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Sammanfattning 
 

Lean är en modern verksamhetsstrategi som har sin bakgrund i bilindustrin men är idag även 

dominant bland svenska industriföretag samt offentlig verksamhet. Då lean anpassas utifrån 

varje enskild organisation finns det oändligt många definitioner av begreppet. Relativt lite 

forskning är idag gjord på hur strategin påverkar de anställda i organisationer som arbetar 

med strategin. Den forskning som har genomförts pekar på både positiva och negativa 

effekter av lean, där flest antal utfall är negativa. Studien har undersökt hur medarbetarna i en 

produktion upplevt implementeringen av lean samt utifrån vissa faktorer sett till hur de 

upplevt arbetet med denna strategi. De faktorer som har undersökts är: kreativitet, känslan av 

att kunna påverka arbetet, ansvar, arbetsmiljö (monotont arbete, arbetsskador) och stress. 

Resultatet av studien blev att medarbetarna var positiva till implementeringen av lean, främst 

baserat på faktorerna: känslan av att kunna påverka arbetet, ansvar och arbetsmiljö i 

bemärkelse minskade antal arbetsskador samt bättre ordning och struktur på arbetsplatsen. 

Bland de övriga faktorerna som undersöktes hade de intervjuade olika uppfattning, både 

positiva och negativa. Dock var samtliga intervjuade positiva till organisationens arbete med 

lean i stort och även om inga generella slutsatser dras i denna studie kan detta ses som ett 

bidrag till de studier som visar på positiva effekter hos medarbetarna vid arbete med lean.  
 

Nyckelord: lean, implementation, produktion, medarbetare, förbättringsarbete, arbetsmiljö, 

trivsel  
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till valt område samt en problemformulering kring 

arbete med verksamhetsstrategin lean och hur denna påverkar medarbetarna som arbetar i 

produktionen på ett tillverkande företag. Slutligen presenteras syftet med uppsatsen samt dess 

frågeställning och avgränsning kring denna.  

1.1 Bakgrund 

"…employees are offering a very important part of their life to us. If we don’t use their time 

effectively, we are wasting their lives." – Eiji Toyoda (Prabhu, 2011) 

 

Produktivitet har länge varit en viktig variabel som ständigt mäts och följs upp hos 

tillverkande företag. Scientific Management är en äldre teori kring produktivitet som bygger 

på att standardisering i produktionen står i fokus. För att producera en maximal mängd 

fokuserar teorin på att varje steg i produktionen ska vara så förenklat som möjligt samt att 

varje steg ska genomföras av den person som är bäst på just det steget. (Morgan, 2006, s. 23) 

Ett flertal teorier och strategier gällande företags produktivitet har trätt fram under 1900-talet, 

där Lean production är den strategi som tagit allt större plats inom området sedan begreppet 

myntades 1988 (Modig & Åhlström, 2011, s. 66). Många studier visar på att lean har positiva 

effekter på företags produktivitet och kvalitet samt ger ökad konkurrenskraft och lönsamhet 

(Bhasin & Burcher, 2006).  

 

Lean presenteras vanligen som en filosofi som ska genomsyra hela organisationen. Då varje 

verksamhet anpassar strategin efter sin organisation finns det otaliga antal tolkningar av 

strategin. Forskare har jämfört lean men liknande verksamhetsstrategier såsom six sigma och 

TQM (total quality management), då strategierna till stor del bygger på samma 

grundprinciper. De olika strategiernas likheter är således att fokus ska ligga på att minimera 

slöserier och minska kostnader samtidigt som värdet för kunden ska öka. (Poksinska et al., 

2010) Idag är lean ett välkänt och etablerat arbetssätt och Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm tillhandahåller kurser om strategin (KTH Leancentrum, 2014). Det har även 

uppkommit en svensk intresseorganisation, Lean Forum, som ideellt arbetar med att inspirera 

till leanliknande arbete (Lean Forum, 2014a).  
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1.2 Problemformulering 

Brännmark (2012) uttrycker “Det finns idag goda skäl att hävda att lean-konceptet dominerar 

den svenska diskussionen om hur verksamheter bör arbeta med rationaliseringsarbete, både i 

industrin och offentlig verksamhet” (Brännmark, 2012, s. 8). Samtidigt är lean enligt 

Poksinska et al. (2010) den mest välanvända verksamhetsstrategin hos svenska industriföretag 

idag. Brännmark (2012) ifrågasätter hur utforskad strategin egentligen är och han presenterar 

ett antal forskningsrapporter kring strategin men lyfter problematiken i att de flesta av dessa 

rapporter genomförts de senaste åren. Dessutom är den empiriska forskningen på lean 

fortfarande relativt liten i förhållande till den konceptuella och diskuterande (Brännmark, 

2012, s. 13), vilket innebär att många studier endast teoretisk belyser olika aspekter av 

strategin utan att undersök hur den fungerar i praktiken. Det finns studier och litteratur på hur 

lean är positivt för hela organisationen men det finns också en stor kritik emot hur lean 

påverkar de anställda genom ökad stress, arbetsskador och monotont arbete (Sörqvist, 2013, s. 

57). Forskning visar på både positiva och negativa effekter av arbete med lean kopplat till 

arbetsmiljö, medarbetares trivsel samt välbefinnande. De negativa effekterna är dock 

tydligast. (Hasle et al., 2012, s. 844) En större studie som visar på negativa effekter för 

medarbetare visar också på att det är som allra värst för dem som arbetar vid ett löpande band 

(Parker, 2003). Då lean som strategi fortfarande anses som relativt outforskad ur den 

empiriska aspekten, tillsammans med att lean anses vara en ung strategi samt att tidigare 

studier visat på skilda resultat kring medarbetarnas upplevelse av lean, är detta området såväl 

relevant som intressant att utforska närmare.  

1.3 Syfte  

Huvudsyftet med denna undersökning är att undersöka de positiva och negativa effekterna för 

medarbetarna i en produktion som har implementerat lean, samt undersöka om bilden av en 

framgångsrik implementering hos ett företag även sträcker sig till medarbetarna. För att nå 

detta syfte har uppsatsen även ett undersyfte att konstatera huruvida fallföretaget arbetar med 

lean i enlighet med presenterad teori. Undersökningen kommer även att se till om alla inom 

produktionen har samma perception av vad lean är och hur det används. Detta leder oss till 

frågeställningen:  

• Hur upplever medarbetarna implementeringen av lean i en framgångsrik 

leanverksamhet? 
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1.4 Avgränsning 

Denna undersökning har begränsats till endast ett företag på grund av den givna tidsramen. Vi 

har sett till ett stort internationellt tillverkande företag, DeLaval International AB, som 

producerar utrustning och mjölkningssystem för mjölkproducenter. Uppsatsen har genomförts 

på fabriken i Tumba, detta då fabriken var den första att implementera lean i verksamheten år 

2008 samt är den som kommit längst i sitt leanarbete i organisationen idag. Dessutom är 

produktionen den enda delen av företaget som arbetar med lean vilket gör att vi uteslutande 

har sett till hur leanarbetet påverkar medarbetarna inom denna. Undersökningen har 

genomförts på en leanverksamhet vilken definieras som framgångsrik baserat på synen av 

företagets implementation av lean externt, vilket gör att studien kan avgränsas till att se hur 

medarbetarna internt uppfattar implementeringen. Därmed bygger uppsatsen på en upplevd 

bild av valt företag och således kommer inget konstateras om företagets framgång i reell 

mening.  
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2. Teori - våra glasögon 

I detta avsnitt presenteras relevant teori för uppsatsens syfte. Först presenteras begreppet 

lean samt dess grundprinciper och verktyg, följt av teori och tidigare forskning om hur 

leanarbete påverkar anställda och avslutningsvis redogörs för kritiken mot teorin inom valt 

område.  

2.1 Historia om lean 

Lean är en modern verksamhetsstrategi som har sitt ursprung i den japanska bilindustrin. Efter 

andra världskriget präglades Japan av brist på resurser, vilket kom att forma Toyotas 

verksamhet. På grund av resursbristen var Toyota tvungna att hitta ett nytt sätt att tänka kring 

effektivitet. (Modig & Åhlström, 2011, s. 59) Efter kriget tog Eiji Toyoda över företaget. Eiji 

hade studerat Fords framgångsrika produktion i USA och därifrån lärde han sig betydelsen av 

att uppnå ett kontinuerligt flöde samt nackdelarna med stora lagerkostnader och dålig 

flexibilitet. Baserat på dessa lärdomar startade utvecklingen av det som kom att bli Toyota 

Production System (TPS). (Sörqvist, 2013, s. 24) År 1978 publicerades boken ”Toyota 

Production System: Beyond Large-Scale Production” skriven av Taiichi Ohno som blivit känd 

som ”fadern till TPS”. (Modig & Åhlstöm, 2011, s. 66) 
 

Det var först 1988 som begreppet lean production myntades. Det var John Krafcik som fick en 

artikel publicerade i Sloan Management Review. Artikeln jämförde produktivitetsnivån 

mellan olika bilproducenter och slog hål på myten att produktivitet skapas genom avancerad 

teknik och skalfördelar och bevisade att fabriker med låga lager, låga buffertar och enkel 

teknologi var de som kunde leverera hög produktivitet och hög kvalitet. Krafciks artikel 

resulterade i ett globalt forskningsprogram som senare var det som låg till grund för den bok 

som Womack, Jones och Roos skrev år 1990, ”The Machine that Changed the World”, där de 

redogör för vad lean är. De argumenterar för att kärnan i lean består av teamwork, 

kommunikation, effektivt utnyttjande av resurser, eliminering av slöseri och kontinuerlig 

förbättring. (Modig & Åhlström, 2011, s. 66f.)  

2.2 Verktyg inom lean 

Som nämnt i inledningen finns otaliga antal tolkningar av lean då varje organisation anpassar 

strategin efter den egna verksamheten (Poksinska et al., 2010). De tre grundläggande 

verktygen inom lean som kommer att redogöras för i denna uppsats är flödeseffektivitet, 

slöserier och 5S då dessa är relevanta för denna undersökning och det valda fallföretaget.  
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2.2.1 Flödeseffektivitet 

Den industriella utvecklingen under de senaste 200 åren har byggt på att öka den effektiva 

användningen av resurser. Resurseffektivitet är ett mått på hur mycket en resurs utnyttjas i 

relation till en specifik tidsperiod. Modig och Åhlström (2011) definierar den traditionella 

formen av effektivitet som resurseffektivitet, och svarar på denna med en annan form av 

effektivitet som de ser som kärnan och grunden i lean; flödeseffektivitet. (Modig & Åhlström, 

2011, s. 8f.) 

 

Flödeseffektivitet är enligt författarna en nyare slags effektivitet som går ut på att sätta fokus 

på den enhet som förädlas inom verksamheten. Denna effektivitet har alltså fokus på den 

enhet, det vill säga material, information eller människor, som ”flyter” genom verksamheten. 

Flödeseffektiviteten är enligt författarna ett mått på hur mycket en flödesenhet förädlas under 

en specifik tidsperiod, där tidsperioden är från det att behovet identifieras till det att behovet är 

tillgodosett. (Modig & Åhlström, 2011, s. 10f.) Flödeseffektiviteten skapas i processer och 

beror dels på genomloppstid vilket är tiden det tar för flödesenheten att flyta genom hela 

processen, dels på värdeskapande aktiviteter som är tillfällen då flödesenheten på något sätt 

förädlas samt direkta/indirekta behov där det direkta behovet är det primära behovet och det 

indirekta behovet är de sekundära behoven. (Modig & Åhlström, 2011, s. 22ff.) 

Flödeseffektiviteten är summan av värdeskapande aktiviteter i relation till den totala 

genomloppstiden. (Modig & Åhlström, 2011, s. 26) Enligt Sörqvist (2013) kan en 

flödesorienterad verksamhet bidra till att förenkla planeringen, minska kötiden, minska 

behovet av mellanlager och öka möjligheterna till enstycksförflyttning. Dessa faktorer leder i 

sin tur till drastiska ledtidsförkortningar, vilket effektiviserar processen (Sörqvist, 2013, s. 

159).  
 

Enligt effektivitetsmatrisen, utformad av Modig och Åhlström (2011), kan en organisation 

antingen välja att fokusera på resurseffektivitet eller flödeseffektivitet, se figur 1. Det perfekta 

tillståndet för en organisation är att ha både hög resurseffektivitet och hög flödeseffektivitet, 

men detta perfekta tillstånd kan inte uppnås i praktiken. Enligt teorin om lean ska en 

verksamhet först och främst öka flödeseffektiviteten. När den är hög kan fokus läggas på 

resurseffektiviteten och därmed det ouppnåeliga perfekta tillståndet. (Modig & Åhlström, 

2011, s. 91f.)  
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Figur 1. Effektivitetsmatrisen. Pilen illustrerar en lean verksamhetsstrategi. (Modig & 

Åhlström, 2011, s. 91) 

2.2.2 Slöseri  

Inom lean ska fokus läggas på de processer som tillbringar produkten värde. Toyota 

definierade sju icke värdehöjande slöserier inom produktionsprocesser. (Liker, 2009, s. 49) 

Liker (2009) har i sin bok ”The Toyota Way” tagit upp dessa sju slöserier samt en åttonde. 

1.  Överproduktion. Att producera komponenter som ingen har beställt skapar slöseri då 

överlager orsakar överbemanning och onödiga kostnader för lagerhållning och transporter. 

2.  Väntan. Att en operatör inte har något att göra, eller behöver vänta på nästa steg i processen, 

beror på materialbrist, produktionsföreningar, maskinstillestånd eller flaskhalsar i 

bearbetningen och innebär slöseri av operatörens tid. 

3.  Onödiga transporter eller förflyttningar. Att förflytta produkter i arbete eller flytta material 

tillför inget värde till produkten. 

4.  Överarbetning eller felaktig bearbetning. Att vidta onödiga åtgärder för att bearbeta 

komponenter skapar onödiga arbetsmoment och det anses som slöseri då produktionen tar 

fram produkter med högre kvalitet än nödvändigt. 

5.  Överlager. Att ha onödigt stort lager skapar längre genomflödestider och förseningar. Ett 

överlager döljer även problem med dålig produktionsplanering, sena leveranser från 

leverantörer, felaktiga produkter, stillestånd och långa ställtider. 

6.  Onödiga arbetsmoment. Att en operatör ska behöva leta efter verktyg eller gå och hämta 

komponenter är en form av slöseri då inget värde skapas under denna tid. 

7.  Defekter. Att producera defekta komponenter resulterar i reparationer och omarbetningar 

vilket är slöseri med hantering, tid och energi. 
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8.  Outnyttjad kreativitet hos de anställda. Att inte lyssna på de anställda skapar slöseri i form av 

outnyttjade idéer, kompetens, förbättringar och tillfällen att lära. (Liker, 2009, s. 50 f.) 

Sörqvist (2013) menar att en del av dessa slöserier kan tas bort omedelbart efter att de blivit 

identifierade, medan andra slöseri är nödvändiga trots att de inte är värdeskapande. Den andra 

typen av slöseri bör dock effektiviseras eller minimeras så mycket som möjligt. (Sörqvist, 

2013, s. 158) 

2.2.3 5S 

Taiichi Ohno, fadern till TPS, menar att för att kunna identifiera slöserier krävs det att 

styrningen är visuell så att inga problem blir dolda. Liker (2009) definierar de 5S:en som 

sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa en vana. Detta innebär att alla på företaget 

ska rensa ut, organisera och märka upp en plats för varje enskild sak, göra rent, skapa regler 

för att upprätthålla ordningen och regelbundet granska verksamheten för att upprätthålla 

disciplinen. (Liker, 2013, s. 186) Sörqvist (2013) påstår att oordning och oreda lätt skapar 

störningar och bidrar till onödigt slöseri och dåligt kapitalutnyttjande. Vidare menar Sörqvist 

(2013) att uppnå ordning och reda genom 5S idag ses som en grundförutsättning för att en 

organisation ska kunna arbeta med att skapa effektiva flöden och lean. Då arbetsplatsens 

utformning och struktur vanligen påverkar medarbetarnas motivation och arbetsglädje, 

resulterar arbete med 5S vanligen i ökat engagemang gällande förbättrings- och 

utvecklingsarbete inom organisationen. (Sörqvist, 2013, s. 195) 

2.3 Lean och medarbetarna  

Det finns såväl populärlitterära verk som forskning som berör ämnet lean och dess påverkan 

på anställda, några av dessa presenteras nedan. Det är dock viktigt att poängtera att resultat av 

forskning alltid är relativ till vad denna jämförs med. I den tidigare forskning som presenteras 

innebär detta att det är avgörande för studiens resultat hur den givna organisationen arbetade 

före implementeringen av lean. 
 

Kusén och Ljung (2013) menar att det är få organisationer som lyckas med sin 

implementering av lean. De beskriver den vanligaste orsaken som problem med ledarskapet 

enligt medarbetarna och problem med att få med sig medarbetarna enligt cheferna. (Kusén & 

Ljung, 2013, s. 5) Författarna uttrycker att det klassiska hierarkiska tankesättet inte fungerar i 

dagens samhälle, då tankesättet innebär att ett företag inte ser till hur människan verkligen 

fungerar (Kusén & Ljung, 2013, s. 51). Kusén och Ljung (2013) menar att syftet för alla 

vinstdrivande företag är att i första hand tjäna pengar och det ledningen i företag måste förstå 
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är att med motiverade människor så kan de tjäna ännu mer pengar. Det är alltså viktigt att 

utveckla och motivera de anställda. (Kusén & Ljung, 2013, s. 113) Medarbetare styrs av sina 

känslor och det är därför viktigt att de blir känslomässigt engagerade av organisationens mål. 

Det är även viktigt att involvera medarbetarna i målbilden så att de får en verklighet ute i 

organisationen. (Kusén & Ljung, 2013, s. 116)  
 

Klevenstam (2014) talar om att lean oftast är positivt kopplat till produktivitet och lönsamhet, 

men ifrågasätter hur strategin påverkar de anställda. Författaren presenterar både positiva och 

negativa aspekter av lean och dess påverkan på de anställda, dessutom framhåller hon att en 

grundläggande och viktig del är att de mjuka värdena, såsom medarbetarnas välmående och 

hälsa, tas med i beaktning vid en implementering. Genom en bred implementering kan 

positiva effekter uppnås på kvalitet, produktivitet, arbetsmiljö, medarbetarna hälsa och 

kundnöjdhet i ett.  

 

Klevenstam (2014) talar även om kritiken som riktats mot en alltför organiserad och 

strukturerad arbetsplats, som lean ofta förespråkar, då en sådan kan hämma innovation, 

kreativitet samt hälsa och välmående hos medarbetarna (Klevenstam, 2014, s. 2f). Vidare talar 

hon om hur tidigare studier visar på att lean som strategi ofta lägger större ansvar på 

medarbetarna utan att ge dem större befogenheter, bland annat genom att beslutfattande 

centraliseras samtidigt som ansvaret förskjuts nedåt i verksamheten. Detta kan ses som en 

tydlig stressfaktor där pågående förändringsarbete under längre tid även kan leda till att 

ansvarsfördelningen mellan de anställda blir oklar. Lean bygger på “ständiga förändringar” 

vilket gör att organisationen aldrig blir klar utan alltid kan fortsätta att utvecklas, vilket kan 

vara ytterligare en stressfaktor för medarbetarna. (Klevenstam, 2014, s. 6f)  

 

Samtidigt har lean i vissa verksamheter ansetts minska stressnivån, öppnat upp för nya idéer, 

ökat möjligheten att arbeta mer effektivt, ökat arbetsglädjen samt förbättrat den fysiska miljön 

för medarbetarna. Författaren poängterar att en anledning till huruvida medarbetare är positiva 

till en förändring kan bero på hur delaktiga de varit i leanarbetet i organisationen, exempelvis 

genom leanprojekt. (Klevenstam, 2014, s. 5, 10) Klevenstam (2014) drar slutsatsen att det 

idag finns en mångfasetterad bild av hur lean påverkar de anställda (Klevenstam, 2014, s. 11). 

Dock konstaterar hon att en leanimplementering kan få negativa effekter för de anställda 

gällande välmående, arbetsmiljö och trivsel om ledningen inte arbetar utifrån leanfilosofin 
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som helhet, lägger vikt vid mjuka värden, anpassar implementeringen efter verksamheten 

samt delegerar beslutsfattande och ansvar i lika stor utsträckning. (Klevenstam, 2014, s. 11f) 

 

I en större studie har Hasle et al. (2012) sett till elva tidigare studier för att granska den 

vetenskapliga litteraturen om effekterna av lean på arbetsmiljö samt medarbetares hälsa och 

välbefinnande. Studierna som analyserats visar huvudsakligen på negativa effekter på såväl 

arbetsmiljö som hälsa och välbefinnande. Nio av de elva studierna har studerat lean kopplat 

till arbetsmiljö och sju av dessa fick ett negativ resultat. I de två övriga studierna fann 

forskarna positiva effekter i form av ökad bredd av de anställdas roll, kognitiva krav, 

utnyttjande av skickligheter och sociala relationer. (Hasle et al., 2012, s. 843) Endast fyra 

studier innehöll information om positiva effekter av implementerandet av lean såsom 

arbetstillfredsställelse, engagemang, motivation och organisatoriska medborgarskap. Alla 

studier fann negativa effekter av lean vid manuella arbeten med låg komplexitet. Då de olika 

studierna funnit både positiva och negativa effekter av införandet av lean blir resultatet av 

studien motsägelsefullt. Det finns ännu inte ett direkt kausalt samband mellan lean, 

arbetsplatsen och anställdas hälsa och välbefinnande. Det finns både negativa och positiva 

studier, trots att de negativa studierna dominerar. (Hasle et al., 2012, s. 844) 

En annan studie inom området är den av forskaren Parker (2003). Han genomförde en 

kvasiexperimentell fältstudie under 3 års tid där tre leanverktyg implementerades i en 

produktion; leanteam, löpande bandet och formalisering av arbetsflödet. Resultaten var 

genomgående negativ för alla team, men värst var utfallet för det löpande bandet, detta genom 

minskat engagemang på jobbet och ökade antal jobbdepressioner. Resultatet från teamen i 

produktionen jämfördes med en kontrollgrupp, en grupp där lean inte implementerades, och 

här återfanns inte samma negativa effekter. (Parker, 2003)  

I en studie av Lonsonci et al. (2011) studerades ett fallföretag under en implementation av 

lean i syfte att se till hur de anställda i produktionen uppfattade implementationen. Författarna 

belyser ett antal faktorer som är avgörande för att få med sig medarbetarna i 

implementationen; tro, engagemang, arbetsmetod och kommunikation. Resultatet av studien 

visar på att dessa har en direkt påverkan på medarbetarnas uppfattning av huruvida 

implementationen är lyckad eller inte. Studien ser dock endast till kortsiktiga effekter. 

(Lonsonci et al., 2011, s. 40) 
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2.4 Kritik mot Lean 

Brännmark (2012) presenterar en nyanserad bild av lean som verksamhetsstrategi. Strategin 

får ofta kritik då förespråkarna av lean vanligen är konsulter, verksamhetsrepresentanter och i 

viss mån forskare. Då dessa dominerar den offentliga debatten blir bilden av lean ofta 

förenklad eller tillrättalagd. Det finns flera kritiker som ifrågasätter leandebatten då den är 

väldigt ensidig till förmån för förespråkarna av strategin. (Brännmark, 2012, s. 8)  
 

Enligt Sörqvist (2013) finns två olika huvudskäl till att lean blir kritiserat och ifrågasatt. Det 

ena skälet är att implementeringen av lean inte ger det resultat organisationen förväntat. Detta 

kan leda till att implementeringen upplevs som mindre lyckad eller till och med misslyckad. 

Författaren menar att detta är ett resultat av mindre väl genomförda leanapplikationer. Vanliga 

orsaker är bristande ledningsstöd, mindre lämpliga upplägg, svagt kundfokus, överdriver 

kostnadsfokus, dålig planering och otillräckliga resurser. (Sörqvist, 2013, s. 56) Det andra 

skälet är att lean kan påstås ha negativa bieffekter, såsom stress, arbetsskador, monotont 

arbete och negativa genuseffekter. Ett högre arbetstempo med mer monotona arbetsuppgifter 

och enformiga rörelsemönster kan bli en följd av standardiserade arbetssätt, korta cykeltider, 

kontinuerliga flöden utan avbrott etcetera, som vanligen är ett resultat av en 

leanimplementering. (Sörqvist, 2013, s. 57) 

 

I boken “the Machine That Changed the World” framställer Womack, Jones och Roos lean 

som positiv ur ett medarbetarperspektiv. Detta då det enligt dem leder till bättre arbetsmiljö 

för de anställda genom ökad arbetsrotation, kompetens hos medarbetarna, arbeta med ständiga 

förbättringar med mera. (Brännmark, 2012, s. 14) Brännmark (2012) ifrågasätter detta och 

lyfter att ett flertal kritiker pekar på negativa effekter för medarbetarna i arbetet med lean. 

Kritikerna pekar på att det istället leder till ökad stress, arbetsintensifiering, minskad 

arbetsglädje samt ökad övervakning och kontroll. (Brännmark, 2012, s. 14)  

2.5 Sammanfattning av teori 
Då det finns otaliga antal definitioner av begreppet lean har endast ett antal verktyg inom lean 

presenterats. Dessa är flödeseffektivitet, slöserier, 5S samt teori kring lean för medarbetarna. 

Dessa har valts ut för att på bästa möjliga sätt granska fallföretaget och dess arbete med lean. 

De tre första teorierna används främst för att belysa företagets arbete med strategin och 

huruvida det går att fastställa att de faktiskt arbetar med lean. Teorin kring lean för 

medarbetarna används som utgångspunkt för att analysera det empiriska materialet och för att 



	   11	  

besvara uppsatsens frågeställning. Efter detta presenterades kritik kring lean för att belysa det 

komplexa i teorierna om lean. Kritiken fungerar även som ett komplement då den teori kring 

strategin som presenterats till stor del grundar sig på populärlitterära verk, det vill säga icke-

vetenskaplig litteratur.  
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3. Metod 

Nedan följer en presentation av undersökningens tillvägagångssätt. Först presenteras 

uppsatsens ansats följt av motivering av valt företag samt metod för datainsamling. Därefter 

presenteras studiens trovärdighet genom begreppen reliabilitet och validitet och 

avslutningsvis presenteras en operationalisering.   

3.1 Ansats 

En kvalitativ fallstudie genomfördes på företaget DeLaval International AB för att få en 

djupare förståelse med avseende på uppsatsens syfte. Enligt Bryman (2011) är kvalitativ 

forskning mest lämplig då forskningen har en kunskapsteoretisk ståndpunkt. Det innebär att 

studien fokuserar på förståelse av den sociala verkligheten och hur deltagarna i en viss 

kontext upplever denna verklighet (Bryman, 2011, s. 341), vilket är syftet i denna studie. 

Uppsatsen angriper frågeställningen främst utifrån en deduktiv ansats då frågeställningen 

bygger vidare på tidigare teorier och forskning samt har en tidsbegränsningen (Saunders et al., 

2009, s. 127).  

En fallstudie är en strategi för att undersöka ett givet fenomen i det verkliga livet (Saunders et 

al., 2009, s. 145). Denna strategi används då en rik förståelse krävs (Saunders et al., 2009, 

s.146), vilket denna undersökning fordrar. Vanligen studeras endast ett företag då detta 

representerar ett unikt fall (Saunders et al., 2009, s. 146), vilket DeLavals framgångsrika 

implementering av lean kan ses som. En fallstudie anses vara lämplig då studien är 

förklarande och då syftet är att undersöka nya fenomen utifrån den befintliga teorin (Saunders 

et al., 2009, s. 147).   

Vid insamling av empirisk data samt analys av denna fanns ett delat syfte. Först ville vi uppnå 

en förståelse och beskrivning av arbetet med lean i produktionen, vilket kan ses som en 

deskriptiv undersökning (Saunders et al., 2009, s. 140). Vidare ämnar uppsatsen att undersöka 

och förklara hur de anställda upplever att implementeringen av lean har påverkat dem och 

arbetsplatsen. Målet är att förklara och därmed kan den beskrivande delen ses som ett medel 

för att nå målet. Därmed ses vår undersökning som descripto-explanatory (Saunders et al., 

2009, s. 140), det vill säga en beskrivande och förklarande undersökning. 

3.2 Val av fallföretag 

Lean har sitt ursprung i tillverkningsindustrin och därmed valdes ett företag med produktion 

inom denna. Detta för att tydligare se hur teorin i sin “ursprungsmiljö” påverkar de anställda. 
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Om ett fallföretag i en helt annan miljö hade valts skulle en större del av uppsatsen läggas på 

att analysera huruvida företaget arbetade med strategin eller inte. Istället kan fokus nu läggas 

på de anställda och deras upplevelse av strategin. Anledningen till att ett företag med 

framgångsrik implementation valts är för att se huruvida även de anställda ser 

implementationen som framgångsrik eller om de i viss mån påverkats negativt av 

implementationen. Genom att välja ett företag som upplevs som framgångsrikt av externa 

aktörer kan studien avgränsas till att se hur medarbetare internt uppfattar implementeringen. 

Detta för att göra området möjligt att undersöka under den givna tidsramen.  

DeLaval lämpar sig att använda som fallföretag då företaget kan ses som framgångsrika i sin 

leanimplementation. År 2012 vann företaget Svenska Leanpriset för sin produktion i Tumba 

(Lean Forum, 2014b) vilket bygger på kriterierna; arbetssätt (minskat slöseri, respekt och 

utveckling av medarbetare, säkring av långsiktigt leanarbete m.m.), resultat (förbättrade 

resultat sedan innan implementering av lean) och lärande (andra kan lära sig av leanarbetet 

och de är ett inspirerande exempel) (Lean Forum, 2009). De har sedan dess fått regelbunden 

efterfrågan på rundvandringar inom produktionen från andra företag som vill implementera 

lean i sina organisationer (Nordlander, 2014b). Detta ligger till grund för att företagets 

implementation av lean ses som framgångsrik i denna uppsats. Då detta endast bygger på en 

upplevd bild av företaget kan inget sägas om företaget som framgångsrikt i reell mening och 

detta kommer inte heller behandlas i uppsatsen.  

3.3 Datainsamling 

Fallstudien består av två delar, där den första är ett studiebesök som genomfördes på fabriken 

i Tumba och den andra består av ett antal intervjuer med medarbetare i fabriken samt 

fabrikens Factory Improvement Manager. Studiebesöket genomfördes för att ge en 

grundläggande förståelse för verksamheten och fabriken samt användes som underlag för de 

intervjufrågor som sedan utformades. Detta för att få ut så mycket som möjligt av respektive 

intervjutillfälle.  

Totalt sju intervjuer genomfördes med fyra stycken gruppsamordnare från olika avdelningar 

för att få en representation av olika delar inom produktionen, en montör och en 

produktionstekniker samt företagets Factory Improvement Manager. Då varje organisation 

tolkar lean på sitt eget sätt krävs en djupare förståelse av hur implementationen av lean har 

påverkat de anställda. Fyra av de sju intervjuerna genomfördes med anställda som arbetat på 

företaget både före och efter implementationen. Urvalet har gjorts genom ett 
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bekvämlighetsurval, det vill säga att intervjuer genomförts med de personer som gavs tillgång 

till på företaget (Bryman, 2011, s. 194). De intervjuade valdes ut av företagets Factory 

Improvement Manager, detta då denne har varit kontaktperson på företaget samt varit den 

som bokat in samtliga intervjuer då det funnits tid. I samband med urvalet efterfrågades en så 

bred representation som möjligt av de som arbetar på golvet i produktionen. Givet de fasta 

arbetstider som montörerna har samt att författarna efterfrågade intervjuer med medarbetare 

som arbetat på företaget även innan implementationen resulterade detta i att intervjuerna i 

första hand gjordes med gruppsamordnare. Ytterligare intervjuer med montörer i 

verksamheten efterfrågades men tidsbrist hos företaget gjorde detta svårt att genomföra. 

Dessutom ansåg kontaktpersonen på företaget att de genomförda intervjuerna var 

representativa för hela produktionen. För att väga upp det faktum att majoriteten av 

intervjuerna genomfördes med gruppsamordnare har en stor del av intervjufrågorna fokuserat 

på den grupp som gruppsamordnaren är ansvarig för samt de enskilda medarbetarna i 

denna.  Dock kvarstår risken att de personer som har blivit intervjuade (dvs. främst 

gruppsamordnare) är de som är mest positivt inställda till lean och arbetet med DPS, vilket 

kan ge studien ett snedvridet resultat.    

De som intervjuats är helt anonyma i uppsatsen för att underlätta deltagande samt för att få så 

ärliga och öppna svar som möjligt, dessutom är det valt av etiska skäl då enskilda anställda 

inte ska behöva stå till svar för det som sägs i efterhand (Saunders et al., 2009, s. 160). Alla 

intervjuer har transkriberats för att uppsatsens författare på bästa sätt ska kunna tillgodogöra 

sig materialet samt för att i största möjliga utsträckning behandla materialet objektivt vid 

sammanställningen. Vidare var intervjuerna semi-strukturerade vilket innebär att de 

intervjuade fick prata fritt i så stor utsträckning som möjligt och där endast en grundläggande 

mall för frågor fanns, se bilaga 1. Detta för att möjliggöra att ställa följdfrågor samt för att 

anpassa samtalet efter personen som intervjuades. Det fanns dock en viss struktur i ordningen 

av de ställda frågorna, detta för att minimera risken att samtalet svävade iväg för mycket och 

för att få jämförbara svar ifrån de intervjuade (Saunders et al., 2009, s. 156). Enkät 

övervägdes för att få ett större urval av respondenter men då möjligheten att ställa följdfrågor 

och få en djupare förståelse försvinner i samband med enkät (Saunders et al., 2009, s. 144) så 

valdes det alternativet bort.  



	   15	  

3.4 Studiens trovärdighet 

En analys av studiens reliabilitet och validitet är ett sätt att minska risken för att empirisk data 

tolkas eller samlas in felaktigt (Saunders et al., 2009, s. 156). Intervjuerna har genomförts mitt 

i veckan (tisdag till torsdag) för att dessa dagar kan ses som mer likvärdiga dagar än måndag 

och fredag då närheten av helgen kan påverka den intervjuades svar (Saunders et al., 2009, s. 

156). Eftersom personerna intervjuats på arbetstid och valts ut av företaget Factory 

Improvement Manager finns risken att de svarade det som de tror att företagets ledning vill 

höra, vilket riskerar studiens reliabilitet (Saunders et al., 2009, s. 156).  För att minimera den 

risken har de intervjuade från början informerats om att deras svar behandlas anonymt. 

Dessutom finns risken att de intervjuade personerna är mer positivt inställda till 

implementationen än övriga då dessa är utvalda genom ett bekvämlighetsurval av Factory 

Improvement Managern. Ett ytterligare hot mot studiens reliabilitet är att tidigare forskning 

inom valt område mest pekar på negativa effekter hos medarbetarna vilket kan ha påverkat 

oss som forskare i den bemärkelsen att vi omedvetet letat efter negativa aspekter (Saunders et 

al., 2009, s. 157). Eftersom att en kvalitativ metod har använts har vi inte haft ambitionen att 

kunna generalisera uppsatsens resultat. (Saunders et al., 2009, s. 127), vilket minskar den 

externa validiteten (Saunders et al., 2009, s. 158)  

3.5 Operationalisering 

Ett antal faktorer har tagits i beaktning vid utformning av intervjufrågorna samt vid 

bearbetning av insamlat material. Som nämnt kommer begreppet lean att begränsas till teorin 

och verktygen flödeseffektivitet, slöserier och 5S för att undersöka huruvida företaget arbetar 

enligt denna strategi. Dessa verktyg kommer endast användas för att uppnå en förståelse av 

fallföretagets verksamhet och inte som ett analysverktyg för att besvara studiens 

frågeställning. Vidare baseras medarbetarnas upplevelse av arbetet med lean på den teori som 

är presenterad. De faktorer som tagits i beaktning och undersökts är; kreativitet, känslan av att 

kunna påverka arbetet, ansvar, arbetsmiljö (monotont arbete, arbetsskador) och stress. 

Samtliga faktorer återfinns i tidigare forskning samt kritik emot arbete med lean vilket gör 

dem relevanta att titta närmare på. De ämnar ge en översikt av arbetsmiljö samt välmående 

och trivsel hos de anställda. Intervjufrågorna har utformats i syfte att besvara frågeställningen 

utifrån givna faktorer. För redovisning av hur respektive faktor undersökts se koppling mellan 

intervjufrågor och faktorer i bilaga 1.  

  



	   16	  

4. Empiri - vad vi såg 

I detta avsnitt presenteras vårt empiriska underlag från DeLaval. All information är baserad 

på sekundärdata från DeLaval Production System (DPS) Handbook och en presentation om 

DPS samt primärdata från studiebesök i fabriken och intervjuer med Factory Improvement 

Manager, fem medarbetare i produktionen och en produktionstekniker.  

4.1. Om DeLaval 

År 1883 startades Separator AB av Gustaf de Laval och Oskar Lamm, företaget var det första 

som tog patent på separatorn. Företaget bytte namn till Alfa Laval AB 1963 och 1991 köptes 

Alfa Laval upp av familjen Rausing (Tetra Pak) och Alfa Laval Agri blir ett eget företag som 

senare byter namn till DeLaval. Idag ingår företaget i Tetra Laval som består av Tetra Pak, 

DeLaval och Sidel. (DeLaval, 2014a)  

DeLaval är idag ett internationellt företag som tillhandahåller de produkter, tjänster och 

system som behövs i en mjölkproduktion. I Tumbafabriken produceras företagets 

mjölkningssystem, både manuella såväl som automatiska. Fabriken består av 3 

huvudavdelningar; Classic (manuella system), VMS (automatiska system) och lager. Varje 

avdelning är uppdelad i mindre grupper på 4-8 personer med en gruppsamordnare som är 

huvudansvarig för gruppens arbete. Fabriken var den första inom verksamheten att arbeta med 

lean och är den fabrik som fått pris för sitt leanarbete. Idag arbetar de flesta av DeLavals 20 

fabriker med verksamhetsstrategin och finns i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. 

(Nordlander, 2014c)  

Företaget har 4 kärnvärden som de benämner 4P, dessa ska genomsyra hela verksamheten. 

Dessa fyra är; Passion, People, Professionals och Partnership. Passion står för den passion 

som alla i organisationen ska känna för verksamheten och People om att uppmuntra de 

anställda att ta eget initiativ och ansvar för verksamheten. Professionals innebär att 

medarbetarna ska agera professionellt i sin roll på företaget och därigenom skapa ett 

förtroende hos kunderna och det sista värdeordet Partnership bygger på delat förtroende och 

fördelar för både företaget och deras kunder. (DeLaval, 2014b)  

4.2 DeLaval Production System 

DeLaval strävar efter att arbeta med ett egenutformat system som kallas DeLaval Production 

System (DPS). Detta system är i största möjliga mån utformat efter verktyg och metoder inom 

lean som passar bäst för verksamhetens behov. Systemet ska se till att produkter produceras i 
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rätt kvantitet samt levereras till rätt plats, vid rätt tid och med rätt kvalitet. Vidare arbetar DPS 

med ett dragande flöde genom att i största möjliga mån producera efter beställning och 

därmed hålla lagernivåerna på minimum. Syftet med implementeringen är att företaget ska 

minimera slöseri och förenkla rutiner. Företaget använder en bild på en bondgård för att 

illustrera sitt arbete med DPS och de olika byggstenarna, se bild 1. 

 

Bild 1. DeLaval har valt att använda en bondgård för att illustrera DeLaval Production 

System (DPS) (DeLaval, 2014b) 

4.2.1 Jordmånen 

Det finns tre grundläggande principer inom lean som hela DeLavals DPS-arbete bygger på; 

Standardiserat arbetssätt, Visuell styrning och Utjämning (se bild 1, “Jordmånen”).  

Standardiserat arbetssätt bygger på en bestämd takttid eller produktionstid som respektive 

avdelning i produktionen jobbar mot, denna gör att varje produkt görs i samma tempo. Vidare 

innebär begreppet att det alltid går att förbättra arbetet och att avvikelser alltid ska 

uppmärksammas och tas itu med. Utöver det arbetar produktionen också med Plan-Do-Check-

Act (PDCA), detta är det standardiserade arbetssättet vid förändringsarbete.  
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Visuell styrning består av visuell verksamhetsstyrning, den visuella fabriken och 5S. Visuell 

verksamhetsstyrning innefattar arbete genom dagliga möten, whiteboard tavlor, 

styrparametrar, mål, processer för problemlösning och tydliga ansvarsområden för samtliga 

medarbetare. Den visuella fabriken arbetar med att visuellt dela upp och planera arbetet i 

produktionen för att skapa förståelse för produktionsflödet och hur arbetet ska utföras, det 

innefattar exempelvis visuell märkning på golvet, färgkodning och tavlor som visar 

produktionsstatus, kvalitet och takt. Sista delen i visuell styrning är 5S som DeLaval 

definierar som sortera, systematisera, rengöra, standardisera och motivera. Visuell styrning 

som helhet bygger på “uppfatta-förstå-agera” och syftet är att upptäcka avvikelse samt att 

bemöta och korrigera dessa. 

Utjämning är en tillverkningsmetod inom lean som handlar om att utjämna produktionen 

under en tidsperiod, detta då efterfrågan aldrig är konstant. DeLavals produktion är 

säsongsbetonad med högre antal ordar under vissa delar året vilket gör att produktionen 

behöver anpassas på ett strukturerat sätt. Då företagets kunder beställer i god tid kan företaget 

ha ett planerat schema för antalet produkter som ska produceras under en längre tidsperiod 

istället för anpassat till orderförändringar från en dag till nästa. Detta utan att behöva 

kompromissa med det dragande flödet eftersom efterfrågan ifrån kund alltid är känd i god tid.  

4.2.2 Åkern 

DPS ska skapa förutsättningar för medarbetarna att uppnå företagets mål; säkerhet & miljö, 

kvalitet, leverans och effektivitet (se bild 1, “Åkern”). Dessa mål är skrivna i en 

prioriteringsordning där säkerhet & miljö alltid prioriteras först följt av resterande i skrivna 

ordningen.  

4.2.3 Gården 

Gården har två flyglar, first time quality och just in time, som är grundpelarna i DPS-arbetet. 

First time quality innebär att ett fel aldrig får passera från station till nästa och målet är att alla 

medarbetare har kunskap för att själva undanröja problemet. Just in time bygger på att 

producera varor efter beställning samt att beställt råmaterial går rakt in i produktionen för att 

undvika lager. På detta sätt åstadkommer företaget ett dragande flöde och minimala buffertar.  

Ledarskap och lagarbete bygger på att medarbetaren är den drivande kraften bakom 

förändringsarbete. Därför är det viktigt för företaget att vidareutbilda och motivera 
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personalen, för en genomgående målkongruens. Ständiga förbättringar bygger på att ständigt 

utvecklas och förbättras i sitt arbete.  

Eliminera slöseri som visas som huvudhuset på bondgården (se bild 1) motsvarar 7 + 2 

slöserier. DeLaval arbetar för att eliminera följande 7 slöserier: transport, lager, rörelse, 

väntan, överproduktion, överbearbetning och defekter samt för att åtgärda följande 2 slöserier: 

låg säkerhetsnivå och oanvänd kreativitet hos de anställda.   

4.3 Medarbetarna 

I detta avsnitt presenteras det underlag som samlats in i de intervjuer som genomförts med 

medarbetarna i produktionen. Factory Improvement Manager (dvs. Nordlander) och 

produktionstekniker (dvs. Intervjuperson 5) hänvisas separat i texten. Detta innebär att när 

uttryck används såsom “alla de intervjuade” så avser detta de fem intervjuer som genomförts 

med gruppsamordnare samt montör.  

4.3.1 Perception av DPS & lean 

DeLaval kan anses som speciella i den bemärkelse att de valt att endast arbeta med lean i sin 

produktion, vilket gör att många på centrala funktioner och övriga delar av företaget inte är 

insatta i hur företaget arbetar med lean (Nordlander, 2014a). Företagets Factory Improvement 

Manager uttryckte att han hellre använder begreppet principbaserat arbetssätt före lean, 

vilket han definierar som ett antal överenskomna principer. Utifrån dessa övergripande 

principer utvecklas metoder som ska leda arbetat framåt och därmed göra verksamheten mer 

kostnadseffektiv. Det handlar i grunden om att jaga slöserier och involvera alla inblandade. 

(Nordlander, 2014b) De medarbetare som intervjuades ifrån produktionen hade alla på ett 

eller annat sätt olika definitioner av lean. De flesta poängterade vikten av att utforma ett 

standardiserat arbetssätt samt att jobba mot detta. En ytterligare gemensam definition av 

begreppet var att det innebär att ständigt arbeta mot förbättringar. Två medarbetare uttryckte 

att det handlar om att jobba smartare, inte snabbare. Två andra medarbetare svarade kort och 

gott att det handlar om att göra “rätt sak i rätt tid” (Intervjuperson 3, 2014) och “leverera i tid 

utan fel” (Intervjuperson 6, 2014). Intervjuperson 4 (2014)  la stor vikt vid att hela 

verksamheten måste ändra sitt tankesätt för att kunna arbeta med en ny strategi och 

intervjuperson 5 (2014) uttryckte vikten av att “producera med så lite waste (slöseri) som 

möjligt”.  
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I samband med implementationen genomfördes utbildningar i vad DPS är och hur 

medarbetarna skulle arbeta med detta. Ambitionen inom företaget är att de anställda minst en 

gång per år ska gå på någon slags vidareutbildning inom lean där gruppövningar genomförs 

för att ge de anställda en större förståelse för vad lean är och hur mer effektivt arbetet blir med 

denna strategi. (Nordlander, 2014b) Det fanns skilda meningar bland de intervjuade huruvida 

det tillhandahållits tillräckligt med utbildningar kring arbetet med DPS. Flera av de 

intervjuade menade på att det skiljer sig från individ till individ och att många anser att de 

redan fått för många utbildningar, medan andra skulle vilja ha fler. Några av de intervjuade 

var delaktiga i implementationen och fick därmed göra studiebesök på andra 

leanverksamheter samt delta i seminarier. Detta gör att de anser sig ha fått tillräckligt med 

utbildningen inom lean. En av de intervjuade började på företaget efter implementationen och 

uttryckte att de kurser som tillhandahållits inte räcker till. Det erbjuds minikurser och samtliga 

anställda har fått en DPS-handbok, dock är det medarbetarnas ansvar att själva ta sig tiden att 

läsa handboken. Något som intervjuperson 2 (2014) uttryckte som problematiskt då de flesta 

inte kan förväntas ta sig den tiden på sin fritid. Intervjuperson 2 (2014) ansåg också att det 

ibland är otydligt vad lean innebär hos just DeLaval och hur företaget vill arbeta efter 

strategin. Enligt personen behövde förtydligande fortfarande göras hur företaget vill och inte 

vill arbeta med lean då medarbetarna lätt glömmer. Personen ansåg att kontinuerlig 

uppföljning av arbetet med DPS är nödvändig. (Intervjuperson 2, 2014) 

Alla de intervjuade tyckte i efterhand att det var tydligt varför företaget genomförde 

förändringen och implementerade lean. De uttryckte att det var viktigt för att företaget skulle 

klara sig på marknaden, vara konkurrenskraftiga samt slimma verksamheten för att bli mer 

lönsamma. Detta hade inte varit lika tydligt före implementationen utan lyftes först då som en 

viktig faktor i arbetet och som motivation för förändringen. Före implementeringen var 

produktionen väldigt gammaldags och rörig, flera uttryckte att ett moment tog onödigt lång 

tid och att hanteringen av materialet sköttes dåligt då viss material saknades samtidigt som att 

det fanns överflöd av annan. Majoriteten av intervjupersonerna berättade att 

kommunikationen i samband med implementeringen till en början var otillräcklig, då många 

medarbetare i produktionen kände en stor oro då de inte förstod vad som skulle hända eller 

varför implementeringen genomfördes. De berättade om kollegornas oro över att förlora 

jobbet och för att behöva jobba hårdare än de gjort tidigare. Detta skapade en stress hos en 

stor del av de anställda som därmed till en början blev negativt inställda till förändringen. Alla 

de intervjuade var eniga om att implementeringen var till det positiva och att det 
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kommunicerats ut tydligt varför den genomfördes. En av de intervjuade uttryckte “Du måste 

följa utvecklingen, det går inte att stanna upp, för då går du under” (Intervjuperson 3, 2014). 

Samma person uttryckte att i samband med implementationen så märktes snabbt vilka som 

klarade av att anpassa sig till det nya arbetssättet, detta gjorde att vissa lämnade arbetsplatsen 

medan andra tillkom och i många fall genomfördes omplaceringar.  

Av de medarbetare som hade arbetat på DeLaval innan implementationen var alla mestadels 

positiva till hur arbetssättet och deras arbetsuppgifter förändrats. Den nya produktionen 

genomsyras av struktur, ordning och reda vilket gör att samtliga medarbetare ser sig själva 

som effektivare i sitt arbete. Det blev tydligare vad som förväntas av dem och vad de som 

team förväntas hinna med under en arbetsdag. Tidigare arbetade ett fåtal gruppchefer som 

ansvariga för olika delar av respektive avdelning, men efter implementation finns det istället 

ett flertal gruppsamordnare som alla är ansvarig för max åtta personer. Gruppsamordnarna är 

mycket mer delaktiga i själva produktionen, till skillnad från de tidigare gruppcheferna som 

främst arbetade på kontoret. Detta har enligt de intervjuade resulterat i tydligare teamarbete 

och resultatuppföljning.  

4.3.2 Kreativitet & känslan av att kunna påverka arbetet 

Samtliga intervjuade, inkluderat produktionstekniker och Factory Improvement Manager, 

poängterade vikten av ständigt förbättringsarbete. Deras arbetssätt innefattar att ytterligare 

förändringar alltid kan göras och att arbetssättet i den bemärkelsen aldrig blir klart. De 

upplevde alla att de har en stor möjlighet att påverka arbetet och sin egen arbetsplats.  

Det finns ett flertal rutiner för hur produktionen arbetar med förbättringar. Varje morgon hålls 

möten som företaget kallar Daglig Styrning, under dessa möten ses föregående dags resultat 

över och eventuella förbättringar diskuteras. Dessutom läggs planeringen för dagen upp. 

Mötena genomförs först inom varje team, sedan mellan gruppsamordnare på varje avdelning 

och slutligen hålls ett stort möte med representanter från både kontoret och golvet i 

produktionen. Mindre förändringar ska genomföras samma dag som de diskuteras, 

exempelvis förflyttning av material eller liknande. Större förbättringsförslag skrivs in i ett 

ärendehanteringsprogram, vilket ofta görs av gruppsamordnaren, som kommunicerar det som 

medarbetarna i teamet vill förändra. Dessa förslag skickas vidare till berörda parter som 

påbörjar processen för att genomföra förbättringen. Utöver detta stannar produktionen en 

halvtimme varje torsdag för att respektive team ska få utrymme att lyfta samt diskutera 

eventuella förbättringar som kan genomföras i arbetet. Varje år delas en bonus ut till samtliga 
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anställda, denna bygger till hälften på hur det går för fabriken där förbättringsarbete är en av 

de faktorer som spelar in. Före implementeringen fanns ett individuellt bonussystem där den 

som kom på förbättringen fick en summa pengar, men idag är allt baserat på hela 

produktionen och därmed en gemensam bonus.  

En gruppsamordnare lyfte problematiken med att hinna vara kreativ och hitta 

förbättringsidéer då personen upplever att denne ständigt har fullt upp med att utföra sina 

huvudsakliga arbetsuppgifter. Denne uttryckte att tiden inte räcker till att arbeta lean i 

bemärkelsen att ständigt vara effektiv i sitt arbete och samtidigt ha tiden att vara kreativ och 

komma med förbättringsförslag. Samma medarbetare lyfte också att det skiljer sig mycket i 

hur lång tid en förändringsidé tar att genomföra. De förändringsidéer som kan åtgärdas av 

teamet själva genomförs snabbt. Däremot om en förändring av produkten ska genomföras 

måste fler personer utanför produktionen involveras och då tar förändringsprocessen ofta 

längre tid. Personen upplevde också att förändringsidéer inte alltid prioriterades på samma 

sätt av de som inte arbetar på golvet och det kommuniceras dåligt kring varför vissa punkter 

inte prioriteras. (Intervjuperson 2, 2014)  

4.3.3 Ansvar  

Flertalet av de intervjuade arbetar idag som gruppsamordnare och har därmed fått ett större 

ansvar än övriga på golvet. Detta i form av deltagande i projekt, ansvar för att 

produktionstakten hålls, kvalitén på det som levereras, förbättringsarbete och förändring samt 

ett personalansvar i form av att vara uppmärksamma och bolla idéer med övriga i teamet. En 

av medarbetarna uttryckte dock att alla i produktionen har ett ansvar i form av vad och hur 

mycket som levereras. Detta skiljer sig inte heller från innan implementering. Däremot skiljer 

det sig i att teamen i produktionen idag har en tydligare uppföljning genom Daglig Styrning 

och större månadsmöten. En annan skillnad är att medarbetarna på golvet idag har större 

ansvar för sina egna processer samt förändringsarbete jämfört med innan då personal på 

kontoret drev dessa. Produktionsteknikern uttryckte att hans roll i produktionen främst är att 

observera och finnas som stöd (Intervjuperson 5, 2014). Ett exempel är vid utformning av nya 

verktyg, då personalen i teamet samarbetar med konsulten som ska utforma verktyget medan 

produktionsteknikern snarare finns i bakgrunden som stöd och för att räkna på vad som är 

rimligt. Därmed har teamet själva ansvar för sitt dagliga arbete och arbetsplatsen. De flesta av 

de intervjuade känner att de hinner med sina olika ansvarsområden och det som förväntas av 

dem. En gruppsamordnare uttryckte att den ibland har mer personalansvar än vad denne 

känner att den fått utbildning i och vad dennes roll innefattar (Intervjuperson 2, 2014).  
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4.3.4 Arbetsmiljö 

I samband med implementeringen av lean strukturerades hela arbetsplatsen upp med hjälp av 

leanverktyget 5S. Tidigare var lagret en del av produktionen med pallar ute på golvet men i 

samband med implementationen rensades alla dessa undan till en avgränsad lageravdelning. 

Med hjälp av bland annat 2-bingesystem 1  hålls en begränsad andel material ute i 

produktionen. Vidare är respektive zon markerad med gula streck och det finns tydliga 

markeringar vart varje verktyg, modul etcetera ska placeras. För varje arbetsmoment finns ett 

tydligt elementblad som beskriver exakt hur monteringen ska utföras och vid varje arbetsplats 

finns instruktioner för vilken skyddsutrustning som krävs. På så sätt upprätthålls en hög 

säkerhet i varje moment och om dessa blad följs ska inte arbetsskador inträffa. (Nordlander, 

2014a; 2014b) Alla de intervjuade var positiva till hur arbetsmiljön har förändrats och de 

upplever alla att det är en bättre arbetsplats att arbeta på. De uttryckte att arbetsskadorna har 

minskat sedan implementeringen och att säkerhet är något som tydligt prioriteras vid 

förbättringsarbetet och som följs upp vid varje Daglig Styrning. En av medarbetarna menade 

på att det kan finnas ett missnöje med att det tidigare fanns ett fikabord mitt i produktionen 

med tillhörande kylskåp där medarbetarna lätt kunde samlas och avnjuta en fika ihop, vilket 

nu är borttaget och är flyttat till ett gemensamt lunchrum i ena hörnet av lokalen 

(Intervjuperson 3, 2014). Intervjuperson 6 (2014) uttryckte att arbetsuppgifterna har blivit mer 

monotona, vilket gruppsamordnaren försöker minimera genom att rotera personalen mellan de 

olika stationerna. Samme person menade på att arbetsuppgifterna blivit monotonare än innan 

implementationen då medarbetarna förut arbetade med en större del av monteringsprocessen 

samt att arbetet idag är mer standardiserat. Personen berättade även att viss personal kan 

känna sig instängda i arbetet då de inte längre kan lämna produktionen när de vill för att 

exempelvis gå på toaletten eller ta en rökpaus. Då en montör lämnar produktionen måste 

denne säga till så att gruppsamordnaren kan ersätta dess plats medan personen är borta.  

4.3.5 Stress  

I samband med implementeringen och att arbetsplatsen strukturerades upplevde samtliga 

intervjuade att stressnivån på arbetsplatsen har minskat. Den tydliga strukturen har resulterat i 

tydligare arbetsuppgifter, att rätt sak finns på rätt plats, att material nästan aldrig saknas och 

att monteringen nästintill aldrig står still. Enligt en av de intervjuade har en negativ stress 

ersatts av en positiv stress i form av att denne inte längre behöver leta efter verktyg och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ett system som förenklar och effektiviserar hanteringen av artiklar med syfte att behålla en 
jämn och låg mängd lager ute i produktionen.  
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liknande utan istället direkt kan påbörja sin arbetsdag i ett effektivare tempo (Intervjuperson 

4, 2014). Några av de intervjuade talade dock för att vissa medarbetare i deras team upplever 

stress i samband med taktklockan. Denna används för hela monteringen av automatiska 

mjölkningssystem. En utsatt tid räknar nedåt (på en klocka som tydligt syns över hela lokalen) 

under arbetsdagens gång och då tiden går ut ska en ny produkt vara klar. I och med att 

taktklockan sattes upp behöver stora delar av personalen arbeta samma tider på dagen. 

Tidigare hade medarbetarna flextid, vilket innebar att de själva fick lägga upp sin arbetsdag i 

större utsträckning. När detta togs bort uppkom en hel del missnöje bland personalen då deras 

frihet i viss mån begränsades (Intervjuperson 3, 2014). För de flesta avtar känslan av stress 

kring att jobba enligt takt då de vänjer sig vid det. Dock lyfte två av de intervjuade att många 

av de äldre i produktionen haft svårt att hänga med i förändringen, de har inte samma förmåga 

att arbeta på lika snabbt och hamnar lättare efter (Intervjuperson 3 & 6, 2014). 
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5. Analys - vad vi upptäckte 

Nedan följer en analys av den empiriska undersökningen. Först jämförs DeLaval Production 

System med teorierna om lean och sedan analyseras hur medarbetarna påverkats av strategin 

utifrån de faktorer som undersökts.  

5.1 DeLaval & teori om lean 

För att kunna konstatera att arbetet med DeLaval Production System är i enlighet med lean 

kommer denna att jämföras med teorin om lean som tidigare presenterats. Enligt den teori 

som presenterats är en grund inom lean flödeseffektivitet, vilket på flera olika sätt kan ses 

genomsyra arbetet med DPS. Dels arbetar produktionen enligt en standardiserad arbetstid 

genom takt- eller produktionstid, vilket resulterar i en kort och jämn genomloppstid. Stora 

delar av de intervjuade lyfte vikten av minimala lager och ett jämnt flöde för att kunna utföra 

sitt arbete på bästa sätt. Då företaget får in beställningar från sina kunder i god tid kan 

produktionen planeras enligt arbete med utjämning som tidigare presenterats. Tillsammans 

med detta så arbetar företaget enligt begreppet Just in time som bygger på att producera varor 

efter beställning för att undvika lager. Detta är ytterligare en faktor som ger ett dragande och 

jämnt flöde, vilket är helt i enighet med teorin om flödeseffektivitet. Det kan anses som 

motsägelsefullt att företaget arbetar med både utjämning och Just in time men då kundernas 

beställningar läggs i god tid är efterfrågan alltid känd i förväg och därmed kan den planeras så 

att produkterna levereras till kunderna i tid.  

Såväl i företagets handbok om DPS som i samtliga intervjuer togs verktygen Slöserier och 5S 

upp. Produktionens Factory Improvement Manager tryckte på att arbetet med att jaga slöserier 

är en viktig del av DPS och i illustrationen av DPS som en bondgård representerar 

huvudhuset “Eliminering av slöseri”, vilket tyder på dess vikt. Skillnaden mellan de slöserier 

Liker (2009) tar upp och DPS är, bortsätt från mindre skillnader i rubricering, att DPS har 

ytterligare ett slöseri som benämns “Låg säkerhetsnivå”. Denna poängterar vikten av säkerhet 

i arbetet på DeLaval och detta kan även återfinnas bland deras mål som är representerade på 

åkern där säkerhet har högsta prioritet. I de intervjuer som genomfördes gavs en tydlig bild av 

att de anställda i sitt förbättringsarbete strävar efter att upptäcka och eliminera slöserier. 5S 

användes i det första steget av implementationen. Med hjälp av att sortera, strukturera, städa, 

standardisera och skapa en ny vana lyckades arbetsplatsen bli visuellt överskådlig och detta 

var början till att skapa effektiva flöden. I enlighet med teorin om 5S av Sörqvist (2013) ses 

också att den nya utformningen av arbetsplatsen låg till grund för det engagemang som fanns 
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för förbättringsarbete hos de medarbetare som vi intervjuade. Det återspeglas bland annat hos 

Intervjuperson 4 (2014) som uttryckte “Alla förbättringar är välkomna. Det finns inga dåliga 

förbättringar.”. 5S används även på de kontor som ligger i produktionen i form av att det ska 

hållas snyggt och rent på arbetsplatsen och det ska vara struktur på hur dokumenten är 

sorterade.  

Som presenterat kan i stora drag sägas att DPS är utformat i enighet med lean. Lean har, som 

nämnt, otaliga definitioner och en del av teorin om lean är att den behöver anpassas för 

respektive verksamhet för att fungera på bästa sätt. Det finns delar i DPS som inte återfinns i 

den valda teorin om lean men i stora drag kan vi konstatera utifrån ovan presenterade 

jämförelser att DeLavals arbete med DPS är leanbaserat och att verksamheten kan anses 

arbeta med lean.   

5.2 Lean & medarbetarna 

Överlag har de intervjuade en samstämmig syn i vad DPS är och hur företaget arbetar med det 

i verksamheten. Dessutom är de alla överens om att arbetet har förbättrats efter att 

implementationen ägde rum och att såväl arbetsuppgifter som ansvarsområden har blivit 

tydligare för alla parter i produktionen. Många upplevde att de inte var inkluderade i 

implementationen till en början och ställde sig därför negativa till förändringen vilket kan ses 

som en konsekvens av den bristande kommunikationen mellan de som ledde 

förändringsprojektet och övriga medarbetare i produktionen. Detta ger tyngd åt Lonsoncis et 

al. (2011) resonemang att kommunikation är en avgörande faktor för att få med sig 

medarbetarna under en implementation. De intervjuade uttryckte dock att ledarna under 

implementationens gång blev bättre på att kommunicera ut förändringens syfte och 

medarbetarna blev i takt med det mer positivt inställda till det nya arbetssättet. Något som 

möjligen motsäger detta är att en del anställda lämnade arbetsplatsen i samband med 

implementationen, vilket tyder på att arbetssättet inte passade alla. Att många av de 

intervjuade är positiva kan bygga på att de som trivs med arbetssättet också är de som stannat 

inom företaget, då det trots allt var sex år sedan implementationen påbörjades. Värt att nämna 

är att många av medarbetarna kändes en stor stress i samband med implementeringen då de 

inte visste vad den innebar för dem och huruvida de skulle få behålla sitt arbete. Vilket 

ytterligare visar på vikten av en god kommunikation.  

Alla de intervjuade ansåg sig ha fått en god, grundläggande utbildning i vad DPS innebär. I 

samband med implementeringen fick gruppsamordnarna mer utbildning än övriga 
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medarbetare, vilket kan ses som en anledning till att alla de intervjuade ansåg sig ha goda 

kunskaper om lean samt att de fått tillräckligt med utbildning i ämnet. I Klevenstams artikel 

(2014) presenteras att ett flertal tidigare studier visar på att de som är delaktiga i olika 

leanprojekt ofta är positivare till lean än andra. Detta bör has i åtanke i denna uppsats resultat 

då samtliga av de intervjuade som arbetade på företaget under implementationen har haft 

någon slags delaktighet i själva implementeringen. En av intervjupersonerna som inte var med 

under implementeringen anser att företaget borde ha fler utbildningar än vad som erbjuds 

idag, vilket skiljer sig från de övriga som var med under implementeringen. Här ser vi ett 

tecken på att de som arbetade på företaget under implementationen har en bättre förståelse för 

DPS och arbetet kring detta då de varit med från första början och sett processens alla steg. 

Dock kan inte detta analyseras vidare eftersom majoriteten av de intervjuade var med under 

implementeringen vilket gör att vi inte har tillräckligt med underlag för en sådan analys.  

Alla de intervjuade lyfte det positiva i att produktionen idag är så mycket mer lönsam och 

framgångsrik jämfört med innan implementationen av lean, något som upplevdes som 

motiverande för medarbetarna i deras arbete. Vidare lyftes att besökarna i fabriken gav en 

känsla av stolthet hos medarbetarna för arbetsplatsen samt dess arbete med lean. En anledning 

till detta, som vi kan uttolkar, är den tydliga kommunikationen av företagets framgångar inom 

företaget samt synen på implementationen av lean som lyckosam. Vi tror att detta bidrar till 

ett större engagemang och högre motivation hos de anställda kring arbetet med lean. Detta går 

i linje med teorin av Kusén och Ljung (2013) om att en organisation ska sträva efter att få 

medarbetarna känslomässigt engagerade i företagets mål, vilket skapar en motivation hos de 

anställda. 

5.2.1 Kreativitet & känslan av att kunna påverka arbetet 

Klevenstam (2014) presenterar forskning som visar på att en för organiserad verksamhet 

hämmar kreativiteten hos de anställda. Därigenom blir syftet med lean kontraproduktivt i den 

bemärkelse att förändringsarbetet bygger på att medarbetarna ska vara kreativa och bidra med 

nya förändringsidéer samtidigt som arbetsmiljön ska vara väldigt strukturerad och 

standardiserad. Tecken på detta syntes hos en av de intervjuade som uttryckte att denne inte 

har tid att vara kreativ i sitt arbete på grund av de faktorer som Klevenstam (2014) lyfter i sin 

artikel. DeLaval försöker dock att motarbeta detta genom att medarbetarna får möjligheten att 

rotera arbetsuppgifter och därmed inte bli “hemmablinda” utan hela tiden upptäcker nya saker 

att förbättra och därmed utnyttjas den anställdes kreativitet. Utöver det lyfte samtliga av de 
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intervjuade att deras möjlighet att påverka är bra då förbättringsarbete är något som 

organisationen fokuserar på i sitt arbete med lean.  

5.2.2 Ansvar 

I empirin redogörs för att en av de intervjuade anser att personen fått mer ansvar för 

personalfrågor än vad dennes roll kräver. I övrigt anser de intervjuade att deras roll har blivit 

tydligare sedan implementationen och att de numera i högre utsträckning vet vad som 

förväntas av dem. Detta går emot den teori från tidigare forskning som Klevenstam (2014) 

presenterar där lean fått kritik för att ansvarsrollerna blir otydligare i samband med 

implementeringen. En annan aspekt som talar emot Klevenstams (2014) resonemang om 

ansvar och befogenhet är att de medarbetare som intervjuats kände att de i större utsträckning 

fått ansvar för sitt eget arbete men att de också har stora möjligheter att påverka detta i större 

utsträckning. Kusén och Ljung (2013) poängterar vikten av att nå de anställdas engagemang 

genom att se den enskilda människan och att få alla delaktiga i arbetsprocessen. Detta är i 

linje med det icke-hierarkiska arbetssättet som vi kan utskilja på DeLaval då personer högre 

upp i organisationen, såsom produktionstekniker och gruppsamordnare, främst ses som stöd 

till längre ner i organisationen, såsom montörer och operatörer i produktionen.  

5.2.3 Arbetsmiljö 

Klevenstam (2014) redovisar i sin artikel att den fysiska miljön blir bättre vid en 

implementering av lean. Enligt vårt resultat stämmer detta in på DeLaval då samtliga 

intervjuade har berättat om hur städad och strukturerad arbetsplatsen är idag, till skillnad från 

innan implementationen. Dock stämmer även kritiken som Sörqvist (2013) lyfter överens med 

undersökningens resultat då det standardiserade arbetssättet enligt ett antal av de intervjuade 

lett till mer monotona arbetsuppgifter. Brännmark (2012) menar att arbetet blir 

arbetsintensivare med lean och även detta stämmer enligt de intervjuade på DeLaval, dock 

poängterar de att arbetsintensifieringen inte har varit något negativt för de som orkar med 

tempot. Däremot, som nämnt i empirin, har arbetsintensifieringen varit negativt för större 

delar av de äldre medarbetarna på golvet, då dessa har svårt att hinna med i det höga tempot. 

Brännmark (2012) menar även att en leanimplementering kan medföra en känsla av att vara 

övervakad hos de anställda. Detta är inget som direkt framkommer i empirin men som vi 

kopplar till den begränsade frihet som många lyfter som negativt i samband med 

implementeringen, det vill säga arbete efter taktklocka vilket resulterat i borttagandet av 

flextid samt bestämda tider för raster.  
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5.2.4 Stress 

Ett flertal forskare och författare lyfter problematiken med att implementeringen av lean ofta 

innebär en ökad stress för de anställda (Sörqvist, 2013; Brännmark, 2012; Klevenstam, 2014). 

Hos DeLaval kan vi se tecken på att det finns en stress i samband med att hinna klart med sina 

arbetsuppgifter i produktionen på utsatt tid, flera av de intervjuade uttrycker dock detta som 

en positiv stress. De intervjuade känner inte av någon stress på längre sikt, då alla avlastar 

varandra vid behov och då medarbetare hjälps åt över teamen. Exempelvis arbetar 

gruppsamordnarna i själva produktionen när det behövs och för att inte hamna efter med sina 

övriga arbetsuppgifter blir de alltid avlastade av gruppsamordnare i ett annat team. Dock 

lyfter alla gruppsamordnare en stress över att de aldrig har mer personal inne än vad som är 

absolut nödvändigt. Detta kan skapa en stress hos gruppsamordnarna om flera av 

medarbetarna i teamet är frånvarande. En annan form av stress som Klevenstam (2014) lyfter 

är att medarbetarna känner en stress i att ständigt arbeta med förbättringar, då det aldrig finns 

en tydlig punkt när arbetet är klart. Detta är inget vi märker av hos de intervjuade, tvärt om är 

de positiva till att saker alltid kan göras bättre, att fortsätta tänka om och testa nytt.   
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetare upplever en implementation av 

lean i en framgångsrik leanverksamhet. Som tidigare presenterat är de faktorer som 

undersökts i studien; kreativitet, känslan av att kunna påverka arbetet, ansvar, arbetsmiljö 

(monotont arbete, arbetsskador) och stress. Överlag är de intervjuade positiva till 

förändringen och de lyfter även att övriga medarbetare är positiva i stor utsträckning. Dock 

har faktorerna stress, monotont arbete och kreativitet delvis lyfts som negativa hos vissa av de 

intervjuade. Trots de negativa faktorerna är samtliga positiva till den förändring i stort som 

kommit med implementeringen av lean. De känner alla att de har ett tydligt ansvar och en 

möjlighet att påverka, vilket är en stor anledning till den positiva synen på implementationen 

som finns på företaget. Vidare kan det konstateras att den goda kommunikationen under 

implementeringen av lean har varit en viktig faktor för den positiva inställning som återfinns 

hos flertalet av medarbetarna. Den framgångsrika leanimplementation företaget kännetecknas 

av kan härmed konstateras sträcka sig även till medarbetarna. Utifrån det empiriska 

underlaget syntes tecken på att många av de intervjuade delvis var positiva till arbetet med 

lean tack vare företagets ansedda framgång. Samtidigt går det inte att utesluta en koppling 

från motsatt håll; en positiv medarbetare gör troligtvis ett bättre jobb, vilket i sin tur leder till 

större framgångar för företaget. 

Tidigare forskning visar på att effekterna på medarbetarna vid en implementation av lean varit 

både positiva och negativa, där de negativa dominerar (Hasle et al., 2012). Uppsatsens 

undersökning tillhör den minoritet av positiv forskning som visar på att lean som 

verksamhetsstrategi är positiv för medarbetarna. Vidare motsätter studiens resultat 

forskningen av Parker (2003), som enbart såg negativa effekter av arbete med lean i en 

produktion för de anställda. Parker (2003) presenterar två negativa konsekvenser; minskat 

engagemang på jobbet och ökade antal jobbdepressioner. Denna studie kan främst visa på att 

lean har positiv inverkan på engagemang på jobbet men kan inte uttala sig om 

jobbdepressioner, då detta inte var en faktor som undersöktes. Forskningen av Lonsonci et al. 

(2011) visar på att för att även medarbetarna ska se positivt på en implementation av lean 

krävs tro, engagemang, arbetsmetod och kommunikation. I denna uppsats undersökning ser vi 

en möjlig koppling till att dessa faktorer kan ha legat till grund för att medarbetarna har en 

överhängande positiv bild av lean på fallföretaget. Detta då tron och engagemanget kring lean 

har varit stort hos de intervjuade samt att de övergripande är positiva till de nya 

arbetsmetoderna. Dessutom, som tidigare nämnt, har stor vikt lagts vid att tydligt 
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kommunicera varför förändringen ägt rum samt hur företaget vill fortsätta att arbeta med 

strategin.  

Sammanfattningsvis är studiens resultat överhängande positivt, dock kan konstateras att lean 

inte är ett arbetssätt som passar alla och främst inte äldre personer som har svårt att hinna med 

det höga tempot som arbete med lean innebär. Som tidigare redogjorts för kan inga generella 

slutsatser dras utan denna studie kan snarare ses som ett bidrag till den existerande 

forskningen samt kan förhoppningsvis fungera som inspirationskälla till ytterligare forskning 

inom området. 

  



	   32	  

7. Vidare forskning 

Efter att ha genomfört denna undersökning väcktes ett flertal idéer på hur vidare forskning 

skulle kunna göras på området. Det vore intressant att se på huruvida det skiljer sig i synen på 

en ny strategi eller nytt arbetssätt mellan de som arbetat på företaget då implementationen 

genomfördes och de som blivit anställda på företaget efter att strategin implementerats. Det 

vore även intressant att se till hur perceptionen av lean skiljer sig mellan heltidsanställd 

personal och den personal som är inhyrd via bemanningsföretag. Detta vore intressant att 

undersöka då det under intervjuerna uppkom att de som arbetar på företaget en kortare tid ofta 

känner sig mer stressade i det nya arbetssättet samt inte har samma möjlighet att sätta sig in i 

arbetsmetoden som helhet. En annan aspekt som valdes bort från denna uppsats är att det 

valda fallföretaget endast arbetar med lean i produktionen. Intressant hade därför vart att se 

huruvida det påverkar att lean endast är implementerad i en del av verksamheten jämfört med 

om den är implementerad i hela organisationen.   
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Bilaga 1. 
Intervjufrågor:  

Factory Improvement Manager: 

Hur länge har du arbetat på DeLaval?  

Kan du berätta om din roll på företaget? 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

Kan du berätta vad du betraktar som lean och hur du arbetar med konceptet? 

Kan du beskriva er implementeringsprocess av lean?  

Vilken teori/verktyg inom lean användes vid implementeringen och utformningen av DPS?  

Hur har ni arbetat med att förankra teorin hos de anställda? Utbildning? Uppföljning?  

Upplever du att ni delar samma syn av lean på din arbetsplats? Cheferna? Anställda på 

golvet?  

Har du upplevt någon problematik kring lean? Beskriv eventuell problematik.  

Hur arbetar ni med förändringsarbete inom lean?  

Upplever du att de anställda är delaktiga i förändringsarbetet? 

Gruppsamordnare/montör/produktionstekniker:  

Allmänt:  

Hur länge har du arbetat på DeLaval? 

Kan du berätta om dina arbetssysslor? 

Hade du hört talas om Lean innan det implementerades på DeLaval? Hur? 

Hur skulle du definiera begreppet lean? 

Har du fått någon utbildning av företaget om vad Lean är? 

Är det tydligt varför företaget implementerade Lean? Varför? 

Hur upplevde du implementationen av Lean? Hur gick företaget till väga? 

Vilka förändringar ser du sedan implementationen av lean? 

Vilka positiva aspekter ser du med lean? 

Vilka negativa aspekter ser du med lean? 

Kan du berätta om din grupp? (För gruppsamordnare)  

Hur uppfattar du att de anställda i din grupp upplever implementationen av lean? (För 

gruppsamordnare)  
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Vilka positiva/negativa aspekter har de anställda i din grupp lyft med arbetet med lean? (För 

gruppsamordnare)  

Kreativitet och känslan av att kunna påverka arbetet: 

Känner du att du kan förändra/påverka ditt eget arbete och komma med egna förslag på 

förbättringar? Skiljer det sig sen innan implementationen? 

Är de anställda i din grupp med och påverkar arbetet? (För gruppsamordnare)  

Ansvar: 

Är det tydligt vad som förväntas av dig som gruppsamordnare?  

Känner du att du hinner med det som förväntas av din roll? Har det förändras efter 

implementationen? 

Vilket ansvar känner du för produktionen och ditt arbete? Skiljer det sig från innan 

implementeringen? 

Arbetsmiljö (monotont arbete, arbetsskador): 

Hur förändrades dina arbetsuppgifter efter implementationen? 

Hur upplever du arbetsplatsen efter implementationen? 

Har du eller vet du någon som upplevt arbetsskador efter implementationen? Skiljer det sig 

från innan implementationen? Hur?  

Roterar de anställda i din grupp arbetsuppgifter? (För gruppsamordnare)  

Stress:  

Hur upplever du att stressnivån är på arbetsplatsen? Skiljer den sig från innan 

implementationen? Hur?  

Har du märkt av att de anställda i din grupp upplever stress? (För gruppsamordnare)  

 

	  


