga och nedan ger vi en
mer detaljerad insyn på varje begrepp som används. Som primärdata till vår empiriska
datainsamling så ligger de intervjuer och observationer vi gör hos företagen till grund.
Tidigare forskning, vetenskapliga artiklar men även litteratur inom vårt område används
som sekundärdata. Eftersom vår studie utgår ifrån en hermeneutisk tradition och en
kvalitativ metod väljer vi att fokusera på semistrukturerade intervjuer och observationer.
Vi har för avsikt att ge intervjupersonerna möjlighet att uttrycka sig fritt samt ge dem
chansen till att med stor frihet svara utifrån sin egen upplevelse. Detta antagande stödjer
även Gillham (2008) som anser att semistrukturerade intervjuer ger den bästa
möjligheten till frihet vid utformningen av svaren.

2.3.6.1 Urval

Nedan beskrivs hur vi går till väga när vi gör vårt urval. Vi är noga med att följa vårt
syfte och låta det ligga till grund för urvalet. Att vi aldrig kan få med helheten och dess
omfattning har vi förståelse för. Det är som Arbnor & Bjerke (1994) menar, att varje
forskare med sin studie är ivrig att nå vissa resultat, men verkligheten hur den än är
identifierad och tolkad kan aldrig omfattas i sin helhet. Forskaren måste skapa
förståelse, studera, och tolka delar av den. Hur vi än beter oss blir vår undersökning ett
begränsat intresseområde eller som Arbnor & Bjerke (1994, s. 239) benämner det som
”en bit av historien” eller ”en bit av läget”.

Eftersom vi har i vårt syfte att skapa förståelse för hur en ledare i en Lean Productionkontext hanterar effekter söker vi oss mot ledare i företag som arbetar med Lean
Production och hamnar då inom industrin och producerande företag. Vi utgår från
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privata kontakter när vi söker dessa företag och inför intervjuerna och observationerna
utgår vi från vårt aktörssynsätt och gör därmed rekommendationsurval och
förståelseurval. Vi väljer att vid vår insamling av empiri använda oss av åtta stycken
intervjuer var av fem av dem är med olika ledare i två olika ledarroller samt tre
produktionsarbetare. Vi väljer även att utföra tre observationer vilka tillsammans med
intervjuerna ger oss den mättnad vi eftersträvar och anser oss behöva för att svara upp
mot studiens syfte.

Arbnor & Bjerke (1994) styrker vårt val då de menar att aktörssynsättet
uppmärksammar att ange betydelsen av sociala fenomen utifrån dess naturligt färgade
logik och då faller det annars så viktiga, att urvalet ska vara representativt. Författarna
menar att begreppet representativt sällan används inom aktörssynsättet på grund av
ovanstående förklaring. Däremot gör forskare ofta rekommendationsurval eller
förståelseurval. Det finns även ett tredje urval som benämns som problemorienterat
urval, detta använder vi dock inte i vårt för studien gjorda urval. Däremot menar
författarna att det är vanligt förekommande att forskare växlar mellan dessa tre urval.
•

Rekommendationsurval: Det innebär enligt författarna att man låter olika medverkande
föreslå/rekommendera andra för studien intressanta medverkande. I vår studie har vi en
kontaktperson som rekommenderar andra personer som denne anser skulle kunna
tillföra vår studie en ökad tillförlitlighet.

•

Förståelseurval: Här menar författarna att forskarna gör ett urval av olika medverkanden
som för studiens utveckling är av betydelse på något vis. Vi har för avsikt att få in olika
”roller” i vårt urval, då för att kunna tolka och skapa förståelse för hur ledare hanterar
dessa effekter. Därför är det viktigt att vi får hela ledet från chef till gruppledare till
medarbetare och att ledarrollen representeras av både chefer och gruppledare. Detta
anser vi ökar trovärdigheten i arbetet.

2.3.6.2 Semistrukturerade intervjuer

Gällande de intervjuer vi gör under studien använder vi oss av semistrukturerade
intervjuer. Vi anser att det är det bästa alternativet då vi inte har för avsikt att styra
intervjuerna allt för mycket utan att få intervjupersonerna att tolka frågorna och svara
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fritt utifrån sin kunskap och erfarenhet. Detta styrker Bryman & Bell (2013) när de
menar att vid en semistrukturerad intervju är det viktigt att processen som sker under
intervjun är flexibel. Tyngdpunkten måste ligga på hur personen som blir intervjuad
uppfattar och får förståelse för frågorna. För att lättare kunna åstadkomma detta
använder sig forskaren enligt Bryman & Bell (2013) av en så kallad intervjuguide som
innehåller olika teman som ska behandlas under intervjun. Ett annat viktigt perspektiv
att ha i åtanke under en intervju är enligt Gillham (2008) att intervjupersonernas
förutfattade meningar inte ska ligga till grund och ta över intervjun. Detta går att
minimera med just en sådan intervjuguide då det finns en liten styrning mot den
relevans som forskarna eftersträvar under intervjun. Samtidigt menar Gillham (2008) att
det är viktigt att inspirera intervjupersonen till att vidareutveckla sina svar. Här har
forskaren ett ansvar att inte ställa frågor som bara leder till ett jakande eller nekande
utan kunna få intervjupersonen engagerad att föra ett fritt resonemang utifrån frågorna
och ge utvecklade svar. Skulle forskaren misslyckas med detta finns risk att de tappar
viktig och värdefull information. Detta tar vi till oss och förstår vikten utav.

Yin (2013) anser att det är viktigt som forskare under en intervju att vara en god
lyssnare och på det sättet ta in all information utan att förvränga och filtrera. Att lyssna
ger också möjligheten att iakttaga intervjupersonen, vilken sinnesstämning som råder,
och möjligheten att kunna förstå sammanhanget utifrån hur intervjupersonen uppfattar
sin verklighet. Något som kan uppstå vid semistrukturerade intervjuer och som kan bli
ett problem är enligt Yin (2013) reflexivitet. Det är en situation då intervjupersonen ger
de svar som de själva tror att forskaren vill höra. Detta tar vi till oss och i början av
intervjuerna ger vi en noggrann förklaring att vi inte värderar svaren eller anser att det
inte finns något rätt eller fel. Vårt intresse ligger i stället i att skapa förståelse för hur de
resonerar och utvecklar sina tankegångar. På detta vis hoppas vi på att minska risken för
reflexivitet under intervjuerna.

Bryman & Bell (2013) ger några värdefulla tips att beakta inför och under intervjuerna,
något som vi anammar under våra intervjuer.
•

Bekanta sig med intervjupersonens arbetsmiljö. Det underlättar tolkandet och
förståelsen för vad personen i fråga berättar.
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•

Använda sig av bra inspelningsutrustning i form av bandspelare och en bra
mikrofon. Att spela in intervjuerna ger en lättare detaljanalys när dessa
intervjuer senare ska transkriberas. Om forskaren bara antecknar är det lätt att
någon viktig information uteblir. Sedan går det inte heller att utläsa uttryck samt
röstlägen bara genom anteckningar.

•

Intervjun bör ske i en lugn och ostörd miljö. Intervjupersonen ska inte behöva
känna sig osäker på att det som sägs under intervjun kan höras av andra.

2.3.6.3 Utformning av intervjuguide
Som vi nämner i ovanstående kapitel använder vi oss av en intervjuguide som riktlinje
under intervjuerna. Enligt Bryman & Bell (2013) är en intervjuguide i kvalitativa studier
inte lika specifikt utformad som ett strukturerat intervjuschema som förekommer i
kvantitativa studier. Denna intervjuguide ska helt enkelt innehålla vilka frågeställningar
som kommer att beröras under en semistrukturerad intervju. Frågorna ska innefatta de
områden eller teman som forskaren är intresserad av. Här utgår vi ifrån vår teoretiska
referensram för att vara säkra på att frågorna och de olika temana är relevanta för
studien, samt att de stämmer överens med vårt syfte.

2.3.6.4 Intervjudokumentation

Vid inspelningen av intervjuerna använder vi oss av inspelningsprogrammet Garage
Band på en Macbook PRO, vilket har en rad praktiska egenskaper och inställningar vid
inspelning av röster. Detta ökar chansen att ljudkvalitén blir tillräckligt bra för att inte
missa något vid transkriberingen. Detta är helt i linje med Bryman & Bell (2013) då de
anser att det för en kvalitativ forskare är viktigt att det framkommer vad
intervjupersonen säger men även hur de säger det. Om dessa kanske många gånger
viktiga nyanser ska komma med i analysdelen är det av betydelse att intervjun finns
inspelad och ger forskaren möjlighet att gå tillbaka och lyssna på vad och hur det sades.

Före varje intervju frågar vi intervjupersonen om tillåtelse från dennes sida att intervjun
spelas in. Tacksamt nog är det okej vid varje intervju. Däremot finns det önskemål om
att vi inte spelar in observationerna. Detta tar vi naturligtvis hänsyn till och utför dem
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utan inspelning. Bryman & Bell (2013) menar att även om en intervjuperson skulle säga
nej till att bli inspelad bör intervjun ändå äga rum och forskaren får anteckna så mycket
som möjligt av både vad som sägs och nyanserna i hur det sägs.

Transkriberingen sker relativt omgående efter intervjuerna för att behålla känslan som
uppstår vid just intervjuerna. Detta är något som Gillham (2008) ser som en grundregel
eftersom materialet kan tappa relevans om det blir liggande för länge efter inspelad
intervju. Transkriberingen är en tidskrävande del i arbetet men vi är nöjda med resultatet
då vi är noga med att översätta alla nyanser i intervjun med punkter och versaler. Vi
väljer även att ta med svordomar då de under intervjuerna anses som styrkemarkörer
och för vår tolkande ansats anses vara viktiga för analysen av den insamlade empirin.
Gillham (2008) menar att transkribering bygger på en process från tolkning av röster
som övergår till text vilket vi har förståelse för.

2.3.6.5 Observationer

Eftersom vi i vårt syfte till studien har för avsikt att skapa förståelse så kompletterar vi
våra semistrukturerade intervjuer med observationer. Detta för att nå en djupare grund.
Vi ber därför de tillfrågade företagen om att få närvara i verksamheten vid vissa utvalda
tillfällen. Detta för att vi ska få möjlighet att själva fånga upp och tolka situationen. Vi
ges helt enkelt tillfälle att styrka eller dementera det som sägs under intervjuerna. Samt
för vår egen del skapa ytterligare förståelse för hur ledare i Lean Production-kontext
hanterar effekter utifrån SNA.

Vi utför direkta observationer, något som Yin (2013) anser vara besök på platsen för
f a l l s t u d i e n . Yi n m e n a r a t t d e t f i n n s b å d e f o r m e l l a o c h t i l l f ä l l i g a
datainsamlingsaktiviteter. En formell datainsamlingsaktivitet kan enligt Yin inbegripa
observationer av till exempel ett möte, vilket äger rum för vår del i Observation 2 och 3.
Observation 1 benämner Yin (2013) som informell datainsamlingsaktivitet, då den sker
under en rundvandring som ger oss en djupgående inblick i hur företaget i fråga arbetar
med verksamhetsutveckling inom Lean Production.
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Vi har ingen möjlighet att spela in under observationerna då företagen inte tillåter detta.
För att öka trovärdigheten för studien för vi anteckningar under observationerna, samt
utför dem tillsammans båda två, helt i linje med vad Yin (2013) anser. Författaren menar
att ju fler observatörer det finns närvarande under datainsamlingsaktiviteten desto mer
iakttagelser går det att få ut av observationen.

2.3.7 Kodning
Kodning är enligt Bryman & Bell (2013) startpunkten till analysen av det insamlade
materialet. Den tolkningen håller vi med om när vi anser att här börjar ihopkopplandet
av teori och empiri, som så småningom ska leda till analys och bidrag. Eftersom vi
transkriberar det inspelade materialet nästan direkt efter intervjuerna så sker även
kodningen relativt snabbt, vilket enligt Bryman & Bell (2013) är att föredra. Detta för
att fortfarande ha en förståelse för den insamlade empirin och för att inte få känslan av
att drunkna i data.

Vi färgkodar det insamlade materialet utefter de fyra olika SNA vi väljer, kontroll, krav,
social support och erkännande/belöning. Charmaz (1983) menar att kodning går ut på
att särskilja och sortera och att organisera upp data efter olika teman. Detta tar vi fasta
på och sorterar materialet så vi får en klar bild hur materialet sedan ska analyseras.

Något som uppkommer i kodningen är att flera olika nyckelaspekter går i varandra och
vi kan härröra materialet till flera olika aspekter. Detta kan vara ett problem anser
Bryman & Bell (2013) då det enligt dem finns en risk att sammanhanget går förlorat.
Detta löser vi genom att färgkoda materialet utefter vilken SNA vi anser att det hör
hemma. Detta oavsett om det under intervjuerna nämnts under en annan eller flera olika
SNA.

2.3.8 Analys
Under arbetet med analysen så försöker vi finna mönster och teman utifrån vårt
insamlade empiriska material och vår valda referensram, helt enligt Bryman & Bells
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(2013) rekommendationer. Då vi har en gedigen mängd insamlat material så har vi
utifrån vårt syfte och vår referensram plockat ut valda delar där vi kan tolka och
analysera hur ledare i en Lean Production-kontext hanterar effekter på medarbetares
arbetsmiljö och hälsa utifrån SNA. Bryman & Bell riktar kritik mot detta
tillvägagångssätt att ur text plocka ut stycken ur sina sammanhang. De anser att det
finns en risk att tappa kontexten och till den sociala situation texten är formad kring.
Detta tar vi i beaktande och är noga med att få med sammanhanget från det stycke,
mening eller citat vi väljer ut. Vid några tillfällen får vi återgå till det ursprungliga
materialet för att påminna oss om hur känslan, röstläget var i situationen.
Under analysen ställer vi tidigare forskning mot vår insamlade empiri och på så vis
tolkar likheter och skillnader. Vi ställer även empirin mot teorin för att se om de
stämmer överens och ger oss möjlighet att nå en ökad förståelse enligt syftet. Vi väljer
att strukturera upp analysen på samma sätt som både den teoretiska referensramen och
den empiriska undersökningen, genom de fyra valda SNA: Kontroll, krav, social
support och erkännande/belöning. Dock finner vi ganska snart en svårighet med att hålla
en klar gräns mellan nyckelaspekterna då de i empirin vid vissa tillfällen går i varandra.

2.3.9 Kvalitetskriterier
För att kunna göra en kvalitetsbedömning av studien så väljer vi att koncentrera oss på
Bryman & Bells (2013) kvalitetskriterier för en kvalitativ studie där trovärdighet är det
viktigaste kriteriet. Författarna delar in trovärdighet i fyra delområden, som vi tar
hänsyn till i vår bedömning:
1. Tillförlitlighet: Att som forskare utforma en tillförlitlighet i det angivna
resultatet innebär att de spelregler som finns följs. Vi arbetar i vår studie med
intervjuer och observationer och för att styrka den teoretiska delen så plockas
tidigare forskning in. Vi har även den hermeneutiska spiralen i åtanke för att nå
en tillförlitlighet där den handlar om att arbetet antar en process. Citat från
intervjuerna anser vi också ger en större tillförlitlighet.
2. Överförbarhet: Då det i kvalitativa undersökningar innebär att forskaren inriktar
sig på att nå ett djup hellre än bredd studeras det kontextuellt unika där det
rekommenderas fylliga och täta redogörelser för de detaljer som ingår. För oss är

!19

inte kvantiteten i centrum då vi väljer att arbeta mot ett fåtal företag. Däremot
lägger vi vikten på att nå en social djuphet då vi har ambitionen att studera för
vårt syfte intressanta detaljer snarare än att göra jämförande studier.
3. Pålitlighet: Innebär att forskaren antar ett granskande synsätt gällande alla
delarna i forskningsprocessen, allt från problematiseringen till analysen. Bryman
& Bell (2013) ger tips om att kollegor kan fungera som granskare men erkänner
samtidigt att det kan bli ett komplicerat och tidskrävande arbete. Just därför
kommer den tekniken inte så ofta till användning. Gällande denna punkt
försöker vi anta ett granskande synsätt genom hela forskningsprocessen. På
grund av tidsbrist finns det tyvärr inte möjlighet att låta en utomstående
ytterligare granska och analysera arbetet, en svaghet som vi är medvetna om.
4. Bekräftelse: För att kunna säkerställa att forskaren har handlat i god tro gällande
sin undersökning är det viktigt att de utgår ifrån insikten att det inte går att
uppnå någon fullständig objektivitet. Vi är medvetna om att det är omöjligt att
helt gå in i arbetet utan personliga värderingar. Vi försöker dock att fokusera på
intervjupersonernas värderingar genom att använda oss av semistrukturerade
intervjuer, där vi låter intervjupersonen i möjligaste mån prata utifrån sina egna
erfarenheter och åsikter. Vi transkriberar även intervjuerna för att minska risken
att vi som forskare påverkar analys och resultat med våra egna åsikter och
fördomar.
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3. Teoretisk referensram
3.1 Lean Production
Vi vill i vår teoretiska referensram inleda med en övergripande genomgång av Lean
Production. Detta för att skapa den grundläggande förståelse för konceptet som vi anser
nödvändig för att genomföra studien. Då studien fokuserar på att skapa förståelse för
hur de arbetar med SNA inom en Lean Production-kontext behöver vi förstå den kontext
inom vilken vi kommer utföra studien. Vi upplever att en genomgång också är
nödvändig för att ge läsaren en bättre läsupplevelse genom att tillhandahålla kunskaper
som underlättar förståelsen för studien. Vi använder även denna kunskap vid utformning
av intervjuguide och genomförande av intervjuer, samt för att kunna föra en diskussion
med intervjupersonen. Det är också vår uppfattning att övergripande kunskap om Lean
Production är nödvändig vid de observationer som utförs i studien. Förkunskap inom
ämnet har då betydelse för våra personliga tolkningar av hur de arbetar med SNA inom
konceptet.

3.1.1 Historia
Lean Production är ett styrkoncept som har en historia som sträcker sig långt bakåt i
tiden, trots att konceptet som vi känner till det i dag är relativt nytt (Holweg, 2007).
Redan under 1800-talet hade Henry Ford idéer som liknar de vi kan se inom Lean
Production när han etablerade massproduktion och löpande band som koncept. Hans
idéer skulle senare under 1950-talet komma att inspirera Taiichi Ohno, dåvarande VD
hos den japanska biltillverkaren Toyota, att utveckla ett styrkoncept som skulle bli
grundstenen för Lean Production (Baghel, 2005).

Efter andra världskriget möter Toyota ekonomiska svårigheter vilket stör deras
produktion. Trots det är de fast beslutna om att implementera massproduktion i sin
verksamhet, likt de amerikanska biltillverkarna Ford och General Motors.
Kapitalbegränsningar och låg efterfrågan på den japanska bilmarknaden möjliggör dock
inte en direkt efterliknelse (Bischeno, Holweg, Anhede & Hillberg, 2013). Taiichi Ohno
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får då i uppdrag att utveckla en effektiv produktionsprocess. Med inspiration från Henry
Fords löpande band formar han ett styrkoncept som är mer lämpligt för den japanska
marknaden och de låga volymer som efterfrågades. Detta styrkoncept ges namnet
Toyota Production System (TPS) (Baghel, 2005).

Lean Production härstammar direkt från TPS och används även ibland som en synonym
till detta koncept (Shah & Ward, 2007).

Dock ses Lean Production ofta som en

västerländsk variant av TPS (Dubey & Singh, 2015). Själva begreppet ”Lean” myntades
först 1990 i boken ”The Machine That Changed The World”. Styrkonceptet har sedan
dess kommit att bli ett av de mest använda världen över (Cullinane, Bosak, Flood &
Demerouti, 2014).

3.1.2 Tolkning av Lean Production
För att skapa klarhet i studien, för oss själva, samt för att underlätta förståelsen för
läsaren vill vi beskriva vår tolkning av begreppet Lean Production. Det är nämligen så
att det råder en viss förvirring kring definitionen av Lean Production, och det är många
som sökt en gemensam förståelse kring begreppet (Hasle, Bojsen, Jensen, Bramming,
2011; Shah & Ward, 2007; de Treville & Antonakis, 2006). Trots att konceptet har rönt
stor spridning och acceptans så saknas en entydig tolkning av det. Detta blir tydligt
genom de många beskrivningar och termer som används i relation till konceptet, både i
litteratur och bland praktiker (Shah & Ward, 2007). En möjlig förklaring till den
förvirring som råder är att Lean Production som koncept är och alltid har varit under
ständig utveckling. Det uppstår därför svårigheter i att exakt veta vad Lean Production
är (Hines, Holweg & Rich, 2004). En annan förklaring till tvetydigheten kring
begreppet kan vara att utvecklingen skett under en lång tidsperiod och att begreppet
under tidens gång felaktigt likställts med andra metoder och koncept (Shah & Ward,
2007).

Vissa forskare försöker att kortfattat, i en mening eller korta i stycken, beskriva Lean
Production. Här följer ett exempel på ett försök till detta:
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”Lean production is an integrated manufacturing system that is intended to maximize
the capacity utilization and minimize the buffer inventories of a given operation
through minimizing system variability (related to arrival rates, processing times, and
process conformance to specifications)” (de Treville & Antonakis, 2006, s. 102).

För att erhålla en förståelse för Lean Production som styrkoncept anser vi dock att det
krävs en bredare tolkning, än en så pass specifik och kortfattad som vi gav exempel på
ovan. Därför går vi nedan vidare med att presentera två mer övergripande tolkningar
som vi uppfattar som centrala och återkommande i litteraturgenomgångarna gällande
Lean Production.

En syn på konceptet är att det kan ses som tvåsidigt och att det har ett filosofiskt- och ett
praktiskt perspektiv (Shah & Ward, 2007). Det filosofiska perspektivet är relaterat till
grundläggande principer och mål inom konceptet (Womack & Jones, 2003) medan det
praktiska perspektivet härrör ledning, verktyg eller tekniker som kan observeras mer
direkt (Shah & Ward, 2007).

En snarlik och vanlig tolkning av konceptet är att det består av två nivåer. Vanligen
benämns de den strategiska- och den operativa nivån (Hasle et al., 2012). Vi tolkar det
som att detta är samma typ av uppdelning som i föregående stycke, men med en annan
terminologi. Kortfattat beskrivs den strategiska nivån handla om att förstå kundvärde
(Hines et al., 2004), vilket bara kan definieras och beskrivas av kunden (Womack &
Jones, 2003). I den operativa nivån beskrivs, likt inom det praktiska perspektivet, fokus
ligga mer på verktyg, ledning och hur man eliminerar spill (Hines et al., 2004).

Hines et al. (2004) presenterar den strategiska nivån som Lean Thinking och den
operativa nivån som Lean Production. Då syftet med vår studie är att skapa förståelse
för hur ledare i en Lean Production-kontext hanterar effekter utifrån SNA, anser vi att
det är den operativa nivån som är viktig att ta upp i vår teoretiska referensram. Vår
studie fokuserar också snarare på ledning och hur ledare arbetar med SNA, än på
kundvärde. Vi lämnar härmed därför den strategiska nivån och Lean Thinking bakom
oss, och fokuserar vidare på den operativa nivån, vilken enligt Hines et al. (2004) är
Lean Production.
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Ett möjligt sätt att tolka Lean Production är att se det som ett multidimensionellt
koncept som innehåller flera integrerade styrkoncept. Vanligast är att man ser Lean
Production som en sammansättning av koncepten Just-In-Time (JIT), Total Quality
Management (TQM), Total Preventive Maintenance (TPM) och Human Resource
Management (HRM) (Shah & Ward, 2003; Longoni, Pagell, Johnston & Veltri, 2013).
Med detta synsätt är kärnan i Lean Production att dessa koncept kan verka tillsammans i
en fungerande symbios, för att skapa ett strömlinjeformat och högkvalitativt system som
producerar färdiga produkter i samma takt som kunderna efterfrågar dem. Detta med
inget eller så lite spill som möjligt under tillverkningsprocessen (Shah & Ward, 2003).
Vi tolkar det som att det är möjligt att kategorisera de fyra ”delkoncepten” JIT, TQM,
TPM och HRM under den operativa nivån, det vill säga den nivå som Hines et al.
(2004) beskriver som Lean Production. Detta utifrån vår uppfattning att det går att se
dem som åtgärder, tekniker och olika ledningsmetoder, som i någon mån direkt går att
observera. Genom att överskådligt presentera dessa delkoncept nedan ger vi en bild av
hur vi tolkar Lean Production samt vilka delar det består av. Det ger oss en tydlig
teoretisk referensram kring begreppet Lean Production. Vår tolkning illustreras i figur 2.

!
Figur 2; Tolkning av Lean Production
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3.1.3.1 JIT
Enligt Zipkin (1991, s. 42) representerar Just-In-Time (JIT) ett ”estetiskt ideal och ett
naturligt tillstånd av enkelhet”. Det finns ingen vedertagen definition av filosofin.
Generellt brukar det benämnas som ett produktionssystem som bygger på att uppnå
excellens genom att bedriva ständigt förbättringsarbete, öka produktivitet och att
eliminera överflödigt spill (Crawford & Cox, 1990; Lummus & Willson, 1992).

JIT handlar enligt Levary (1992) om att producera de efterfrågade produkterna i en
specifik kvantitet till en specifik tid. Han beskriver att syftet med JIT är att minska
mängden produkter i pågående produktion samt att minska mängden färdiga produkter
som ligger på lager. Chan, Yin & Chan (2010) tar förutom dessa syften också upp
minskade behov av råmaterial och minskade ställtider.

Levary (1992)

beskriver att vid JIT-produktion designas produktionsledet i

arbetsstationer som består av små arbetsgrupper. Han beskriver vidare att produktionen
styrs av den faktiska efterfrågan på den färdiga produkten. Detta till skillnad från ett
traditionellt produktionssystem där produktionen styrs utifrån förväntad efterfrågan på
produkten.

3.1.3.2 TQM
To t a l q u a l i t y m a n a g e m e n t ( T Q M ) k a n d e f i n i e r a s s o m e n h o l i s t i s k
verksamhetsstyrnings-filosofi, vilken strävar efter kontinuerliga förbättringar inom alla
funktioner i en organisation. Detta kan endast uppnås om filosofin tillämpas inom alla
led i hela organisationen, från inköp av råvara till färdig produkt till försäljning
(Kaynak, 2003).

För att lyckas med implementation och drift av TQM krävs en effektiv förändring i
organisationens kultur. En sådan förändring kräver ett enat team av ledare vars mål är
kontinuerliga förbättringar, öppen kommunikation samt att fokus läggs på samarbete
mellan de olika leden inom en organisation. En annan viktig del för att framgångsrikt
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bedriva förbättringsarbete är att ha välutbildad personal som är redo för de förändringar
som ett förbättringsarbete kan betyda (Kaynak, 2003).

Vid forskning kring TQM brukar det talas om ett antal nyckel-komponenter av filosofin,
vilka alla är mål för förbättringsarbete. Dessa är enligt Samson & Teziovski (1999)
ledarskap, HR, kundfokus, strategisk planering, information och analys, processtyrning
och prestationer.

3.1.3.3 HRM
Human Resource Management (HRM) kan kort definieras som processen att hantera
mänskliga talanger för att uppnå en organisations mål (Snell & Bohlander, 2012).

Det innefattar bland annat områden som rekrytering, utbildning, utveckling och belöning

av alla typer av personal (Karlöf & Helin-Lövingsson, 2012). Inom forskning kring
HRM i relation till Lean Production är de vanligast diskuterade momenten
arbetsrotation, arbetsdesign, arbetsrelaterad utbildning, arbetsgrupper, problemlösning
och personalens engagemang (Shah & Ward, 2003).

HRM kan innefatta aktiviteter relaterade till motivation, uppskattning och
konkurrenskraftiga kompensationer. Aktiviteter av denna art kan bidra till att personalen
tenderar att stanna inom organisationen, vilket på lång sikt påverkar hur organisationen
formas i framtiden (Snell & Bohlander, 2012).

3.1.3.4 TPM
Total productive maintenance (TPM) är en metod för att öka produktivitet genom att
ägna tid åt förebyggande underhållsarbete. Metoden används framför allt inom
industrier med hög grad av automatisering (Shah & Ward, 2003).

När det arbetas med TPM eftersträvas maximal effektivitet och användning av
utrustning i produktionsprocessen. Målet är att genom underhåll av utrustningen
!26

motverka spill, samt nå en noll-nivå av olyckor, defekter och produktionsstopp (Rolfsen
& Langeland, 2012). Målet är också att öka tillgängligheten på fungerande utrustning
och på så vis minska behovet av att investera i ny utrustning (Chan, Lau, Ip, Chan &
Kong, 2003).

En återkommande orsak till att företag misslyckas med implementeringen är bristande
engagemang bland produktionsarbetarna (Bamber, Sharp & Hides, 1999). Att
ledarskapet fungerar väl har därför visat sig vara en viktig faktor för att lyckas med
TPM (Coetzee, 1999). Det är viktigt att ledaren uppmuntrar till grupparbete och lyckas
med att engagera personalen i underhållsarbetet för att lyckas med detta delkoncept
(Bamber, Castka & Motara, 2003).

3.2 Effekter av Lean Production på arbetsmiljö och hälsa
Som vi nämnt i problematiseringen finns det tidigt i Lean Productions historia en
tvetydighet om hur implementeringen och användandet av konceptet påverkar
medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Att det finns en påverkan som ger effekter på
medarbetare är dock forskare överens om, men det råder än idag en oenighet om dessa
effekter är av positiv eller negativ karaktär. Hasle, Bojsen, Jensen & Bramming (2012)
har i sin litteraturstudie studerat elva tidigare studier angående Lean Productions
koppling till medarbetare och deras arbetsmiljö. Denna studie visar att Lean Production
har en övervägande negativ effekt på medarbetare i form av belastningar avseende
arbetsmiljö samt hälsa och välbefinnande. Medan det i Seppälä & Klemolas (2004)
studie framkommer att det är övervägande positiva effekter med tillämpningen av Lean
Production. Författarna nämner effekter som ökade ansvarsområden, utveckling och
samarbete.

Enligt Parker (2003) så kan Lean Production bidra till negativa effekter på arbetsmiljö
så som minskad nivå av självbestämmande, sämre utnyttjande av kompetens och
minskad möjlighet till deltagande i planering. Det kan i sin tur ge ytterligare effekter på
de anställdas hälsa i form av minskat engagemang och upplevt välmående, samt en
minskad tro på den egna förmågan. Andra forskare för också fram kritiska röster där de
!27

menar att den ständiga strävan efter förbättringar och minskning av överflöd som Lean
Production innebär, ofta leder till att personalen, både chefer och medarbetare arbetar
under hårdare press och stress. Huxley (2015) är en av dessa forskarröster som menar
att det på ett negativt sätt kan bygga upp stress över att ständigt prestera, klara av att
eliminera allt onödigt överflöd, samt att hantera ett ständigt förbättringsarbete.

Stress tolkar vi genom litteraturen vara den största negativa effekten som uppkommer
vid användandet av Lean Production och enligt Conti, Angelis, Cooper, Faragher & Gill
(2006) så finns det många omfattande studier som bevisar detta. De visar på en
arbetsmiljö som består av högt tempo, hög intensitet och stressiga och påfrestande
situationer. Kvarnström (1997) menar att stress kan uppkomma när chefer och ledare
inte har möjlighet att skapa en god arbetsmiljö. Han menar också att den tekniska
utvecklingen av löpande-band-arbetet skapar mer påfrestande arbetsuppgifter för
medarbetare. Risken är stor att det då uppstår en situation där de inte kan övervaka alla
steg i produktionen, vilket resulterar i att det byggs upp en rädsla för det okända som i
sin tur skapar mer stress. En annan orsak som kan leda till stress är indragningar av
personal. Conti et al. (2006) menar att indragningar för att vinna effektivitet oftast i
slutändan medför att arbetsbelastningen ökar på de kvarvarande medarbetarna, som får
upprätthålla arbetsledet med att utföra både sitt eget jobb plus den bortplockades. Det
betyder att de får jobba snabbare och många gånger fler timmar än önskat.

En långvarig och stressig tillvaro sänker enligt Kvarnström (1997) kvaliteten i
arbetslivet men det kan också negativt påverka hela livskvaliteten, fritiden och
familjelivet för medarbetare. Dessutom så kan företag påverkas negativt av stress då
effektiviteten och konkurrenskraften sjunker. Rent ekonomiskt kan det kosta företagen
stora summor med sjukskrivningar och sjukvårdskostnader. Conti et al. (2006) vill ändå
tolka det som att det sitter i hur ledningen väljer att utforma och tillämpa Lean
Production som ligger till grund för hur dessa effekter visar sig som positiva eller
negativa på medarbetares arbetsmiljö och hälsa.

Anand, Chhajed, & Delfin (2012) definierar jobbrelaterat självbestämmande med vilken
omfattning gällande handlingsfrihet de anställda har i sitt vardagliga jobb. Ett
självbestämmande arbete gör medarbetares uppgifter mer meningsfulla då de kan se
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resultatet få betydelse för företaget. Att ge medarbetare befogenheter att själva fatta
viktiga beslut förmedlar förtroende till dess förmågor och bidrar till en positiv
ansvarskänsla mot företaget. Denna åsikt delar även Mehta & Shah (2005) när de anser
att jobbrelaterat självbestämmande leder till tillfredsställelse. Anställda som når en hög
grad av självbestämmande känner mer frihet, oberoende och behörighet att besluta och
utföra dagliga sysslor.

Hur fungerar det i ett koncept där eliminering av överflöd och ständiga förbättringar är
ledord? Parker (2003) menar att minskat självbestämmande som kan uppkomma vid
användandet av Lean Production ger en negativ effekt. I hans studie av en brittisk tung
fordonsmonteringsfabrik finner han ett samband mellan hur införandet och användandet
av Lean Production påverkar medarbetares arbetsmiljö och hälsa negativt. En effekt är
bland annat uppkomsten av minskat självbestämmande och engagemang. Denna
negativa effekt leder till att de anställda känner ökad ångest och depression samt
minskad självkänsla. Enligt Langfred (2004) så kan det räcka med att medarbetare ges
en låg grad av individuellt självbestämmande för att nå ett bättre resultat och
engagemang. Alltså så beror det på vilket förtroende som ges till de anställda.

Ökade krav på medarbetare kan också vara en direkt negativ effekt vid användningen av
Lean Production. Enligt Kvarnström (1997) så går det att komma till rätta med för högt
ställda krav. Han anser att förhållandet mellan kraven och välbefinnandet ser ut som en
upp- och nervänd U-kurva där både för mycket och för lite krav kommer att ha negativ
effekt på välbefinnandet och arbetskvaliteten.

I sin studie finner Forza (1996) som vi tolkar det, en intressant sak. Han menar att
företag som arbetar med Lean Production använder sig i större utsträckning av
grupparbeten inom problemlösningar. De tar större hänsyn till förslag från medarbetare
och de vill föra en dialog mellan medarbetare och ledningen. De dokumenterar
processer inom produktion och har anställda som utför arbetsuppgifter i en större
variation. Med detta så menar författaren att de mänskliga resurserna är viktiga när det
gäller att arbeta med Lean Production och att bibehålla långvariga positiva effekter. Vi
ställer oss frågan om det finns en inbyggd drivkraft och motivation i konceptet Lean
Production, då det förknippas starkt med ökad produktivitet.
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Treville & Antonakis (2006) anser att löpande-band-principen generellt har blivit bättre.
Idag finns ett annat tänk från ledningens sida där de vill ta vara på de mänskliga
resurserna och motivera de anställda. Författarna föreslår några faktorer som hamnar
inom Lean Production-konceptet och skulle kunna vara motiverande för de anställda
och bidra till positiva effekter på arbetsmiljö och hälsa. De är enligt Treville &
Antonakis (2006) feedback, egna ansvarsområden, varierande arbetsuppgifter, åtgärder
som underlättar arbetet och till slut självbestämmande. En annan sak som vi finner i
litteraturen gällande motivation och som egentligen skulle hamna under rubriken
”Ledarskap inom Lean Production” men som vi ändå väljer att ta upp här är ålder. Ålder
menar Seppälä & Klemola (2004) kan också räknas in som en faktor som influerar
motivation. Deras studie finner att de som har jobbat länge i sitt företag ofta känner sig
mer positiva till arbetet än sina yngre kollegor. Här menar författarna att ledningen står
inför utmaningen att lägga fokus på att försöka motivera och sporra de yngre
medarbetarna.

3.3 Ledarskap inom Lean Production
Genomförandet av ett framgångsrikt Lean Production är enligt Papadopoulou &
Özbayrak (2005) beroende av kontexten och situationen. Mann (2012) menar att hela
80 % i Leanprocessen består av hur cheferna lyckas implementera Lean Production
bland de anställda och få dem att ändra attityder och känna sig delaktiga. Det innebär att
endast 20 % handlar om att minska överflöd, öka effektiviteten och standardisera
processer. Ett effektivt ledarskap i Lean Production är enligt Mann (2012) viktigt för att
nå goda resultat på lång sikt.

Om vi börjar från början och ställer oss frågan hur ledarskap egentligen tolkas? Jaques
& Clement (1991) anser att det är svårt att tolka ledarskap. De vill se det som en process
där en person ställer in ändamålet eller riktningen för en eller flera andra personer som
till slut kommer att leda till ett resultat. Författarna menar också att skillnaderna är
enormt stora ledare emellan och likheterna för vardagliga för att kunna dra några
slutsatser. Det går därför inte att förenkla ledarskap till någon simpel formel. Enligt
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Jaques & Clement (1991) så finns det inte någon generellt gemensam väg att gå mot ett
gott ledarskap. De anser att studier saknar tydliga argument för några tydliga
personlighetskvalitéer som stora ledare kräver.

Något som vi utläser i litteraturen är att gott ledarskap oavsett hur det tolkas är särskilt
viktigt när företag genomgår förändringar som till exempel införandet av Lean
Production. Mann (2012) menar att fortlöpande och pågående processer oftast inte är så
omvälvande utan kan tas i små steg. Just införandet av ett koncept som Lean Production
innebär en organisationsförändring och det kräver i sin tur även en förändring i
ledarskapet och den kringliggande kulturen. Detta är något som kan vara svårt att
åstadkomma och hålla fast vid.

Som vi tidigare nämner tolkar vi det som att det inte enbart handlar om vilka åtgärder
som vidtas, utan hur de vidtas. Conti, Angelis, Faragher & Gill (2006) anser i sin
forskning att det inte är styrkonceptet i sig som bidrar till de negativa effekterna. Utan
det beror på hur ledningen väljer att designa och driva konceptet. Mann (2012) ger som
förslag att ledaren/chefen ska jobba med en daglig rutin som ger varaktiga och hållbara
sekvenser. Han anser att en ledare som vill stödja sina medarbetare i ett framgångsrikt
Leananvändande ska driva dagliga uppstartsmöten, ha kontroll och översyn av
produktion, ordrar och beställningar, genomföra kontinuerliga förbättringsarbeten samt
ha golvtid, där han är synlig ute vid produktionen.

Ständiga förbättringsarbeten är en central roll i Lean Production och enligt Elg,
Gautherau, & Witell, (2007) så är dessa förändringsarbeten en ständigt pågående
process som aldrig tar slut. Det innebär enligt författarna att det även samtidigt pågår ett
ständigt lärande. Detta är något som ledare ska implementera hos medarbetare samt att
vara de som engagerar alla att genomföra förändringsarbeten.

En annan central del inom ledarskapslitteraturen som vi anser är av betydelse, är vikten
av en synlig chef. Aij, Visse, & Widdershoven (2015) anser i sin studie att en ledare för
Lean Production inte får vara rädd för att vara delaktig i praktiken ute på
verkstadsgolvet. Denne ska vara konsekvent men på samma gång vara flexibel. Ledaren
ska vara en del i teamet, kunna stärka upp medarbetare och ha förmåga att kombinera
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viljestyrka med blygsamhet. På det här sättet menar författarna att denne ledare inte
bara kommer att lyckas med Lean Production utan även bli en sann ledare.

En annan sak som vi också anser vara betydelsefullt är god kommunikation mellan
ledare och medarbetare. Bhasin & Burcher (2006) tar upp att det är vanligt att företag
uttalar sig om att deras medarbetare är deras största tillgångar men vid närmare
granskning så brister ofta uppmärksamheten gällande de sociala aspekterna och det blir
bara tomma ord. Philips (2002) menar att en öppen kommunikation tillsammans med
grupparbeten inom företagen är avgörande för ett framgångsrikt användande av Lean
Production.

Även Hasle et al. (2012) påpekar vikten av sociala aspekter och de lyfter fram
skapandet av delaktighet för medarbetare som en av de viktigaste åtgärderna för att
motverka de negativa effekterna som kan uppkomma vid användning vid Lean
Production. Dombrowski & Mielke (2013) är också av åsikten att det viktigaste för att
lyckas med Lean Production ur ett ledarperspektiv är att inse vikten av sina
medarbetare. Författarna menar att ledare ofta lägger fokus på metoder men dessa
metoder är bara de synliga delarna av Lean Production, medan de anställda är en
nyckelfaktor till att nå framgång. Att implementera konceptets modeller och verktyg är
viktiga aspekter men de kan inte uppnå något hållbart resultat om det inte finns någon
djupare förståelse och engagemang för Lean Production. Så den verkliga utmaningen
ligger i att kunna förändra tankar och beteende hos medarbetare.

Hur ska då ledare inom Lean Production hantera medarbetare så de på ett bra sätt blir
involverade och positivt inställda till konceptet. Enligt Emiliani, (1998) så finns det
några punkter som ledare inom Lean Production kan sträva efter för att uppnå det
positiva flödet bland dess medarbetare.

• Utmanande aktiviteter anpassade efter personlig kompetens
• Fokuserad uppmärksamhet
• Tydligt uppsatta mål
• Omedelbar feedback
• Frihet från extern oro
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• Känsla av kontroll
• Ökad självkänsla
• Tidsuppfattningen förändras

Ett annat exempel kan vara användandet av grupparbeten, som enligt Hasle (2014)
anses vara en metod inom Lean Production för att förbättra arbetsmiljön för
medarbetare. Han menar dock att implementering av grupparbeten inte automatiskt
innebär en förbättrad arbetsmiljö. Effekten beror på en rad frågor såsom hur gruppen
leds, vilka krav som ställs på gruppen och hur medarbetare har tränats för att vara en del
i en större grupp. Hasle tar också upp “feedback”, vilket han menar kan få olika effekter
beroende på hur det används. Det kan antingen användas som en åtgärd för att
skuldbelägga individer för underprestationer eller för att systematiskt komma fram till
alternativa vägar att utföra arbetet på.

3.4 SNA
De SNA vi väljer att arbeta med i denna studie har sitt ursprung i en modell som Hasle
(2009) använder i sin forskning för att koppla Lean Production till psykosocial
arbetsmiljö. Då detta användningsområde är nära relaterat till vårt eget anser vi att
modellens SNA är relevanta och användbara i vår studie.

Hasles (2009) modell, vilken är en vidareutveckling av Kristensens (1999) modell,
innehåller sex SNA kontroll, krav, social support, erkännande/belöning, meningsfullhet
och förutsägbarhet. Ursprunget till dessa SNA är bland annat Johnsson & Halls (1988)
JDCS-modell. Ur den är SNA kontroll, krav och social support hämtade. Siegrist (1996)
effort-reward modell ligger också till grund för dessa SNA, då erkännande/belöning är
hämtat från den. Kristensen (1999) har sedan lagt till de två SNA meningsfullhet och
förutsägbarhet.

Vi kommer dock inte att använda oss av samtliga SNA, utan vi kommer bygga vår
studie utifrån fyra av dessa. Detta val gör vi med hänsyn till studiens omfattning och
tidsram. De valda nyckelaspekterna vi går vidare med är kontroll, krav, social support
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och erkännande/belöning. När vi vidare i studien använder uttrycket ”SNA” är det dessa
fyra aspekter vi syftar till.

3.5 SNA inom Lean Production
Vi tolkar det som att en social aspekt inom Lean Production är en faktor som är kopplad
till hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö i denna kontext. Vidare väljer vi att tolka
att en SNA är en social aspekt som för den valda kontexten är central, det vill säga har
en nyckelroll. Hasle (2009) menar att det finns ett stort antal SNA som kan användas för
att karaktärisera en arbetsmiljö och dess påverkan. De SNA han presenterar i sin
forskning, som vi nu använder oss av, är centrala för en Lean Production-kontext.
Nedan går vi igenom vardera en av de valda SNA kontroll, krav, social support och
erkännande/belöning. Detta för att bidra till förståelse och underlätta vår tolkning av
empirin.

3.5.1 Kontroll
Under SNA kontroll väljer vi i huvudsak att fokusera på möjligheten att påverka sitt
arbete, samt delaktighet. Detta då vi tolkar det som att dessa är centrala delar inom
denna aspekt.

Van der Doef & Maes (2010) beskriver kontroll som medarbetarens möjlighet att
kontrollera eller påverka sina arbetsuppgifter. Detta stämmer överens med den
beskrivning som Hasle (2009) ger i sina modeller. Han tolkar kontroll som möjligheten
medarbetare har att planera och själva bestämma hur sitt eget arbete skall utföras.
Rodriguez et al. (2015) tar upp att en effekt av Lean Production kan vara en minskning
av det upplevda självbestämmandet hos medarbetare.

Hasle (2009) menar att en känsla av förlorad kontroll kan få negativ utveckling där
hjälplöshet och maktlöshet upplevs hos medarbetare. Han tar upp att en orsak till
förlorad kontroll, till följd av användandet av Lean Production, kan vara att
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arbetsuppgifter standardiseras till en så enkelspårig nivå att beslutsfattandet inte längre
blir nödvändigt. Även Conti et al. (2006) tar upp två karaktärsdrag hos Lean Production
som kan bidra till en upplevd förlorad kontroll. Det första är att produktionstakten är det
som bestämmer arbetstempot för medarbetare. Författarna talar om att lagerlös
produktion påverkar känslan av förlorad kontroll, då en buffert mellan arbetsstationerna
möjliggör att medarbetare kan påverka arbetstakten. Detta genom att jobba på i högt
tempo för att fylla på bufferten, och sedan sänka tempot och använda den buffert som
byggts upp. Det andra är att tillverkningen av standardiserade produkter med noll-felvision bidrar till att arbetsuppgifterna förenklas och att utrymmet för egna initiativ
försvinner. Båda dessa karaktärsdrag kan bidra till minskat upplevt självbestämmande
hos medarbetare. Ytterligare möjliga orsaker till förlorad kontroll kan enligt Hasle
(2009) vara att ledningen tar på sig att besluta om och genomdriva implementering av
konceptet och olika Lean Production verktyg. Det kan också vara att ledningen sätter
upp normer utan dess medarbetares hjälp eller input.

Lean Production kan enligt Hasle (2009) leda till en positiv utveckling av kontroll
genom ökat ansvar. Konceptet kan också tillhandahålla möjligheter till att delta vid
implementering av konceptet, möjlighet att påverka gruppbeslut och deltagande i
kontinuerligt förbättringsarbete. Conti et al. (2006) tar upp att deltagande i
förbättringsarbete kan vara en viktig källa till upplevd kontroll över arbetet. De menar
att det är delaktigheten i sig som är viktig för att medarbetare ska uppleva detta.

Busck, Knudsen & Lind (2010) menar att det finns ett väl stöttat antagande inom
forskningsvärlden att delaktighet är en grundläggande del i att medarbetare skall
uppleva god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen. Enligt Marin-Garcia & Bonavias
(2015) kan medarbetares delaktighet operationaliseras genom fyra variabler. De
beskriver dessa variabler som empowerment, utbildning, betingade belöningar och
kommunikation. Vi tolkar det som att dessa variabler kan ses som metoder för att
påverka medarbetares delaktighet, och där igenom upplevd kontroll.

Enligt Busck, Knudsen & Lind (2010) så innebär medarbetares delaktighet sällan en
möjlighet till påverkan på frågor ovanför den operativa nivån. Beslut som till exempel
rör organisationen och teknologi, som kan ha stora konsekvenser för medarbetares
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arbetsmiljö och hälsa, tas ofta på högre nivå. Författarna menar att påverkan på denna
nivå kan ske genom representanter, men att forskning visar att det sällan ger några
resultat.

Enligt Karasek & Theorell (1990) kan en ökning av kontroll leda till ökat välbefinnande
och kompensera för ökade krav på arbetsplatsen, vilket vi tar upp i nästa stycke.

3.5.2 Krav
Under SNA krav väljer vi att fokusera på arbetsbelastning, stress och monotona
uppgifter. Vi gör detta val efter vår tolkning att det i litteraturen är återkommande
teman.

Van der Doef & Maes (2010) beskriver krav som den arbetsbelastning som läggs på
medarbetare. Främst handlar det enligt dem om tidspress och att uppfylla den roll som
förväntas tas på arbetsplatsen. Hasle (2009)(2014) tar också upp arbetsbelastning och
tidspress som tolkningar av krav i anknytning till Lean Production. Dock påpekar Hasle
(2014) att Lean Production inte avser att få personalen att rent fysiskt jobba snabbare,
utan det handlar om reduceringen av spill i produktionsprocessen. Reduceringen bidrar
till att korta avbrott i produktionen där medarbetare får en stunds andrum försvinner,
vilket resulterar i en intensivare arbetstakt. En intensifiering av arbetet innebär enligt
Conti et al. (2006) högre arbetsbelastning, vilket också kan innebära en ökad grad av
stress. Hasle (2009) nämner förutom arbetsbelastning också psykiska och intellektuella
krav. Det kan till exempel röra sig om brist på kunskap för att uppfylla nya krav som
ställs. Hasle (2009) menar också att krav kan leda till positiv utveckling hos
medarbetare genom att med högre krav utvecklas och växer som person, samt att det
kan innebära nya intressanta arbetsuppgifter.

Lean Production kan enligt Hasle (2009) få negativ inverkan på medarbetare genom att
höga krav kan leda till stress, samtidigt som låga krav kan leda till apati. En orsak till
ökade krav vid användning av Lean Production kan vara att företaget som använder sig
av konceptet enligt Hasle (2009) minskar på personalstyrkans storlek. Conti et al.
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(2006) och Hasle (2009) menar att detta kan leda till ökade krav på de medarbetare som
blir kvar i den förminskade personalstyrkan, då det kan förväntas att de skall klara av att
utföra de uppgifter som den frånvarande medarbetaren tidigare utfört. De måste med
andra ord hantera kravet att utföra en frånvarande kollegas arbetsuppgifter samtidigt
som sina egna. Detta kan enligt Conti et al. (2006) i förlängningen leda till stress hos
medarbetare.

Monotona arbetsuppgifter är något som vi tolkar som fysiskt krävande och en möjlig
följd av Lean Production. Schouteten & Benders (2004) beskriver i sin forskning flera
studier som dragit slutsatsen att användandet av JIT bidrar till mer monotona
arbetsuppgifter. Som vi tidigare beskrivit tolkar vi Lean Production som att det består av
fler delkoncept, däribland JIT. Därför blir dessa slutsatser relevanta för vår studie.
Schouteten & Benders (2004) hävdar att när medarbetare involveras i ständigt
förbättringsarbete ökar kraven på deras förmåga att lösa problem. Detta kan bidra
positivt till deltagande och kontroll, men det kan också bidra negativt till en förhöjning
av kognitiva krav. Conti & Warner (1993) och Schouteten & Benders (2004) menar att
ständigt förbättringsarbete kan leda till standardisering och att rutiner skapas, samt att
monotona arbetsuppgifter blir följden av detta. Enligt Schouteten & Benders (2004) kan
Lean Production, genom standardisering och förenkling av arbetsuppgifter, minska
förekomsten av störningar och avvikelser i en produktionslinje. Medarbetare behöver då
tänka mindre själva och lösa färre produktionsproblem, vilket också bidrar till att arbetet
blir mer monotont och repetitivt.

Bouville & Alis (2014) påpekar att arbetsrotation är vanligt förekommande vid arbete
med Lean Production. De lyfter fram forskning som visar att arbetsrotation är
förknippat med ökad trivsel på arbetet, minskade nivåer av förslitningsskador och
trötthet orsakad av hög arbetsbelastning. Conti et al. (2006) talar om arbetsrotation som
en metod för att avlasta medarbetare vid monotona och repetitiva arbetsuppgifter.
Arbetsrotation innebär en kontinuerlig rotation av arbetsuppgifter bland medarbetare.
Detta för att upprätthålla medarbetares färdigheter och för att förhindra
förslitningsskador. Metoden kan enligt författarna upplevas på olika vis beroende på
medarbetaren och situationen. De menar dels att det som sagt kan avlasta en
medarbetare från krävande och enformigt arbete, men det kan också komma att avbryta
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en rytmisk arbetstakt, vilken somliga medarbetare värdesätter. Bouville & Alis (2014)
bekräftar att upplevelsen kan vara olika, då de i sin egen studie inte entydigt kunnat
koppla arbetsrotation till bättre hälsa och arbetsmiljö.

Arbetsrotation kan förutom att avlasta medarbetare enligt Conti et al. (2006) också öka
känslan av upplevd kontroll, genom att medarbetaren expanderar sina jobbfärdigheter
och sin kunskap. Författarna menar att det också kan öka den sociala supporten genom
att medarbetare interagerar mer med varandra. Enligt Karasek & Theorell (1990) kan de
negativa effekterna av höga krav dämpas av en ökad grad av kontroll på arbetsplatsen.
Vi tolkar det därför som att metoder för att öka en upplevd känsla av kontroll även går
att ses som metoder för att minska upplevda krav.

3.5.3 Social support
Här har vi fokus på det sociala stödet medarbetare kan erhålla dels från arbetsgrupper
och dels från ledare. Vi tar även upp kommunikation, då vi tolkar det som bryggan
mellan individerna vilken möjliggör den sociala supporten.

Hasle (2009) beskriver denna aspekt som hjälp och stöd, från både medarbetare och
ledare. Positiv support från kollegor fås ofta i form av grupparbete, som är vanligt
förekommande vid arbete med Lean Production. Positiv support från ledare kan handla
om acceptans för känslor eller misstag hos medarbetare. Den sociala supporten kan få
omvänd negativ effekt, om misstag enbart kritiseras av ledaren, eller om konflikter om
roller och uppgifter uppstår i personalgrupperna.

God kommunikation har visat sig vara väsentligt för att lyckas med Lean Production.
Sherrer-Rathje, Boyle & Deflorins (2009) studie visar till exempel att hur fördelarna
med Lean Production kommuniceras från ledarnas sida, är avgörande i om man lyckas
med Lean Production eller inte. Resultatet de presenterar tyder på att en bra
kommunikation vid implementering och drift av konceptet, vinner mer stöd hos
medarbetare. Philips (2002) menar att en öppen kommunikation tillsammans med
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grupparbeten inom företagen är avgörande för ett framgångsrikt användande av Lean
Production.

Grupparbete är inom Lean Production enligt Forza (1996) och Hasle (2009) vanligt
förekommande. Det kan leda till positiv social support mellan medarbetare och kan ge
en ökad trivsel på arbetsplatsen (Forza, 1996; Niepce & Molleman, 1996). Det är dock
inte alltid grupparbete ger en enkom positiv effekt. Enligt Forza (1996) kan grupparbete
i vissa fall leda till att några gruppmedlemmar måste jobba hårdare än andra, och kanske
ännu hårdare än om denne arbetat ensam. Då en annan gruppmedlem är frånvarande
eller misslyckas med dennes arbetsuppgift kan detta resultera i att andra
gruppmedlemmar får ta på sig mer jobb för att arbetet skall bli färdigt. Det leder i dessa
fall till ökade krav för vissa gruppmedlemmar. Även Niepce & Molleman (1996) talar
om detta och menar att bördan av att hålla samman en grupp ofta läggs på ett fåtal
individer. Vid grupparbete där delegerat ansvar mellan gruppens medlemmar råder,
finns enligt Navrbjerg (2001) också en negativ risk att medarbetare tappar solidaritet
sinsemellan.

Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell & Vingård (1999) menar att ledare behöver
förse medarbetare med social support, och att det inte räcker med det stöd som
medarbetare kan få sinsemellan. Enligt författarna pekar tidigare forskning på att det
stöd som en ledare ger har större inverkan och betydelse på en anställd, än det stöd
denne får från sina kollegor. Inom Lean Production har enligt Niepce & Molleman
(1996) ledare ofta en hierarkiskt tydlig ledarposition och auktoritet. Därav är vår
uppfattning att social support från de högre leden kan ha stor inverkan på medarbetare.

Hasle (2009) beskriver att det vid varje förändringsprocess, Lean Production inräknat,
ställer krav på en organisations sociala kapital. Socialt kapital beskrivs enligt Hasle som
uppdelat i tre sektioner. Dessa är tillit, samarbete och rättvisa, vilka samverkar i
symbios. Hasle (2009) tolkar tillit som att medarbetare litar på att deras sårbarhet inte
utnyttjas av chefer. Samarbete beskriver han som kontakten mellan medarbetare och
chefer, samt medarbetare emellan. Att ha kompetensen att kunna samarbeta menar
Hasle är viktig, då det rymmer förmågan att lyssna, acceptera medarbetares åsikter och
perspektiv med mera. Slutligen beskriver han att rättvisa handlar om individernas och
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gruppens erfarenheter av att bli behandlade med respekt. Hasle (2009) tar upp att många
chefer anstränger sig mycket för att involvera medarbetare i anslutning till
förändringsarbete, men att erfarenheter säger att det sällan leder till någon stor
framgång. Enligt Hasle beror detta på att medarbetare inte upplever
förändringsprocessen som rättvis. Medarbetare kan till exempel ha erfarenhet från
tidigare projekt där de inte sett nyttan med sin inblandning, att beslut redan fattats i
förväg eller att de inte får någon feedback på sina åsikter.

3.5.4 Erkännande/belöning
Denna aspekt har ett samband med den föregående aspekten social support, speciellt i
avseende på stöd från chefer och ledning. Detta då Rhoades & Eisenberger (2002)
menar att belöningar och erkännande ligger under teorin kring upplevt organisationellt
stöd. Författarna beskriver detta som den grad till vilken medarbetare uppfattar att
organisationen värdesätter deras åsikter och värderar deras hälsa. Zhang, Irfan &
Khattak (2012) lyfter fram att erkännande och belöningssystem i litteratur ofta
framställs som ett mycket effektivt verktyg för att öka motivationen hos medarbetare i
en Lean Production-kontext.

Några exempel på belöningar och tecken på erkännande som tas upp av Rhoades &
Eisenberger (2002) är monetär belöning, befordran, anställningstrygghet,
egenbestämmande och utbildning. Vad dessa innebär enligt Rhoades & Eisenberg
presenteras kort nedan.

• Monetär belöning och befordran - Fördelaktiga möjligheter och monetära belöningar
kan båda bidra till en positiv inverkan på medarbetares engagemang och känsla av
stöd från organisationen.
• Anställningstrygghet - Författarna kopplar denna punkt till erkännande. Det handlar
om att ledare visar uppskattning till sina anställda och att de är måna om att de skall
stanna i organisationen. Författarna hävdar att en försäkran om att organisationen vill
behålla sina anställda i framtiden starkt bidrar till upplevt erkännande och stöd från
organisationen.
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• Egenbestämmande - Denna punkt härrör både från erkännande och belöning. Enligt
författarna handlar det om upplevd kontroll över hur de utför sina arbetsuppgifter. Det
kan gälla till exempel schemaläggning och variation på uppgifter. Vi tolkar det som att
det både kan handla om att ge en viss frihet, samt att förtroende visas för medarbetare.
• Utbildning - Författarna menar att organisationen kan förmedla ett budskap om att de
investerar i sin personal.

Hasle (2009) beskriver i sin forskning erkännande och belöningar som monetär
belöning, beröm och att ges tillgång till positiva möjligheter. Det finns enligt honom
både möjligheter och problem kring denna SNA inom en Lean Production-kontext.
Möjligheterna består av att ge beröm vid hög produktivitet och kvalitet, regelbunden
feedback och ökad uppmärksamhet från cheferna tack vare ständigt förbättringsarbete.
Problem kan vara att det i vissa fall är en brist feedback och att kritik blir den enda
feedback som erhålls från cheferna. Hasle menar att om erkännande och belöningar
hanteras väl kan det resultera i att medarbetare känner sig värdefulla. Hanteras det dåligt
kan det bidra till känslor av frustration och förlorad själv-respekt.

Rhoades & Eisenberg påpekar att en belöning eller visat erkännande för en medarbetare
bör ha fördelaktiga följder för både medarbetaren och organisationen. Till exempel kan
en belöning till medarbetare bidra till att de känner en ökad trivsel på jobbet och får en
god inställning. Samtidigt som organisationen erhåller en mer hängiven och effektivare
arbetsstyrka. Tracey & Flinchbaugh (2008) lyfter att erkännande och belöning är en svår
balansakt i en Lean Production-kontext. De menar att traditionellt sett har projekt en
tydlig start- och slutpunkt, men att Lean Production är en ständigt pågående resa. Det
kan därför uppstå osäkerhet när framgångar i till exempel förbättringsarbete bör
uppmärksammas, samtidigt som medvetenheten för framtida utmaningar måste hållas
vid liv.
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3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram
Vi väljer att som en del i sammanfattningen av den teoretiska referensramen
sammanställa en modell över den, se figur 3. Detta för att underlätta övergången mellan
teori och empiri, och för att överskådligt kunna se hur vi från teorin kliver vidare in i
empirin.

Figur 3; Studiens teoretiska referensram
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3.6.1 Del 1. Lean Production
Den första delen i den teoretiska referensramen ger oss en grund att stå- och bygga
vidare på. Det är nödvändigt för den grundläggande förståelsen, som gör det möjligt att
förstå den kontext som studien utförs inom. Vi ger i kapitlet om Lean Production en
överblick av konceptet. Det inleds med en kortfattad historisk bakgrund om hur
konceptet har växt fram från TPS till det västerländska Lean Production (Shah & Ward,
2007). Vi går vidare igenom att det för konceptet inte finns någon entydig tolkning,
samt att det anses bestå av en strategisk och en operativ nivå (Hasle, 2011). Vi väljer att
fokusera på den operativa nivån, då denna nivå är den som benämns Lean Production
(Hasle, 2004) samt att det är den nivå som av forskare anses handla om bland annat
ledning och åtgärder (Hines, 2004). Vi väljer även att fokusera på tolkningen att Lean
Production består av delkoncepten JIT, TQM, TPM och HRM (Shah & Ward, 2003).

Då forskning kring hur Lean Production påverkar arbetsmiljö och hälsa är både
bristfällig och tvetydig (Bamber et al., 2012), tas i detta kapitel också upp ett antal
effekter som vi definierar från litteraturen. Dessa är alla effekter på medarbetares
arbetsmiljö och hälsa, och de är av både negativ och positiv karaktär. Genomgången av
dessa ger oss en inblick i vilken typ av effekter vi kan komma att stöta på när vi är ute
och besöker företagen. Det ger oss underlag för utformande av intervjuguide och
observationspunkter, som låter oss komma åt effekterna ute i empirin, vilket i
förlängningen bidrar till den förståelse vi söker för hur ledare i en Lean Productionkontext hanterar effekter gällande medarbetares arbetsmiljö och hälsa utifrån SNA.

3.6.2 Del 2. Modell och SNA
Den andra delen i den teoretiska referensramen handlar om den modell vi väljer att
arbeta med och de fyra SNA vi väljer att ta med i den. Vi väljer att arbeta med denna
modell för att koppla Lean Production till arbetsmiljö och hälsa. Denna modell som vi
tar fram är inspirerad av Hasles (2009) modell kring Lean Production och arbetsmiljö
och hälsa. Hasles modeller består av sex SNA.
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Vi väljer i vår modell att endast plocka med fyra av de sex SNA. Detta med hänsyn till
studiens omfattning, tidsbegränsning och för att undvika drunkningsdöden. De valda
SNA är kontroll, krav, social support och erkännande/belöning. Det ges en beskrivning
till vad SNA innebär och hur de kan kopplas till Lean Production. Som ett led i att skapa
den förståelse vi söker samt i linje med vår abduktiva ansats, har dessa SNA en central
roll. De ligger till grund för strukturen i intervjuguiden, empirin och analysen, samt att
modellen byggs på under resans gång för att till slut sammanfatta och ge en överskådlig
bild av den förståelse vi skapar.

3.6.3 Del 3. Effekter och hantering
Utifrån den teoretiska referensramen går vi i studien vidare mot empirin. Vi kommer åt
de effekter som kan uppstå på medarbetares arbetsmiljö och hälsa, samt hur ledare
hanterar dessa, med hjälp av den teori vi presenterar. Den teoretiska referensramen ger
oss ett nödvändigt underlag för att genomföra studien.

I enighet med vårt syfte att skapa förståelse för hur ledare i en Lean Production-kontext
hanterar effekter som kan uppstå på medarbetares arbetsmiljö och hälsa, ligger fokus på
detta i de kommande delarna av studien. Som syftet också förtäljer, skapas denna
förståelse utifrån de fyra valda SNA.
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4. Empiri
Inledning
Företagen vi väljer att studera är alla större producerande industriföretag. Samtliga
företag har implementerat Lean Production, om än i något varierande grad. Oavsett grad
av implementering anser sig företagen arbeta med Lean Production som styrkoncept. Då
samtliga deltagande företag har uttalade krav om att vara anonyma i studien ger vi inte
någon närmare beskrivning av företagen och deras bakgrund. Vi anser heller inte att
detta är relevant för denna studie, då vi inte gör en jämförande studie företagen emellan.
I enlighet med vårt syfte och den hermeneutiska traditionen har vi för avsikt att tolka
och skapa förståelse för hur ledare som ledare i en Lean Production-kontext hanterar
effekter på medarbetares arbetsmiljö och hälsa utifrån SNA. Även intervjupersonerna
har önskemål om att vara anonyma så därför benämns de enbart vid titel där chef har
den högsta befogenheten följt av gruppledare och därefter produktionsarbetare. De har
numrerats utan någon inbördes ordning. Detta gör vi med tanke på studiens omfattning
och antalet intervjupersoner, då det annars är enkelt att urskilja de deltagande
personerna. Vi väljer att illustrera benämningarna på intervjupersonerna och
observationerna i två tabeller nedan, se figur 4 och figur 5 på nästkommande sida.
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Benämning
Benämning av intervjupersoner efter titel
Chef 1
Chef 2
Chef 3
Gruppledare 1
Gruppledare 2
Produktionsarbetare 1
Produktionsarbetare 2
Produktionsarbetare 3
Figur 4; Benämning av intervjupersoner

Benämning observationer
Observation 1

Information och rundvandring
gällande verksamhetsutveckling.

Observation 2

Veckovis informationsmöte.

Observation 3

Dagligt informationsmöte.

Figur 5; Benämning observationer
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4.1 Kontroll

4.1.1 Möjlighet att påverka
Produktionsarbetare 3 hävdar att denne inte i någon utsträckning kan påverka vilka
arbeten som denne skall göra på arbetet, utan att vad som skall göras är bestämt och har
en turordning när denne får reda på det. Produktionsarbetare 3 lyfter också fram att det
finns tydliga riktlinjer för hur arbetet skall genomföras. Produktionsarbetare 1 säger
också att de inom produktionen inte i så stor utsträckning har möjlighet att påverka
vilka arbetsuppgifter de skall göra under dagen. Denne menar att vad som skall göras i
största del bestäms efter vilken prioritet som en order ges. Prioriteten på en order
bestäms av planerare, och då får produktionspersonalen rätta sig efter det. Gruppledare
1 och 2 delar denna åsikt, då de anser att de inte kan påverka arbetsmiljön så mycket
utan att allt styrs av leveranstider. Gruppledare 1 säger “det finns ju alltid en tidsplan
och den försöker vi att följa så gått det går”. Produktionsarbetare 3 säger också “det är
ordrarna... eller egentligen planerarna, som bestämmer vad som skall göras. Det är ju
dom som sätter prion på jobben”. Chef 2 håller med till viss del då denne anser att
kontrollen på vad som skall göra begränsas på grund av orderingången. Chef 1 menar
att det är olika hur stor möjlighet medarbetare har att kontrollera sina arbetsuppgifter.
Om Lean Production leder till ett löpande-band-tänk, vilket det ibland gör enligt denne,
då får medarbetare specifika arbetsuppgifter vilket de inte kan påverka så mycket.
Överlag så menar Chef 1 inom Lean Production så finns ett tänk att alla ska göra lika
och alla ska göra rätt. Denne säger att “om alla ska göra lika, så är det klart att
möjligheten att själv kontrollera arbetet minskar”.

Tre intervjupersoner anser att medarbetare i viss grad har möjlighet att kontrollera och

planera sina arbetsuppgifter och hur de skall utföras. Produktionsarbetare 2 anser att
denne har i viss mån möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. Denne menar att om det
finns ett antal jobb som skall göras så kan denne själv i styra ordningen i produktionen.
Även Chef 3 hävdar att möjligheten till egen planering är ganska stor. Denne säger “att
den bara begränsas av hur mycket medarbetarna vill ta åt sig“. Chef 2 säger:
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“Jag har jobbat som planerare på verkstan tidigare innan man hade teamleaders och
då va det jag som satte upp en planering och då följde gubbarna detta. Nu har man en
planerare plus tre teamleaders som ska hjälpas åt att fördela ut allt och hålla i
informationen. Och jag tror att man har mycket mer delaktighet idag än man hade på
min tid som planerare”.

Angående hur ledare arbetar mot SNA kontroll, så finner vi i intervjuerna att dagliga
korta sammankomster är ett återkommande inslag. Chef 1 säger att dagliga
morgonmöten används för att förmedla information och stämma av läget. Denne menar
att om det kommer upp några frågor blir det ofta en diskussion kring ämnet och att en
lösning ofta där på plats kan arbetas fram. Bland annat säger Gruppledare 2 att det flera
dagar i veckan hålls återkommande morgonmöten, som chefen håller i. Där går chefen
igenom om något speciellt har hänt, och hur den närmaste planeringen ser ut.
Produktionsarbetare 1 säger också att det hålls dagliga möten, och att de där har
möjlighet att lyfta olika frågor eller komma med förslag. Även Produktionsarbetare 2
och 3 nämner denna typ av möten och att chefen då går igenom en rad punkter, där det
finns möjlighet att lyfta frågor och att det är en del i det dagliga arbetet.
Produktionsarbetare 3 säger om detta “jo men det är väl bra… man får ju veta hur man
ligger till och vad som händer och lite sånt. Sen så går vi ett varv och kollar om det är
nån som har nån fråga”. Gruppledare 2 och Produktionsarbetare 2 tycker att denna typ
av återkommande möte bidrar till att denne känner sig engagerad och delaktig i vad som
händer på avdelningen.

Vid Observation 2 och 3 observerar vi ett forum, där både allmänna och specifika frågor
ställs till medarbetarna från chefen. Vi upplever att det ges tillfälle att lyfta egna frågor
under observationerna och att det känns som ett öppet forum. Dock upplever vi att
tillfället inte tas från medarbetarnas sida, då de inte lyfter några egna frågor.

Gällande delaktighet i åtgärder och frågor säger Chef 1 att det helt och hållet beror på
vad frågan gäller, men menar att personalen i mångt och mycket kan få vara med och
tycka. Denne säger “är ledningen smart så frågar man personalen… om jag säger så.
För att till exempel lyckas med implementeringen av något som 5s så är det viktigt att
personalen är delaktig. Det är ju personalen som ska göra jobbet”. Så här tänker även
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Chef 2 när denne menar att de tillsammans jobbar fram besluten. Sen är det denne som
tar besluten och är ansvarig för dem. Chef 2 säger “det är viktigt att inputen till besluten
är från dem som har kompetens”. Så menar även Gruppledare 1 att självklart är det
chefen som har sista ordet, men att de ändå lyssnar på medarbetarna som har kompetens
inom området. Till exempel “de som är jätteduktiga i provrummet kan ju säga att… det
här känns inte säkert, eller bra… jag tycker vi måste göra på det här sättet, och då
lyssnar dom på dom, då gör de…”. Produktionsarbetare 2 tycker att personalen har
möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör arbetsplatsen. Produktionsarbetare 3 menar
att det i viss mån ges möjlighet till att vara delaktig. Denne tar upp att det främst gäller
vid beslut eller åtgärder som rör arbetsmoment eller verkstaden i sig, men att beslut som
rör verksamheten fattas ovanför produktionsarbetarna.

4.1.2 Deltagande
I de genomförda intervjuerna återkom deltagande i förbättringsarbete. Detta är något
som samtliga deltagare någon gång nämner. Produktionsarbetare 1 och 3 delger båda
att varje arbetslag på verkstaden har tilldelats olika ansvarsområden att förbättra.
Produktionsarbetare 3 menar att arbetslaget tillsammans får sammanställa idéer på
eventuella förbättringar som sedan förmedlas vidare till chefen. Chef 1 säger att det är
vanligt att de tillsätter grupper vid förbättringsarbete och på så vis engagerar personalen
och gör dem delaktiga. Chef 3 säger att “ samtliga medarbetare ska vara med i en
verksamhetsförbättringsgrupp”. Produktionsarbetare 1 talar också om att de vill att alla
ska delta. Denne säger “det är inte många som lyckas FLY eller komma eller komma
undan om man säger så.. Haha! Man blir ju, oavsett om man vill eller inte, involverad i
olika grupper”. Vid frågan vad medarbetarna anser om att delta i dessa
förändringsgrupper säger Chef 2:

“Det är väldigt olika tycker jag. Ibland funkar det jättebra. Nu har vi ju en chef här
som är ganska bra med det här med delaktighet och lockar fram och låter alla komma
till tals… Det funkar hyfsat bra i alla fall. Sen är det alltid folk som är helt ointresserad.
Vissa går in och bara sitter av timmen...och ser jag lite sur ut, då får jag inga frågor.
Medan många ser verkligen möjligheten att delta och påverka”.
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Under Observation 1 observerar vi direkt pågående förbättringsarbete där medarbetarna
i högsta grad upplevs som delaktiga. Två produktionsarbetare kommer och rullar en
vagn med någon form av utrustning på. Den placeras inom noggrant uppmätt område,
markerat med tejp. De diskuterar med chefen att de själva har valt att placera vagnen
just där, då denna placering underlättar för produktionen. De frågar om det är okej med
chefen, vilket det är. Genom chefens attityd mot medarbetarna tolkar vi det som att
denne är nöjd med medarbetarnas initiativtagande och engagemang. Vi tolkar det vidare
som att medarbetarna ges förtroende att själva bedriva förbättringsarbete.
Avslutningsvis så sammanfattar Chef 1 detta med delaktighet som det mest positiva
inom, Lean Production. Denne säger:

“Jag kan väl tycka liksom att det positiva av Lean är att man genomför någonting
tillsammans. Man ser ju sen att man verkligen gjort någonting som har blivit
förändring. Och då har ju alla varit med i det och det måste ju oftast upplevas positivt,
även om det alltid finns någon som… ja du vet. Så kan jag känna att just den här
delaktigheten är positiv”.

4.2 Krav
4.2.1 Arbetsbelastning
Arbetsbelastning och stress är som vi uppfattar det en stor del inom SNA krav.
Produktionsarbetare 1 säger att det har blivit fler arbetsuppgifter och de är färre som ska
utföra dem nu, vilket leder till att kraven ökar. Denne säger: “Det är väl sällan att man
får vara med om att nu ska vi förändra, så nu behöver ni bara göra det här...Haha…
förstår du...man tar ju aldrig bort någonting det kommer ju bara mer…”. Denne
fortsätter: “Så har det varit hos oss, att man ska köra två maskiner. Man har en
huvudmaskin och sen ska man sköta en sidosyssla bredvid, sköta en robot eller göra 5Sjobb. Så det blir ju helt klart en ökad belastning”. De flesta intervjupersoner delar
uppfattningen om att arbetsbelastningen under Lean Production är hög och/eller ökar.
På frågan om det generellt är så att Lean Production har ökat kraven och att det blir mer
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att göra, svarar Produktionsarbetare 3 “Ja. Så är det definitivt”. Chef 2 menar att det
syns en trend inom dennes verksamhet:

“Förra året tappade vi fem personer från min avdelning på grund av pensioner, en bytte
avdelning, en pluggade och en slutade. Och så är det anställningsstopp så vi har inte
fått rekryterat ny. Vilket har gjort att det har varit väldigt ansträngd situation och
nyckelkompetensen har varit lagd på väldigt få personer, vilket gör det väldigt
ansträngt.”

Detta bekräftas av Gruppledare 2 då även denne menar att det är en ansträngd situation
då det idag är få som besitter den rätta nyckelkompetensen vilket leder till att kraven
ökar på de som har den. Även om det skulle komma in tillfällig personal genom
bemanningsföretag så saknar ju även de kompetensen. Chef 1 menar att denne skulle
vilja anställa mer personal men säger att ”det finns ingen möjlighet till det. Då måste vi
dra in på något annat”. Chef 2 är inne på samma spår och säger ”ledningen anser att vi
inte har råd”.

Ett annat krav som enligt Gruppledare 2 kan kännas som övermäktigt är stressen som
uppstår när de ska producera ett visst antal per skift, beroende på vart de befinner sig i
produktionen. Här håller Gruppledare 1 med då denne säger: “Vi producerar ju hela
tiden mot en order och det är ju aldrig någon lagerhållning” Denne fortsätter: “Om det
blir ett stopp eller det blir lite spill, lite tid som går bort vid ett stopp då kan folk bli lite
stressade för de vet att det här måste fram…”. Produktionsarbetare 3 säger om den
lagerlösa produktionen att:

“Jag kan uppleva det som att det är stressande. Ja menar har jag en order på låt säga
140 ringar, så kör vi 40 ringar åt gången på slipbordet. Då är det inte så jävla skoj om
man kör 40 ringar under toleransen. För då lär man kontakta chefen som får se till att
det kommer in mer material. Så får man stå där och skämmas”.

Chef 1 tar upp att intern utbildning av personalen som ett sätt att hantera krav och hög
arbetsbelastning, om det är så att förändrade eller nya arbetsuppgifter kräver det. Chef 3
menar att de också har en obligatorisk intern tredagarsutbildning för alla medarbetare.
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Den handlar om att få folk att vara mer interaktiva med varandra. Chef 3 säger att denna
kurs tyvärr fått ett dåligt rykte bland medarbetarna. Denne anser dock att den är bättre
än sitt rykte och menar att det hela handlar om att medarbetarna är ovana med
situationen: “Att sitta med 28 personer man inte känner igen, så har man jobbat på
verkstan i 35 år. Det är klart att man tycker det är ovant”.

4.2.2 Stress
Gruppledare 1 tycker att det har blivit stressigare med åren och denne tror det beror på
att nu är folk mer insatta i hur det går. Tidigare, så menar Gruppledare 1 att det bara
jobbades på: “Nu ska det vara möten, det är upplyst...så här ligger vi till. Det tror jag
för att folk blir mer stressande, just att vi blir mer upplysta. Vi vet allt, det kan vara
positivt men ibland kan det vara negativt”. Produktionsarbetare 1, 2 och 3 antyder alla
att de i viss utsträckning upplever en stress på arbetet. Produktionsarbetare 1 säger att
vissa typer av jobb är mer stressande än andra, då det kan röra sig om moment sent i ett
produktionsled. Om någonting blir fel i ett sådant moment måste en hel rad moment av
bearbetning göras om. Produktionsarbetare 3 säger ”det är klart att det kan upplevas
som någon typ av stress när man får in akutjobb ibland”. Det är inte bara
produktionsarbetare och gruppledare som upplever ökade krav och stress. Chef 3 menar
att medarbetarna gärna vill göra gällande att det är för lite folk på verkstaden, men
denne anser att det är alldeles för lite folk på kontoret också. Detta tar även Chef 1 upp,
som menar att denne har svårt att hinna med allt som skall göras. Chef 1 påpekar också
att det tagits bort vissa tjänster, vilket har resulterat i att denne fått ett större
ansvarsområde än tidigare. Chef 2 tycker även att kraven på tillgängligheten har ökat.
Denne säger:

“Om man kollar på kontorssidan så ställs det jättehöga krav om man jämför med hur
det var för 10 år sen. Det ska rapporteras och det ska vara tidsplaner. Tillgängligheten
är i stort sett dygnet runt, mobiltelefoner, mail osv. Så det märks ju helt klart! Sen har vi
inte haft någon sjukskrivning åtminstone på länge med tanke på utbrändhet eller
så...men det är helt klart en risk i den bransch vi jobbar i”.
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Dock så visar Chef 3 en annan syn på arbetsbelastning då denne anser att det inte har
blivit högre arbetsbelastning än vad det var innan införandet av Lean Production. Denne
anser att ingen jobbar mer än åtta timmar och att det ofta förs ett resonemang kring att
medarbetare har fått mera jobb, men det är ju ingen som jobbar övertid. Chef 3 anser att
frågan inte är rätt angripen från medarbetarnas sida och säger: “Nu ska jag hålla på och
registrera order också...Jo, men du ska göra det på dina åtta timmar. Nu ska jag köra
truck också...Jo, men på dina åtta timmar”.

4.2.3 Monotona arbetsuppgifter
Produktionsarbetare 2 påpekar att det finns vissa arbetsmoment som är monotona och
tunga, och att denne upplever det dagliga arbetet som slitsamt. Under Observation 1
påvisas tunga och monotona arbetsmoment i verkstaden. Det förklaras under
observationen att de arbetar med arbetsrotation för att avlasta medarbetare och för att
motverka förslitningsskador. Ur diskussioner kring detta tolkar vi det dock som att
arbetsrotationen fungerar bristfälligt. Vissa medarbetare upplevs som extra känsliga för
dessa moment, vilket i några av fallen tolkas bero på just förslitningsskador. Det
intrycket vi får är att dessa medarbetare tenderar att “komma undan” och slipper dessa
moment. Så som vi tolkar det kan detta leda till att de medarbetare som ännu inte fått
några förslitningsskador exponeras i högre grad för detta.

Arbetsrotation tas under intervjuerna upp av samtliga chefer som ett sätt att hantera
krav, stress och monotona arbetsuppgifter. Chef 2 förklarar att vissa arbetsuppgifter i
produktionen är av tung och monoton karaktär. För att avlasta medarbetarna berättar
denne att de har infört arbetsrotation. Chef 3 nämner att provrummet på avdelningen är
lite som ett vilorum. Där finns möjligheten att sitta ner och arbeta vid en dator i några
timmar. Chansen till detta ges till hela arbetslaget då denna syssla sker genom rotation.
Produktionsarbetare 1 påpekar att arbetsrotation är bra, dels mot förslitningsskador men
också för att de får lära sig fler saker. Denne säger “ är Kalle hemma och vabbar en
dag, så kan Pelle hoppa in och täcka upp där. Det är bra att man kan lösa det så”. Chef
1 tar också upp att arbetsrotation kan användas för att avlasta, men att det också finns ett
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annat tänk kring det. Det är att det kan bredda kunskap hos medarbetarna, som ett led i
att sänka antalet anställda i en personalstyrka.

Avslutningsvis sammanfattar Chef 1 diskussionen om krav med att säga:

“Alla fixar inte att arbeta under Lean. Det är just det här att det går och går,
produktionen får inte stå still. Vilket kan öka stressen. För det innebär ju också att man
minskar på personal… inte alltid, men ofta”.

4.3 Social support

4.3.1 Kommunikation
Vid kommunikation är alla deltagande intervjupersoner eniga om att den dagliga
kommunikationen fungerar ganska bra. För alla intervjupersoner hålls det någon form
av “tavelmöten”. För några varje dag och för andra ett par gånger i veckan, men det
centrala är att informationen nås ut. Chef 1 säger att vid det dagliga återkommande
tavelmötet gås tavlans alla delar igenom, så som olyckor och tillbud, reklamationer,
ordrar och så vidare. “Det blir ett öppet forum där man kan ställa frågor. Sen är det ju
väldigt vanligt att det inte är en människa som öppnar munnen och ofta är det samma
personer som pratar”. Chef 2 säger att deras tavelmöten hålls ett par gånger i veckan.
De har provat att hålla det varje dag men de har en sådan snabbt skiftande produktion så
det var omöjligt att kunna hålla dem på daglig basis. Produktionsarbetare 2 tycker att
det är bra med informationsmöten ett par gånger i veckan. “Där får man ju den
information man behöver. Är det nå viktigt så får man ju veta det då”. Gruppledare 1
menar att så fort denna har varit på något möte och fått information som rör alla ute i
produktionen så brukar denne vara snabb med att förmedla ut den. Denne anser att det
är viktigt “att de får samma information som jag får...det är svårt men...man får försöka
ge dom det ganska omgående. Ska man tänka att jag tar det vid nästa rast då kan det
vara bortglömt. Utan jag försöker göra så...lyckas inte alltid men försöker…”.
Gruppledare 2 håller med och menar att det ingår i deras roll som gruppledare att se till
att all information kommer ut. “Vi är lite som budbärare…”. Denne fortsätter: “Det är
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jätteviktigt att alla får ta del av informationen som ges...och vi som har skiftlag...de som
inte jobbar just då måste ju också få reda på vad som händer…”.

Att kunna ge kritik och feedback kan också anses som kommunikation. På frågor kring
detta svarar Chef 2 att utvecklingssamtalet är ett ypperligt bra tillfälle att ge både kritik
och feedback på och menar att där ges det feedback vad chefen tycker och som sedan
ska återspeglas något så när i lönesamtalet. Gruppledare 1 tycker att ledare är överlag
dåliga att ge feedback, även om denne anser sig göra försök ibland. Denne säger:
“Feedback kan man ju inte få för mycket av egentligen, på alla sätt...men så mycket
feedback från cheferna tycker jag inte att vi får...det tycker jag inte”. Gruppledare 1
fortsätter och menar att det på ett planeringsmöte kan framkomma att företaget har gjort
en rejäl vinst på ett projekt och då får denne i sin roll som gruppledare direkt förmedla
ut det till medarbetarna så de också får ta del av det positiva. Gruppledare 1 säger:
“Man märker ju att alla blir jätteglada och då är det ju lite lättare att jobba”. Här finns
det även en önskan från Gruppledare 1 om att cheferna ibland skulle kunna förmedla
denna information.

“Det är ju ingen som säger att det här måste du ta med dig ut och verkligen trycka på
att det här var skitbra. Dom har ju kunnat göra en bra kalkyl men det är ju ändå vi som
får slita ont för att det ska funka, och att det blir gjort i tid. Så där måste man försöka
ha lite magkänsla själv och känna att det här måste de få veta om för det här är
jätteviktigt för hela gruppen, för hela arbetsmoralen och allting, så det måste man
försöka att suga åt sig”.

Chef 3 tycker att det beror på gruppen, och hur de tar emot kritik. Denne anser att

en

balansgång måste gås och känna in hur just den här gruppen skulle kunna bemöta kritik.
Det kan enligt Chef 3 vara stor skillnad bara mellan avdelningarna. Dock just vid
feedback tycker denne att det är något som kan förbättras. Chef 1 menar att det här med
att tackla kritik kan utmynna i en diskussion, vid till exempel reklamationer. Denne
säger:

“Då tar man upp det med allihopa, och står man där så blir det ju en diskussion. Och
ofta så kan en lösning komma direkt, men kommer det inte så får man ju som chef gå in
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och säga -Nu gör vi så här! Man försöker hitta en lösning helt enkelt och så tar man ju
upp att det här inte får hända igen. -Hur gör vi? -Vad tycker ni? För det är ju ändå dom
som jobbar med det. Och det är dom som ska komma med lösningen, förhoppningsvis.
Och oftast sker det. Men det är diskussion, som vi löser det med”.

Chef 3 anser att cheferna ofta kommunicerar över huvudet på medarbetare och använder
begrepp som alla inte hänger med på. Denne påpekar att det här är något som alla chefer
ska ta i beaktande och bättra sig på. Under Observation 2 känner vi av just detta att det
ibland kommuniceras med krångliga begrepp. Här åtgärdar chefen det genom att låta en
medarbetare förklara några tekniska begrepp så att det blir lättare för alla närvarande att
hänga med i resonemanget. Vi uppfattar det som ett bra initiativ från chefen och att de
som är närvarande får känslan av att de blir tagna på allvar.

4.3.2 Grupper
På frågan om hur viktigt det är att jobba med grupper så svarar Chef 1 att det är
jätteviktigt. “Det är ju jätteviktigt, det är ju åter igen det där att få med alla”. Chef 1
anser vidare att det här med grupper kan se olika ut och vara olika svåra att jobba med.
Därför anser denne att det är viktigt med teambuilding. Produktionsarbetare 1 säger att
de har haft kurser och föreläsningar i teambuilding och att det brukar vara något event
varje år kring detta. Chef 1 fyller i att det är just vid stora förändringar som vid
införandet av Lean Production som det kan vara extra viktigt med grupper och
teambuilding. Enligt Chef 1 så hade det här företaget just vid införandet av Lean
Production en utbildning som gick ut på att få med alla i båten. “Man ska liksom...man
föser ju allihopa till att tänka lika. Vi ska bidra, vi ska vara med”.

Produktionsarbetare 3 är av uppfattningen att det arbetas mycket med grupper på dennes
arbetsplats. Denne säger ”det finns väl en grupp till det mesta skulle jag säga”. Även
produktionsarbetare 1 anser att det finns mycket grupper, och att det främst just nu
handlar om grupperingar med olika ansvarsområden för pågående förbättringsarbete.
Produktionsarbetare 2 har ingen åsikt i frågan och är omedveten om denne är med i
någon grupp eller ej. Både Produktionsarbetare 1 och 3, samt Gruppledare 1 och 2 anser
att grupparbete tillför något positivt. Produktionsarbetare 3 säger att denne tror det är
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bra för sammanhållningen av personalen. Produktionsarbetare 1 säger ” jag är ju en
lagspelare och jag tycker det är kanon att vi kan backa upp varandra i grupperna”.
Chef 2 menar att det kan finnas informella ledare i arbetsgruppen som trycker ner
kreativiteten. Det kan vara medarbetare som har varit länge på arbetsplatsen. Här menar
denne att det gäller som chef att sätta ihop grupper så att den negativa gruppdynamiken
förhindras, så att strukturer spräcks, allas kreativitet släpps fram och självsäkerheten
ökar. På just det här företaget pratas det mycket om säkerhet och då har även begreppet
självsäkerhet lagts till på agendan. Chef 2 säger:

“Att vi ska våga att säga till, att stå upp för det vi personligen tycker. Det är viktigt! Det
kan ju vara att man står ute hos kund och kunden säger att det här ska vara klart idag
och då ska man vara så självsäker så man kan säga att det kan jag inte göra på ett
säkert sätt. Det uppskattas från kundens sida och att det finns en anledning”.

Chef 3 är av den åsikten att det generellt tillsätts för mycket grupper. Denne tycker att
det många gånger räcker med att prata med gruppledarna och inte behöva blanda in hela
gänget. Chef 3 säger: “Det är viktigt att grupperna kan ta beslut om sådant som rör
dom. Jag är ju inte intresserad av vilken färg de köper på skruvmejslarna ute på
verkstaden”. Även Gruppledare 1 och 2 anser att det är för många grupper till allting.
Gruppledare 1 säger:

“Nä, och inte är det viktigt att alla är delaktiga i allting...absolut inte. Utan då är det
bättre att fråga nån på skiftet om det är nån som känner för att dra i den här frågan. Så
låt den personen dra i den frågan då...då tror jag det blir effektivare...absolut”.

4.3.3 Support från närmsta chef
Under intervjuerna framgår att support från närmaste chef ofta av medarbetarna kopplas
till hur synlig och engagerad chefen är i den dagliga verksamheten. Chef 2 menar att
denne försöker komma ut på verkstadsgolvet flera gånger om dagen. Denne säger “jag
är 95 procent på kontoret… jag kanske gör fem rundor på golvet och stämmer av under
dagen att allt är okej”. Chef 1 säger:
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“Jag brukar försöka gå runt och fråga lite på golvet hur det går och hur det är med
folk… Inte så mycket som jag skulle vilja, men jag försöker komma ut lite varje dag. Då
kan man få höra lite saker som inte kommer upp på ett möte… Det är något viktigt, den
här bekräftelsen som handlar om att bli sedd”.

Chef 3 menar att denne själv och cheferna i verksamheten överlag är alldeles för lite ute
på verkstadsgolvet. Vidare tar denne upp att det kan ha två förklaringar. Antingen så är
det jobbigt eller att tid helt enkelt inte finns, då det är både för lite personal i verkstaden
och på kontoret. Chef 3 säger “ska man springa en timme på verkstaden, så sitter man
antagligen en timme hemma och jobbar igen sen… sen är ju de ett problem företaget
har, för företaget leder och fördelar”. Produktionsarbetare 1, 2 och 3 är samtliga eniga
om att chefen upplevs som för osynlig. Produktionsarbetare 2 svarar på frågan om
chefen rör sig ute i verksamheten att “njae… det tycker jag chefen är lite dålig på…”.
Produktionsarbetare 1 säger “helt klart skulle jag vilja att de visade sig mer” denne
fortsätter “den dag chefen kommer så är det oftast något negativt. Nu har ni gjort fel
igen liksom, haha!”.

Produktionsarbetare 3 menar att dennes chef allt för sällan är ute i produktionen och
kollar hur det går. Denne påpekar också att de veckor de jobbar eftermiddag ser de
knappt chefen alls. Gruppledare 1 tar också upp att denne inte upplever att cheferna är
en del i den dagliga verksamheten. På frågan om hur ofta chefen är ute i verksamheten
säger denne “vi ser väl vår chef… ja inte är det varje dag han är ut. Man kan ju möta
han i korridoren men…”. Enligt Gruppledare 1 har detta lett till att det har blivit lite
lösa boliner och att medarbetare gör lite som de vill med längden på rasterna med mera.
Produktionsarbetare 1 säger om ämnet:

“Sen tycker jag att det ska inte vara ENDA gången man ska träffa chefen vid den där
jäkla tavlan. Han ska komma ut! Men där har jag upplevt att det brister, att mina chefer
har varit alldeles för osynliga… Man delegerar ditten och datten som får rapportera till
chefen i stället..”.
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Samtidigt som många påpekar att cheferna är osynliga, så finns ändå en viss förståelse
för det. Produktionsarbetare 2 säger “dom har väl mycket dom med sitt också”.
Produktionsarbetare 1 pratar om att det är klart att det kanske är svårt att ta de här mjuka
frågorna som cheferna kan behöva möta ute på verkstadsgolvet. Samt att denne säger att
“även cheferna har ju mycket att göra, det är ju så jäkla mycket möten och ditten och
datten, så de kanske inte har den tiden alla gånger...”. Gruppledare 1 visar också en
förståelse då även denne talar om chefernas arbetsbelastning. Denne menar att cheferna
har väldigt mycket på sitt bord, och att denne förstår att cheferna ofta väljer att
kommunicera med personalen genom gruppledarna, eftersom det sparar tid.
Gruppledare 2 säger: “alla har vi väl mycket, och jag tror vår chef har det väldigt
stressigt just nu”. Gruppledare 1 håller med och tycker att chefen är ödmjuk och bra att
prata med, helt enkelt bra som människa. Denne säger dock:

“Men jag tror dom lastar på dom för mycket. Det skulle varit en chef där emellan som
haft produktion. Det fanns ju tidigare...så har han kunnat hålla i personal och ordrar,
men nu ska ju dom ha allt. En chef som är med i vardagen...för det hinner dom ju inte.
Vi ska ju ha utvecklingssamtal två gånger per år, det stora på våren och uppföljning på
hösten. Vi hade ju ingen uppföljning i höstas för vi hann inte...och det är ju negativt
både för han och för oss. För han känner att han inte hinner och vi funderar va faan…
Kanske har jättemycket som man vill ventilera eller känner att man vill göra. Jag tror
att det är lag på det...att det ska vara…”.

Chef 1 styrker detta och anser att det är problem att hinna med dessa utvecklingssamtal.
Denne säger:

“Utvecklingssamtal SKA man ha ett per år, sen ska man ha en uppföljning däremellan
men det är lite si och så med det. Det hinner man inte med. Det avsätts 30 minuter per
person till de här samtalen men det tar ju...ja...minst en timme, en och en halv…”.

Även om denna förståelse för chefernas arbetsmiljö finns, så påpekar några att det är lite
som krävs av chefen för att visa sin support, samt att det dagliga stödet som fås av att
chefen kommer ut i verksamheten är uppskattat och upplevs som viktigt.
Produktionsarbetare 3 säger “jo men jag tycker det är viktigt. Det känns som chefen
!59

bryr sig lite och att man är lite mer i samma båt liksom eller vad man ska säga”.
Gruppledare 2 tar upp att det också är viktigt för att uppnå känslan att alla är på samma
nivå och att cheferna engagerar sig. Avslutningsvis säger Produktionsarbetare 1:

“Jag tror ändå att det lilla som krävs är ju bara att ta de där tio minuterna och gå runt
bland personalen… för man vill ju bli sedd. Och gör man inte det som chef så missar
man tror jag mycket av hur personalen mår… och frågor som kanske aldrig kommer
fram”

Vid Observation 2 och 3 tolkar vi det som att ledarna anstränger sig för att få kontakt
med personalen på ett personligt plan. Vi uppfattar att de försöker förmedla en
avslappnad stämning och att de bjuder in till diskussion. Dock uppfattar vi de som att
personalen inte riktigt är mottagliga för detta och sällan tar chansen till att ställa frågor
eller vara aktiva i diskussioner.

4.4 Erkännande/belöning

4.4.1 Erkännande
Gruppledare 1 tycker att företaget ger medarbetarna erkännande men att det ibland kan
vara svårt att ta emot detta. Denne ger exempel på när chefen står på ett möte och
“säger att vi har haft besök här idag och de är så sjukt imponerade av verkstan och de
är sjukt imponerad hur ni jobbar och så där. Och det är jättebra allting...men jag tror
kanske inte riktigt att det når fram till var och en...det har liksom ramlat ur dom när
dom går ut därifrån och så tycker dom att det bara är skittråkit och iaf…”.

Under Observation 2 upplever vi att personalen inte tar åt sig av det beröm som
förmedlas från cheferna. Vid flera tillfällen påpekar de chefer som håller i mötet att de
är nöjda med resultat och insatser från medarbetarna. En chef lyfter en insats som har
blivit genomförd över en helg, vilket gör en kund mycket nöjd. Denne påpekar i
samband med detta att ”vi ska uppmärksamma och ta åt oss av det här”. Vi tolkar dock
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av medarbetarnas kroppsspråk och obefintliga reaktioner att de inte reagerar eller ens tar
in det beröm som ges.

Chef 2 menar att det finns inga lönesystem där idéer som kommer fram ger ersättning i
pengar. Däremot tror denne att många upplever erkännande genom att idéer blir
genomförda och att resultatet av dem blir uppskattade av företaget. Chef 2 tycker också
att denne kan ge erkännande när någon kommer och vill prova på andra arbetsuppgifter
på andra avdelningar. Denne säger:

“Så har jag försökt ganska snabbt att få till att de har fått jobba några dagar på
verkstan. Och då har de ju kommit sen och tyckt det har varit fantastiskt och skitkul. De
tyckte att det var kul att jag tog vara på deras önskemål. Så på sådana vis så tycker jag
definitivt att jag kan vara med att bidra med sådant”.

Gruppledare 1 säger att det inte finns några bonusar att få som det kan finnas inom
andra företag då de har en otrolig morot att jobba emot. Denne säger:

“Men det har ju inte vi för här får man jobba för att man är trogen, så att säga… Ja,
och det går ett tag...sen är det ju då folk som har jobbat länge och kämpat på, så rinner
ju engagemanget ut i sanden lite grann. Och det är kanske inte något man kan klandra
dom för att de bara jobbar och så händer det inte så mycket”.

Vid frågan om det finns möjlighet att klättra karriärmässigt inom företaget så svarar
Gruppledare 2 att det kan vara svårt då denne anser att alla är ganska likställda,
möjligen att byta avdelning. Även Produktionsarbetare 3 anser att det inte finns någon
möjlighet att göra karriär om man jobbar på golvet. “Nu för tiden så är det ju bara
ingenjörer till alla högre tjänster”.

4.4.2 Belöning
Chef 1 tar under intervjun upp belöningar i samband med ökad kompetens. Denne säger
“vi har ett system där olika maskiner är värd si och så många poäng, vilket visar sig i
lönen. Poängen man samlar genom att lära sig fler moment och maskiner belönas på så
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sätt kan man säga”. Produktionsarbetare 1 och 3 talar också om belöningssystem där
ökad kompetens kan bidra till ökad lön. Chef 3 menar att det i dennes verksamhet inte
finns några ekonomiska belöningar och att det inte heller längre finns några gåvor till
personalen. Dock menar Chef 3 att det finns ett antal förmåner för de anställda, men att
det inte alltid upplevs som belöningar från personalens sida. Denne säger “förutom
lönen då så blir den listan också lång. Här finns det då massage till exempel, som är
betald.” Det vill man ju inte gärna se som en belöning, men det har ju kommit till en
gång naturligtvis om nån har haft ett önskemål eller så.”

Gruppledare 1 anser att det har dragits ner väldigt mycket på belöningar och förmåner.
Förr anordnade företaget studieresor som var väldigt uppskattade. Sista studieresan var
nog för fyra år sedan. Nu säger Gruppledare 2 att de har en julfest och en sommarlunch.
I år har det gått bra för företaget, så då bjöd de även på en påsklunch. Gruppledare 1
säger:

“Jag tror att företaget skulle vinna på att göra någonting, typ teaterresa eller Hits for
you, eller någonting som kommer från bygget. Det ses som väldigt positivt...men det
finns ju inga pengar säger dom ju hela tiden...”

Produktionsarbetare 3 tycker det är synd att företaget inte satsar mer på belöningar i
form av gåvor och resor. Denne säger: “Det är slut på allt sånt...dom har ju tagit bort
julklapparna till och med...det finns väl aldrig några pengar… Det är saknat!”.
Produktionsarbetare 1 håller med “Nä, vi får aldrig nånting…”.
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5. Analys
5.1 Kontroll
5.1.1 Möjlighet att påverka - Skilda meningar
I teorin menar Parker (2003) att Lean Production kan bidra till negativa effekter på
arbetsmiljö så som minskad nivå av självbestämmande, sämre utnyttjande av kompetens
och minskad möjlighet till egen planering. Detta styrker vår empiriska studie, då de
flesta av intervjupersonerna menar att de inte i någon stor utsträckning har möjlighet att
påverka vilka arbetsuppgifter som skall göras samt hur de skall utföras under dagen. Till
exempel så menar både Produktionsarbetare 1 och 3 att de inte i någon vidare
utsträckning kan påverka dagens arbetsuppgifter. Vi tolkar det som att konceptet
medfört en minskad nivå av självbestämmande bland medarbetare.

Enligt Conti et al. (2006) tas det upp två karaktärsdrag hos Lean Production som kan
bidra till en upplevd förlorad kontroll och ett minskat självbestämmande. Det ena är att
produktionstakten bestämmer arbetstempot för medarbetare. Detta ser vi i intervjuerna
då Gruppledare 1, Produktionsarbetare 1 och Chef 1 nämner att orderingången styr vad
som skall göras i produktionen och hur snabbt. Produktionsarbetare 1 menar att denne
inte kan påverka vad som skall göras, på grund av att det bestäms av vilken prioritet
ordrarna har. Det andra karaktärsdraget är enligt Conti et al. (2006) att det är
tillverkningen av standardiserade produkter med noll-fels-vision som bidrar till att
arbetsuppgifterna blir mer specifika och att utrymmet för egna initiativ försvinner.
Angående detta påpekar Produktionsarbetare 3 att det finns tydliga riktlinjer för hur
arbetsmomenten skall utföras. Chef 1 upplever det även som att det inom Lean
Production finns ett tänk att alla ska göra lika och att alla ska göra ”rätt”. Vi tolkar det
ur empirin som att Lean Production bidrar till att arbetsuppgifterna i fallföretagen är
specifika och att möjligheten till att påverka sitt arbete i och med det har minskat.
Denna låga grad av självbestämmande kan enligt Hasle (2009) få en negativ utveckling
i form av upplevd maktlöshet och hjälplöshet hos medarbetare.
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Däremot kan vi ur empirin utläsa att två intervjupersoner anser att det finns möjlighet
för medarbetare att kontrollera och påverka sina arbetsuppgifter. Det intressanta är att
dessa intervjupersoner båda är chefer. Chef 2 och 3 menar att möjligheten till att själv
planera sina arbetsuppgifter är ganska stor. Chef 2 menar att det har skett en positiv
utveckling i detta och för bara några år sedan var möjligheten till egen planering mycket
mindre då det fanns andra som skötte planeringen och medarbetare fick bara lyda och
följa planeringen. Langfred (2004) anser att det kan räcka med låg grad av individuellt
självbestämmande för att nå ett bättre resultat och engagemang. Metha & Shah (2005)
anser att ett jobbrelaterat självbestämmande gör att de anställda upplever mer frihet,
oberoendekänsla samt behörighet att besluta och utföra dagliga sysslor. Vi tolkar det
som att det här finns en meningskillnad och ett gap mellan produktionsarbetare och
chefer, där produktionsarbetare hävdar ett lågt självbestämmande medan cheferna
hävdar det motsatta. Är det så att cheferna är dåligt insatta i hur personalen känner i
frågan, eller kan det vara som Chef 3 antyder att medarbetare kan påverka
arbetsuppgifterna mer om de tar på sig fler arbetsuppgifter?

Angående hur ledare arbetar mot SNA kontroll tolkar vi det som att dagliga
uppstartsmöten är en metod som cheferna använder för att hantera känslan av låg
kontroll hos medarbetare. Bland annat säger Chef 1 att denne använder sig av dagliga
återkommande morgonmöten där man samlar personalen för att förmedla information
och stämma av läget. Denne förklarar också dessa sammankomster som tillfällen för
öppen kommunikation mellan chef och medarbetare. Samtliga produktionsarbetare tar i
empirin upp att det bedrivs möten av denna karaktär. Vår tolkning är att dessa
uppskattas och att produktionsarbetarna också identifierar detta som ett tillfälle där man
ges möjlighet att påverka. Gruppledare 2 tycker till exempel att denna metod gör att
denne känner sig engagerad och delaktig. Mann (2012) ger på förslag att ledaren bör
jobba med dagliga rutiner som ger långvariga och hållbara inslag i verksamheten.
Manns förslag är att driva uppstartsmöten, ha kontroll och översyn av produktionen,
ordrar och beställningar, genomföra kontinuerliga förbättringsarbeten samt ha golvtid,
där chefen är synlig ute i produktionen. Under Observation 2 och 3 kan vi konstatera att
chefen ställer både allmänna och specifika frågor gällande arbetet till medarbetarna.
Enligt vår tolkning tar inte medarbetarna under våra observationer möjligheten till att
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påverka, då inga frågor eller åsikter lyfts. Dock är vi medvetna om att detta kan vara en
tillfällighet, samt att vår närvaro kan påverka mötesdeltagarna till att inte agera
naturligt.

5.1.2 Deltagande - Hög grad bland medarbetare
Deltagande i förbättringsarbeten är något som samtliga intervjupersoner återkommer
till. Produktionsarbetare 1 och 3 pratar om att varje arbetslag har tilldelats olika
ansvarsområden att förbättra. Här får de möjlighet att sammanställa idéer på eventuella
förbättringar som sedan förmedlas vidare till ledningen. Enligt Chef 1 är det vanligt att
de tillsätter grupper vid förbättringsarbeten och på så vis engagerar medarbetare och gör
dem delaktiga. Conti et al. (2006) menar att förbättringsarbeten kan vara en viktig källa
till upplevd kontroll på arbetet. Författarna menar att det är delaktigheten i sig som är
viktig för att medarbetaren ska uppleva detta. Under Observation 1 kan vi se ett bra
exempel på ett förbättringsarbete när två produktionsarbetare under diskussion med
chefen kommer fram till en bättre placering av en viss utrustning. Vi upplever det i
denna situation som att delaktigheten från medarbetarna fungerar väl.

I frågan om delaktighet tolkar vi det som att samtliga produktionsarbetare och
gruppledare i empirin deltar i någon form av förbättringsarbete. Detta upplever vi från
ett ledarperspektiv som en lyckad hantering av uppkomna effekter på medarbetares
arbetsmiljö och hälsa. Det grundar vi i Busck, Knudsen & Lind (2010) som menar att
det inom forskningen är ett väl stöttat antagande, att delaktighet spelar en stor roll i
upplevd arbetsmiljö och hälsa. Chef 1 uttalar sig i linje med detta i sin åsikt att det
positiva med Lean Production är att det genomförs någonting tillsammans. Att alla är
med och bidrar tror denne oftast upplevs som positivt. Vi tolkar det som att ledare kan
hantera känslan av minskad kontroll genom att skapa delaktighet, då till exempel med
deltagande i ständigt förbättringsarbete.
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5.2 Krav
5.2.1 Arbetsbelastning - Ökar i alla leden
De flesta av intervjupersonerna upplever det som att arbetsuppgifterna har ökat, medan
det är färre som ska utföra dem. Produktionsarbetare 1 säger att det hela tiden fylls på
men att det aldrig tas bort någonting. Produktionsarbetare 3 menar att Lean Production
generellt sett definitivt har ökat kraven och att det blir mer att göra. Detta ser även Conti
et al. (2006) i sin studie där en intensifiering av arbetet innebär en högre
arbetsbelastning. Enligt Hasle (2014) kan intensifieringen bero på reduceringen av spilltid i produktionsprocessen, som tidigare upplevts som korta pauser.

Dock påvisar Chef 3 en annan syn gällande arbetsbelastningen då denne anser att det
inte har blivit en högre belastning nu än vad det var innan implementeringen av Lean
Production. Denne anser att ingen jobbar mer än åtta timmar och att det ofta förs ett
resonemang kring att mer jobb ger ökad belastning men samtidigt så är det ingen som
jobbar övertid. Vi tolkar denna syn som icke överensstämmande med den teoretiska bild
som ges.

En orsak till ökade krav kan enligt Hasle (2009) bero på att användningen av Lean
Production ibland bidrar till nedskärningar av personal. Conti et al. (2006) menar att
detta leder till ökade krav på de medarbetare som blir kvar. Detta ser vi exempel på i
empirin där Chef 1 säger att Lean Production ofta innebär att man minskar ner på
personalantalet. Produktionsarbetare 1 säger att det helt klart är en ökad belastning, då
det blir fler arbetsuppgifter och färre som skall utföra dem. Denne menar att de har en
huvudmaskin att arbeta vid men sen också ska ha sidosysslor, så som att sköta en robot
eller göra förbättringsarbeten. Chef 2 ser en trend inom dennes verksamhet då de bara
förra året tappade fem personer på grund av olika anledningar och företaget har
anställningsstopp. Detta menar Chef 2 leder till en väldigt ansträngd situation och att
nyckelkompetensen läggs på få personer. I intervjuerna kan vi utläsa att Chef 1 och 2
vill anställa mer personal för att hantera den höga arbetsbelastningen, men att detta inte
är möjligt av olika anledningar. Vi tolkar ur empirin att ledare har förståelse för ökad
arbetsbelastning och en vilja att hantera den genom att öka personalstyrkan. Däremot
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upplever vi det som att de chefer vi intervjuat inte får ekonomiskt stöd för detta från den
högre ledningen.

En annan sak för att hantera höga krav är utbildning som två av cheferna tar upp i
empirin som medel för att hantera höga krav. Chef 1 säger att utbildning av personalen
är ett sätt att hantera krav, om det är så att förändrade eller nytillkomna arbetsuppgifter
kräver det. Chef 3 beskriver också en obligatorisk tredagarskurs som samtliga
medarbetare skall genomföra. Det är en kurs som går ut på att främja och förbättra
interaktionen mellan medarbetare. Vi tolkar det under intervjuerna som att begreppet
utbildning inte innefattar någon specifik typ av utbildning. Vilken typ av utbildning som
används varierar utifrån de ställda kraven. Gemensamt för all insatt utbildning enligt vår
tolkning är att den tillkommer för att hantera krav. Utbildning beskrivs enligt MarinGarcia & Bonavias (2015) leda till ökad delaktighet hos medarbetare, vilket har en
positiv inverkan på den sociala nyckelaspekten kontroll. Enligt Karasek & Theorell
(1990) kan de negativa effekterna av höga krav dämpas av en ökad grad av kontroll på
arbetsplatsen. Därför tolkar vi att utbildning också kan ses som en metod för att minska
upplevelsen av höga krav.

5.2.2 Stress - Drabbar alla
Vi upplever och tolkar att stress är en effekt som återkommer i empirin under alla fyra
SNA, men som vi väljer att analysera här under kravaspekten. Detta för att vi upplever
det som att det är här stress som en effekt av Lean Production är mest framträdande.

Enligt Conti et al. (2006) finns det många omfattande studier som bevisar att stress är
den största negativa effekten som uppkommer vid användandet av Lean Production. De
visar en arbetsmiljö som består av högt tempo, hög intensitet och stressiga och
påfrestande situationer. Kvarnström (1997) menar att stress kan uppkomma när chefer
och ledare inte har möjlighet att skapa en god arbetsmiljö. Chef 3 menar att
medarbetarna gärna vill göra gällande att det är för lite folk på verkstaden, men denne
anser att det också är alldeles för lite folk på kontoret, vilket Chef 3 upplever som
stressande. Chef 1 antyder också en upplevd stress då denne har svårt att hinna med allt
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som skall göras. Chef 1 tar också upp att ett antal tjänster på kontoret vilket leder till att
denne får ett större ansvarsområde än tidigare.

Något som vi också kan se i empirin gällande stress är att Chef 2 upplever att kravet på
den ständiga tillgängligheten är stressande. Chef 2 anser att kravet på att vara ständigt
tillgänglig har ökat de senaste tio åren. Nu ska de inom dennes verksamhet vara i
princip tillgängliga dygnet runt via mobiltelefoner, mail och så vidare. Detta upplever
Chef 2 som stressigt och att det finns en risk för sjukskrivning och utbrändhet i dennes
bransch. Här upplever vi en intressant och oväntad situation då det utifrån empirin visar
sig att även cheferna upplever en ökad stress, press och en ständig tillgänglighet. Vi har
för avsikt enligt vårt syfte att skapa förståelse för hur ledare i en Lean Productionkontext hanterar effekter utifrån SNA. Vi räknade inte med att i empirin möta hur dessa
effekter även påverkar chefer och ledare. Vi tolkar genom denna iakttagelse att alla led i
verksamheten känner av en ökad stress, och vi ställer oss frågan hur och vem som skall
hantera denna uppkomna effekt. Samt om denna effekt bara beror på användandet av
Lean Production eller om det ligger något annat till grund?

Stress är något som i empirin kopplas till lagerlös produktion, som är en del i arbetet
med Lean Production. Gruppledare 2 menar att det kan kännas stressande när det ställs
krav på att det skall produceras ett visst antal enheter per skift, för att klara av att fylla
en order. Produktionsarbetare 3 upplever det som stressande om denne personligen blir
ansvarig för att produktionen hamnar efter eller att det blir ett stopp. Conti et al. (2006)
menar att vid stopp i produktionslinjen under Lean Production, blir det tydligt vart
defekten finns och vem som är ansvarig. Huber & Brown (1981) menar att Lean
Production också bidrar till att kritik blir mer direkt och synlig bland medarbetare,
vilket kan få dem att uppleva stress då de känner sig mer ansvariga för produktionen.

Ytterligare en intressant synpunkt gällande stress och som kommer upp under
empiridelen, är att Gruppledare 1 menar att det har blivit stressigare med åren och ger
förklaringen att nu ska alla vara så insatta i hur det går. Tidigare om åren menar
Gruppledare 1 så jobbades det bara på, men att nu är alla så upplysta och det är därför
medarbetare idag känner sig stressade. Detta anser vi är en intressant tanke, och vi
tolkar utifrån Gruppledare 1 att det är just upplystheten som gör medarbetare stressade.
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Vi kan känna att det är lite motsägelsefullt mot det som sägs under nyckelaspekten
kontroll där vi är av uppfattningen att ökad kontroll och delaktighet är kärnan till
minskad stress. Vi ger som exempel Karasek & Theorell (1990) som i sin studie anser
att en ökning av kontroll kan leda till ett ökat välbefinnande och kompensera för ökade
krav på arbetsplatsen. Som sagt så finner vi ändå denna åsikt från Gruppledare 1 som
intressant och den ger oss en tankeställare. Vi ställer oss frågande om det kan vara en
generationsfråga? Då vi i dag lever i ett mer upplyst samhälle, vilket också påverkar
arbetsmiljön.

5.2.3 Monotona arbetsuppgifter - Hanteras med arbetsrotation
Ur intervjuerna och observationerna framgår att det finns krävande arbetsmoment som
är monotona och tunga. Till exempel menar Produktionsarbetare 2 att vissa moment
upplevs som slitsamma och fysiskt påfrestande. Detta kan härröras till Schouteten &
Benders (2004) som menar att Lean Production genom standardisering och förenklade
arbetsuppgifter minskar förekomsten av störningar och avvikelser i produktionen. Detta
leder till att medarbetare då behöver tänka mindre själva och lösa färre problem, vilket
bidrar till att arbetet blir mer monotont och repetitivt. Vi kan även härröra detta till
Observation 1 där det påvisas att det det finns både tunga och monotona arbetsmoment i
verkstaden.

I empirin finner vi att samtliga verksamheter arbetar med arbetsrotation. Detta för att
avlasta personalen från monotona arbetsuppgifter, men också underlätta krav i form av
arbetsbelastning och stress. Chef 1 nämner till exempel att det i verksamheten finns
arbetsmoment som är lugnare, där man får sitta ned och arbeta lite vid en dator. Det ses
lite som en vilorum, som medarbetare får rotera med. Att arbeta med arbetsrotation för
att minska krav och bidra till god arbetsmiljö och hälsa stämmer överens med hur
Bouville & Alis (2014) beskriver forskning kring detta. De lyfter fram att arbetsrotation
är vanligt inom Lean Production och att forskning visar på att arbetsrotation är
förknippat med ökad trivsel på arbetet, minskade nivåer av förslitningsskador och
trötthet orsakad av hög arbetsbelastning.
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Vi tolkar det som att produktionsarbetarna tycker att arbetsrotation är bra. Till exempel
så anser Produktionsarbetare 1 att arbetsrotation är bra både mot att förebygga
förslitningsskador men även för att öka kunskapen vilket bidrar till att kunna ersätta
varandra om någon skulle vara borta en dag.

Bouville & Alis (2014) kommer dock i sin egen studie fram till att upplevelsen av
arbetsrotation kan variera, då de inte helt entydigt kunnat göra denna koppling. Vi finner
dock inte inom teorin någon anknytning mellan huruvida arbetsrotation är kopplat till
stress. Däremot tolkar vi det genom empirin som att det kan ha en positiv inverkan på
stress, i och med att vissa arbetsmoment som man roterar med beskrivs i empirin som
lugnare och mindre krävande.

5.3 Social support
5.3.1 Kommunikation - Uppskattad hantering
Uppstartsmöten som hålls flera gånger i veckan nämns av samtliga i empirin. Vi tolkar
det som att det är en uppskattad hantering av kommunikation. Vi upplever det även som
att informationen som ges på dessa möten når ut till alla. Finns det personer som inte är
delaktiga på grund av olika skiftgång så ser utvalda gruppledare till att alla ändå får ta
del av informationen. Detta styrker även Sherrer-Rathje, Boyle & Delforins (2009) som
i sin studie visar att en god kommunikation mellan chefer och medarbetare är avgörande
för om konceptet Lean Production lyckas eller ej. Philips (2002) menar också att en
öppen kommunikation tillsammans med grupparbeten är avgörande för ett
framgångsrikt användande av Lean Production.

Gällande kommunikation ser vi i empirin ett problem som Chef 3 upplyser oss om.
Denne menar att chefer ofta i kommunikationen med medarbetare använder svåra
begrepp som inte alla hänger med på definitionen av. Chef 3 uppmanar alla chefer att ta
detta i beaktande och göra en förbättring. Vi upplever denna situation under Observation
2 där chefen under mötet använder krångliga tekniska begrepp som få av åhörarna
förstår. Just denna gång åtgärdar chefen detta genom att låta en tekniker förklara de
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svåra begreppen. Vi ställer oss ändå frågan om det blir någon klar förbättring då även
tekniker använder svåra begrepp som kanske inte alltid är så lätta att förklara.

Att förmedla kritik och att ge feedback tolkar vi också vara en del i kommunikationen.
Feedback anser vi vara positiv respons och ska leda till motiverande resultat medan
kritik har en mer negativ klang. Feedback kan enligt Hasle (2014) få olika effekter
beroende på hur det används. Antingen så används det för att på ett positivt sätt där
medarbetaren vid till exempel ett problem ges möjlighet att komma fram till alternativa
vägar. Eller så används det på ett negativt sätt för att skuldbelägga individer för
underprestationer. Vi väljer i vår studie att benämna det sistnämnda för kritik, då vi
anser att feedback har en positiv klang. Detta är något vi även uppmärksammar under
insamlingen av empirin, då vi tolkar det som att intervjupersonerna är av samma
uppfattning.

Vi finner i empirin att det överlag inte ges så mycket feedback. Gruppledare 1 menar att
de saknar feedback från cheferna och att egentligen inte går att få för mycket av
feedback och att det är något mycket positivt och värdefullt. Denne säger att det syns
direkt när det ges feedback, det blir en god stämning och arbetet går lättare. Sen anser
Gruppledare 1 att feedback även kan ges medarbetare emellan och att det ska tas som
något utvecklande. Chef 3 håller med Gruppledare 1 att feedback ges för sällan och att
det skulle kunna förbättras. Emiliani (1998) har i sin studie spaltat upp några punkter
som ledare ska försöka eftersträva för att uppnå ett positivt flöde till medarbetare, och
bland dessa så finns feedback med. Författaren menar att feedback helst ska ges
omedelbart för att inte tappa i styrka och att det ska alltid vara ärligt menat.

Vi upplever i intervjuerna att det kan vara svårt att ge kritik och Chef 3 tycker det beror
på gruppen hur de tar emot kritik. Här måste det enligt denne gås en balansgång där
inkännande av gruppen är viktig. Det kan vara stor skillnad bara mellan avdelningarna
på deras bemötande av kritik. I sitt sätt att ge kritik så vill Chef 1 gärna att det mynnar
ut i en diskussion men att i sin roll som chef ändå vara tydlig och gå in och ge klara
direktiv. Målet är ändå att vid behovet av att ge kritik, som till exempel vid ett problem
så skall det lösas med en diskussion där alla inblandade är delaktiga.
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5.3.2 Grupper - Empiri och teori stämmer överens
I empirin framgår en enig bild av att grupparbeten är något vanligt och som de allra
flesta är en del av. Grupparbetare 1 och 2 uppfattar båda det som att grupparbete är
vanligt och att det tillför någonting positivt till arbetet. Produktionsarbetare 1 och 3
delar denna åsikt. Produktionsarbetare 3 säger att denne upplever att det bidrar till
sammanhållning bland personalen, medan Produktionsarbetare 1 anser att det är positivt
att kunna backa upp varandra inom grupperna. Här stämmer empirin överens med
teorin. Det är bara Produktionsarbetare 2 som inte är medveten om denne ingår i någon
grupp eller ej. Vad detta beror på är ovisst. Forza (1996) och Hasle (2009) menar att
grupparbete är vanligt förekommande inom Lean Production och att det kan leda till
positiv social support mellan medarbetare samt ökad trivsel på jobbet.

Enligt teorin kan grupparbete också få en negativ inverkan på medarbetare. Forza
(1996) påpekar till exempel att det i vissa fall kan leda till att tyngre krav läggs på några
gruppmedlemmar, till exempel för att täcka upp vid någon annans frånvaro. Någon
negativ inverkan av grupparbete har inte kunnat identifieras i empirin. Däremot har
några av intervjupersonerna uttryckt en uppfattning om att det tillsätts fler grupper än
vad det ofta behövs. Chef 3 samt Gruppledare 1 och 2 är av denna åsikt. Gruppledare 1
tillägger också “inte är det viktigt att alla är delaktiga i allting… absolut inte. Utan då
är det bättre att fråga nån på skiftet om det är nån som känner för att dra i den här
frågan”. Detta resonemang känns igen ur ett citat från Produktionsarbetare 1 som säger
“det är inte många som lyckas FLY eller komma undan om man säger så…. Haha! Man
blir ju oavsett om man vill eller inte, involverad i olika grupper”.

5.3.3 Support från närmsta chef - Här finns förbättringar att göra
Ur empirin uppfattar vi det som att support från närmsta chef relateras till hur stor
omfattning chefer visar sig ute på verkstadsgolvet och på ett engagerat sätt gör sig
delaktig i den vardagliga verksamheten. En engagerad chef är enligt intervjupersonerna
förtroendeingivande. Detta styrker Mann (2012) i sin forskning då denne anser att
chefen ska stödja medarbetare i ett framgångsrikt Lean Production-arbete och då vara
delaktig i den vardagliga verksamheten. En av chefens roller är enligt författaren att just
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visa sig ute på verkstadsgolvet, att deltaga i produktionsprocessen och att stödja
medarbetare. Dock kan vi utläsa genom intervjuerna att cheferna på de tillfrågade
företagen visar sig alldeles för sällan ute i verksamheten. Detta är en reaktion från både
produktionsarbetare, gruppledare men även från cheferna själva. Produktionsarbetarna
är eniga om att de ser chefen alldeles för sällan ute på verkstadsgolvet. Gruppledarna
tycker också att det brister med engagemanget från chefens sida hur det vardagliga
arbetet fortgår. En kommentar är att det känns som det har blivit lite ”lösa boliner” och
att de gör lite som de vill då chefen inte visar sig så mycket. Till och med cheferna
tycker att de inte har möjlighet att delta i den dagliga verksamheten på ett vis som de
egentligen önskar. Chef 1 säger till exempel “jag brukar försöka gå runt och fråga lite
på golvet hur det går och hur det är med folk… inte så mycket som jag skulle vilja, men
jag försöker…”.

Samtidigt som många menar att cheferna tillbringar alldeles för lite tid synliga ute på
verkstadsgolvet så finns det en förståelse över detta. Produktionsarbetare 1 uppfattar det
som att cheferna har för mycket att göra och att de helt enkelt inte har tid. Gruppledare
1 tycker om sin chef men tror att denne har för mycket på sina axlar och känner sig
stressad. Här tolkar vi det som att det helt klart finns ett förbättringsarbete hos cheferna
att bli mer synliga och engagerade i den vardagliga verksamheten. Vi vill även
poängtera att det är upp till medarbetare att ta emot och möta upp chefens försök till
engagemang, detta observerade vi under Observation 2 och 3. Under dessa
observationer tolkar vi det som att chefen vid olika tillfällen försöker bjuda in till
diskussioner och engagemang men utan gehör från medarbetarna. Vi uppfattar det som
att chefen försöker förmedla en avslappnad lite smårolig stämning men får inget
gensvar från medarbetarna. De är istället missnöjda över en semesterlista som inte
kommit in i tid. Vi får känslan av att medarbetarna är oengagerade och uttråkade. Vi
ställer oss frågande till varför det är så? Beror det på att medarbetarna känner att
engagemanget från chefens sida inte är ärligt menat. Vi är i linje med det som Bahsin &
Burcher (2006) menar, att det är vanligt förekommande i verksamheter att chefer uttalar
sig om att medarbetare är deras största tillgångar. Sedan vid närmare granskning brister
ofta uppmärksamheten gällande de sociala aspekterna och det blir bara tomma ord.
Dombrowski & Mielke (2013) menar även att det viktigaste för att lyckas med Lean
Production ur ett ledarperspektiv är att inse vikten av sina medarbetare. Författarna
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menar att det ofta läggs fokus på metoder, men att dessa metoder bara är de synliga
delarna i Lean Production, medan medarbetare är nyckelfaktorer till att nå framgång.

5.4 Erkännande/belöning - Viktigare än företagen tror
Under analysen finner vi att det är svårt att i intervjuerna och observationerna särskilja
erkännande och belöning, då det går i varandra. Därför beslutar vi att lägga ihop
styckena och analysera begreppen som en helhet.

Under detta stycke finner vi vissa olikheter gällande belöning. Chef 1 säger att inom
dennes företag finns ett system där kompetens belönas och som kan visa sig i
lönekuvertet. Produktionsarbetare 1 och 3 tycker att denna typ av system är bra och att
det blir en morot till att utvecklas samt att det är positivt att få lite högre lön. Chef 2
menar att på dennes företag finns det inte några lönesystem där eventuellt goda idéer
ger ersättning i form av pengar. Däremot så anser Chef 2 att företagen ger idéerna
erkännande och att de blir uppskattade och i vissa fall även genomförda. Zhang, Ifran &
Khattak (2012) lyfter fram att erkännande och belöningssystem i litteraturen ofta
framställs som ett effektivt verktyg för att öka motivationen hos medarbetare i en Lean
Production-kontext. Detta anser vi vara något för ledare att ta i beaktande.

När det kommer till belöningar gällande gåvor i form av presenter eller resor är samtliga
överens om att det har skett en förändring. Gruppledare 1 och 2 säger att det på sista
åren har dragits ner mycket på belöningar. Tidigare kunde medarbetare få åka på
studieresor vilket var ett mycket populärt initiativ. Det har tagits bort, så även julklappar
och andra presenter. En julmiddag och en sommarlunch är vad som kvarstår. Även
Produktionsarbetare 3 tycker att det är synd att företaget inte satsar mer på belöningar i
form av just gåvor och resor. Gruppledare 1 menar allvarligt att det finns en risk till
bristande engagemang när alla bonusar och belöningar tas bort. Denne menar att
medarbetare får känslan av att de ska vara tacksamma och trogna företaget utan att få
något tillbaka. Vi tolkar det som att här finns en viss negativitet från medarbetarnas sida
och att det egentligen inte skulle kunna kosta så mycket för företaget att ändå kunna
belöna sina medarbetare. Dock säger Chef 3 att det förekommer ett antal förmåner för
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de anställda som till exempel tillgång till gym och massage. Detta vill enligt Chef 3 de
flesta av medarbetarna inte räkna in som belöning eftersom inte alla utnyttjar detta.
Niepce & Molleman (1996) anser att inom Lean Production så har ledare en tydlig
hierarkisk position och auktoritet. Vi tolkar det som att medarbetare påverkas tydligt av
ledarens agerande. Vilket skulle innebära att erkännande och belöning från ledaren
skulle uppskattas mer av medarbetare än vad företaget/ledaren i dagsläget föreställer
sig.

Enligt empirin och medarbetare är företagen bra på att ge medarbetarna erkännande,
men att det enligt Gruppledare 1 kan vara svårt att ta emot detta. Denne menar att
chefen kan framföra något positivt och att det faller snabbt i glömska. Under
Observation 2 uppmärksammar vi också att personalen inte upplevs som mottaglig för
det beröm som ges. Vi tolkar därför att det här finns ett gap mellan chefer och
medarbetare. Det är någonting emellan dem som gör att beröm och erkännande inte
riktigt når fram. I teorin finns åsikter om att erkännande och belöning är en svår
balansakt inom Lean Production. Tracey & Flinchbaugh (2008) menar att projekt
vanligtvis har en start- och slutpunk. Det blir då tydligt att erkännande och belöning kan
ges vid projektets slutförande. Vid arbete med Lean Production menar de att det lätt
uppstår osäkerhet när framgångar

med till exempel förbättringsarbete bör

uppmärksammas. Detta eftersom Lean Production är ständigt pågående utan slutpunkt.
Vi tolkar det som att detta kan vara en underliggande orsak till att medarbetare upplevs
som svårmottagliga för beröm. Vi gör även kopplingen att den medvetenhet som finns
hos medarbetare för framtida utmaningar hela tiden kan överväga det beröm som
erhålls.
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6. Bidrag
Syftet med vår studie är att skapa förståelse för hur ledare i en Lean Production-kontext
hanterar effekter på medarbetares arbetsmiljö och hälsa, utifrån SNA. Vi anser att vi
lever upp till vårt syfte då vi genom vår empiriska studie skapar en förståelse kring
detta, vilket sammanfattas i vår modell, se figur 6. I linje med Ejvegårds (2009)
beskrivning kring modeller, visar vår modell hur dess olika delar hänger ihop. Modellen
kan därför ses som ett verktyg för att förmedla helheten av det bidrag vi kommit fram
till.

Sociala
nyckelaspekter

Effekter

Hantering

Kontroll

- Minskat självbestämmande
- Förenklade arbetsuppgifter

- Dagliga uppstartsmöten
- Skapande av delaktighet

Krav

- Ökad arbetsbelastning
- Nya/förändrade
arbetsuppgifter
- Färre personal
- Stress
- Monotona arbetsuppgifter
- Ökad trivsel
- Upplevd låg nivå från
ledarna pga. ledarnas höga
arbetsbelastning
- Engagemang +/- Svårigheter att bestämma
när belöningar skall ges
- Indragningar pga. sparande

- Arbetsrotation
- Utbildning

Social Support
Erkännande/
Belöning

- Feedback
- Grupparbete
- Ledarnas delaktighet (visa
sig i verksamheten)
- Belöningar
- Belöningssystem

Figur 6; Studiens bidrag

Vi gick in i studien med fokus på effekter på medarbetare. I detta avseende anser vi att
empirin stämmer överens med teorin. Vi har intressant nog funnit att konceptet även har
effekter på ledarna och att dessa effekter kan vara en bidragande orsak till att ledare inte
har möjlighet att hantera de uppkomna effekterna på medarbetare. Detta till trots så
tolkar vi det som att medarbetare är medvetna om detta och att de har en viss förståelse
för att även ledaren har en hög arbetsbelastning. Effektivisering, besparingar, färre
personal och ökade arbetsuppgifter är effekter av Lean Production som visar sig
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påverkar ledare, likväl som medarbetare. Detta är en för oss okänd vinkel vi tidigare
inte tagit i beaktande.

Vår studie indikerar att det hos ledarna i studien finns en vilja att hantera de uppkomna
effekterna mer än de tillåts, av olika anledningar. Vår studie pekar också på att de
intervjuade ledarna begränsas av sina överordnade när det gäller vissa typer av
hantering. Ekonomiska begränsningar är en återkommande orsak till undermålig
hantering av effekterna. Att anställa mer personal för att avlasta medarbetare från höga
krav är en önskan som ledarna har, men ekonomiska medel för detta beviljas ej från den
högre ledningen. Vår uppfattning är att belöningar prioriteras bort, trots att vi uppfattar
dem som uppskattade från medarbetares sida och att de ses som nödvändiga av ledare.
Förutom ekonomiska begränsningar är brist på tid en orsak till att ledare inte kan
hantera effekter så som de vill. Produktionsarbetarna har i vår studie förknippat support
från närmsta chef med till vilken grad chefen visar sig ute i verksamheten. Vår
uppfattning är att medarbetare anser att detta är något som är viktigt, men som brister i
fallföretagen. Vi tolkar det som att ledarna vill vara mer ute i verksamheten, men att de
inte hinner på grund av hög arbetsbelastning.

6.1 Teoretiskt bidrag
Inledningsvis urskiljer vi i denna studie ett antal uppkomna effekter på medarbetares
arbetsmiljö och hälsa. Vår insamlade empiri tyder på att en övervägande del av de
urskiljda effekterna är av negativ karaktär. Detta stämmer överens med Hasles et al.
(2012) litteraturstudie, där det i litteraturen återfinns en övervägande del negativa
effekter på medarbetares arbetsmiljö och hälsa vid användandet av Lean Production. De
negativa effekter som vi anser är mest framträdande och entydiga i vår studie är en ökad
nivå av stress, arbetsbelastning, monotona arbetsuppgifter, samt en minskad nivå av
självbestämmande. Enligt Parker (2003) är det effekter av detta slag som bidrar till att
det uppstår en negativ arbetsmiljö och som i sin tur kan leda till ytterligare effekter på
medarbetares hälsa, så som minskad tro på egna förmågor samt ett minskat upplevt
välmående.
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Vi finner även ett fåtal effekter som vi anser kan ha en positiv inverkan på medarbetares
arbetsmiljö och hälsa. Dessa är en ökad nivå av engagemang, samt att vissa moment
inom Lean Production, så som grupparbete och lyckat förbättringsarbete, leder till en
ökad trivsel på arbetsplatsen. Detta styrks med de effekter av Lean Production som
Seppälä & Klemolas (2004) tolkar som positiva i sin artikel. De finner att ökade
ansvarsområden, utveckling och samarbete är några positiva effekter. Vi anser att här
stämmer empiri överens med teori och även om de negativa effekterna upplevs som
övervägande finns det något positivt med Lean Production som styrkoncept. I vår studie
framkommer en positiv känsla av att företagen genomför någonting tillsammans och att
det blir ett tydligt resultat. Vi delar samma uppfattning som Conti et al. (2006) då
författarna anser att det inte är styrkonceptet i sig som bidrar till de ovan nämnda
effekterna. Utan det beror på hur ledningen väljer att designa och driva konceptet och
detta är avgörande om effekterna har en positiv eller negativ inverkan på medarbetares
arbetsmiljö och hälsa.

Utifrån valda SNA finner vi ett antal åtgärder för att hantera de uppkomna effekterna.
För att hantera effekter relaterade till kontroll finner vi dagliga uppstartsmöten och
skapande av delaktighet. Detta är i linje med Mann (2012) då han anser att ledare för att
stödja medarbetare aktivt ska jobba bland annat med dagliga uppstartsmöten samt att ha
kontroll över produktion och verksamhet. När det gäller skapande av delaktighet så
menar Busck, Knudsen & Lind (2010) att det är ett väl stöttat antagande inom
forskningsvärlden att delaktighet är en grundläggande del i att medarbetare skall
uppleva god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen.

Gällande SNA krav hanteras effekter med arbetsrotation och utbildning. Enligt Bouville
& Alis (2014) är arbetsrotation vanligt förekommande inom Lean Production och de ser
det som en åtgärd som på ett positivt vis bidrar till ökad trivsel på arbetsplatsen, samt att
det reducerar förslitningsskador. Vi finner dock en motsägande iakttagelse och anser att
det finns ett riskmoment. Det är att låta medarbetare slippa rotera på grund av till
exempel tidigare förslitningsskador. Detta kan innebära att arbetsbördan läggs på ett
fåtal individer, som då utsätts för en ökad exponering av förslitningsskador.
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Under SNA social support har vi funnit att effekter kan hanteras med feedback,
grupparbete och genom att chefen visar sig ute i verksamheten. Detta är enligt Mann
(2012) en av chefens uppgifter och den är viktig för ett framgångsrikt användande av
Lean Production. Det sistnämnda visar sig ha en stor betydelse- och är i empirin en
viktig punkt för medarbetare.

I den sista SNA erkännande/belöning framgår i studien att ledare kan hantera effekter
med belöningar och belöningssystem. Zang, Irfan & Khattak (2012) menar att
erkännande och belöningssystem ofta i litteraturen framstår som ett effektivt sätt för att
öka motivationen hos medarbetare. Vi tolkar att det kan fungera som en morot till att
bedriva förändringar samt bidra till att medarbetare blir mer benägna att lära sig nya
arbetsuppgifter.

I korthet väljer vi att tolka det som att den mest effektiva hanteringen av uppkomna
effekter av Lean Production fås om ledare har förmågan att balansera olika SNA.
Rodriguez et al. (2015) menar att balanseringen och ett ökat fokus på de sociala
aspekterna kan hantera effekter som konceptet kan bidra till. Vi anser att om en eller
flera SNA förbises riskerar ledare att hanteringen av effekter inte blir framgångsrik,
oavsett hur mycket energi som läggs på en enstaka nyckelaspekt.

Utöver de presenterade och inte så förvånande bidragen, har vi i hantering av effekter
funnit några intressanta punkter som vi inte varit förberedda på. Vi anser att det finns ett
gap eller en distans mellan medarbetare och chefer, som påverkar medarbetares
upplevda arbetsmiljö och hälsa negativt. Ledare och medarbetare har visat sig ha olika
åsikter gällande arbetsbelastning. Medarbetare uppfattar det som att kraven har ökat
med Lean Production, medan ledarna är av motsatt uppfattning. En bidragande orsak till
detta upplevda gap kan vara att ledare inte öppet kommunicerar på ett önskvärt sätt,
samt använder termer som medarbetare inte i alla lägen förstår. Enligt Philips (2002) är
en god kommunikation mellan ledare och medarbetare avgörande för ett framgångsrikt
användande av Lean Production. Vi anser att det är av vikt att det finns en öppen dialog
och att ledare använder ett vokabulär som samtliga medarbetare förstår.
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6.2 Praktiskt bidrag
Förutom det teoretiska bidraget så menar vi att studien även lämnar ett praktiskt bidrag.
Vi ser att vår modell kan fungera som ett hjälpmedel för ledare att i praktiken hantera de
uppkomna effekterna av Lean Production, utifrån SNA. Dels kan modellen göra en
ovan ledare i en Lean Production-kontext medveten om möjliga effekter och hur dessa
kan hanteras. Det kan också fungera som en mall för att kontrollera att resurserna
fördelas jämt över olika SNA. Detta för att all uppmärksamhet till exempel inte skall
läggas på uppstartsmöten och delaktighet. Det skulle i ett sådant fall enligt vår modell
innebära att endast SNA kontroll beaktas, medan de andra likväl viktiga aspekterna
förbises. Vi anser att samtliga SNA bör uppmärksammas för att åstadkomma en så
effektiv hantering av effekter som möjligt.

Ett annat praktiskt bidrag är insikten om att ledares höga arbetsbelastning, brist på
resurser och gehör från högre ledning, begränsar möjligheten till att hantera effekterna
på medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Organisationer bör ta detta i beaktande då
resurser fördelas. Med andra ord tyder vår studie på att ett tillskott av resurser till
medarbetare inte helt säkert leder till en god hantering av effekter. Det krävs också att
ledare ges möjligheten att hantera effekterna, genom dels ökade resurser, samt minskad
arbetsbelastning.

Ytterligare ett praktiskt bidrag som vi lämnar är att företag bör ta bättre vara på
nyckelkompetens som finns hos dess medarbetare. Vår tolkning genom studien är att
mångåriga erfarenheter försvinner med personal som av olika anledningar slutar, utan
att den förts vidare till ny personal som tar vid. Detta anser vi är en bidragande orsak till
att krav kan upplevas som höga och att arbetsbelastningen därmed också upplevs som
hög.

6.3 Förslag till vidare forskning
Under vår analys finner vi ett gap mellan medarbetare och ledare. Det tar sig uttryck
genom olika uppfattningar om arbetsmiljön, en kommunikation som inte riktigt
fungerar, samt att beröm och feedback från ledare inte når fram till medarbetare. Detta
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finner vi är intressant och vi är övertygade om att en minskning av detta gap skulle
kunna påverka både medarbetarens och ledarens arbetsmiljö positivt. Under analysen
uppmärksammar vi även att det tycks uppkomma effekter på ledarnas arbetsmiljö. I
empiridelen uppger ledare att de känner av en hög arbetsbelastning och att det inte finns
tid till att till exempel vara ute i verksamheten så mycket som de önskar. Därför föreslår
vi följande bidrag till vidare forskning:

• Hur kan ledare och medarbetare agera för att minska det gap som upplevs mellan
dem?
• Hur kan ledare i en Lean Production-kontext hantera kommunikationen med
medarbetare för att den skall fungera bättre, samt att beröm och feedback skall nå
fram?
• Hur- och vem ska hantera effekterna som uppkommer på ledares arbetsmiljö och
hälsa, i en Lean Production-kontext?
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Bilaga 1 – Intervjuguide
Befattning: …………………………………………………………........................
Inledning av intervju
Presentation: Tar examen till sommaren, ekonomprogrammet HIG.
Presentera studien och dess syfte: Vi skriver examensarbete inom verksamhetsstyrning.
Företaget och intervjupersonen förblir anonyma i studien.
Fråga om det är okej att samtalet spelas in.
Det går bra att när som helst avbryta intervjun och ställa frågor.

Öppnande fråga
Beskriv ditt arbete och dina arbetsuppgifter?

Kontroll
Möjlighet att påverka
Hur ser du på medarbetares möjlighet att kontrollera sin egen arbetssituation?
Möjlighet att planera dagligt arbete?
Hur planeras det dagliga arbetet?
Ges medarbetare möjlighet att planera sitt arbete?
Hur ges medarbetare möjlighet att påverka?
Deltagande
Ges de möjlighet att delta i beslut?
Hur är de delaktiga i beslut?
Deltar medarbetare i förbättringsarbete?
Deltar medarbetare i någon typ av aktiviteter utom sina konkreta arbetsuppgifter?
Vilka anser du är de positiva och negativa följderna av att medarbetare har kontroll över
t ex beslutsfattande?

Krav
Arbetsbelastning
Vad ser du för positiva / negativa sidor med Lean Production?
Hur ser det ut med arbetsbelastningen på medarbetare?
Hur hanteras höga krav/hög arbetsbelastning?
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Stress
Har ni några problem med överarbetade anställda?
Är det vanligt förekommande?
Om ja: Vad gör ni åt det?
Om nej: Hur förebygger ni hög stress?
Hur hanterar man stress i organisationen?
Monotona arbetsuppgifter
Anser du att ni under den dagliga verksamheten utsätts för monotona arbetsuppgifter?
Hur agerar företaget för att komma tillrätta med monotona arbetsuppgifter?

Social support
Kommunikation
Hur kommunicerar du med de anställda? (dagligen? möten? etc.?)
Hur får du information om vad som händer?
Hur ges feedback/kritik?
Grupper
Hur arbetar ni med grupper?
Vilken funktion har grupperna för dig?
Hur viktiga är grupperna för dig?
Support från närmsta chef
Hur bemöter du eventuella problem som kan uppstå? (produktionsfel etc.?)
Hur insatt är du i vad som händer i arbetslagen?
Hur stöttar ledare medarbetare? Utöver de ordinarie arbetsuppgifterna?

Erkännande och/eller belöning
Erkännande
På vilket vis ger företaget medarbetare erkännande?
Hur uppfattar medarbetare det erkännande som ges?
Belöning
Märks goda prestationer på något vis, t ex i lönekuvertet?
!89

Använder sig företaget av några belöningssystem?
Hur väl är medarbetare medvetna om, och utnyttjar detta belöningssystem?
Finns det karriärmöjligheter vid kompetens eller hur belönas kompetens?

Bilaga 2 – Observationspunkter
• Möjlighet att påverka
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

• Deltagande
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

• Arbetsbelastning
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

• Stress
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

• Monotona arbetsuppgifter
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

!90

• Kommunikation
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

• Grupper
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

• Support från närmsta chef
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

• Erkännande
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

• Belöning
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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