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Abstract  

Title: Managing towards innovation – A case study on how the use of Lean affects the 

innovative climate within a production facility 

Authors: Robin Eriksson & Sandra Lundgren 

Supervisor: Hans Englund 

Background and Problem: Today organizations need to be flexible and innovative in order 

to survive on the market, while also requiring efficiency in their productive performance. 

Lean and innovation are often described as opposite concepts, but to achieve organizational 

success an optimal balance between them is required. Previous studies depict contradictory 

results regarding Lean and innovation, which may be explained with the balancing-theory. 

The idea is that the innovative climate will be different within organizations depending on 

how Lean is used, and not designed, which is based in theory on enabling and controlling 

management. Furthermore, no previous studies have been conducted describing the 

relationship between Lean and innovation from a balancing perspective. Therefore a study 

that would enable further understanding of the relationship would be beneficial  

Aim: The main purpose of this study is to create an understanding of how the use of Lean 

affects the innovative climate within a production facility. Furthermore we intend to identify 

aspects of Lean that inhibit or promote the innovation capacity of employees. 

Method/Empirics: As the study is explanatory by nature, a qualitative method has been used. 

Semi-structured interviews were conducted with two different departments of the production 

company. A total of eight employees were interviewed. The data was analysed based on 

different themes in order to find patterns and connections in reference to the theoretical 

framework. We also conducted a content analysis used as a tool to categorize the material.  

Conclusions: The effect of Lean on the innovative climate is more positive with an enabling 

form of management in comparison to a more controlling form. In contrast to previous 

studies, we found that the implementation process of Lean is important in order to create an 

enabling form of management. The understanding of the system by the employees is 

positively affected by an internal implementation in comparison with an external 

implementation. A higher level of activity control is therefore required to achieve efficiency 

when the implementation is external.  
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1. Inledning 

Organisationer idag står inför en stor utmaning av att ständigt förändras för att möta 

efterfrågan som ställs av kunder, leverantörer och aktieägare (Ireland & Webb 2007). Att 

skapa värde för intressenterna blir allt svårare då förändringstakten i omvärlden ökar till följd 

av den ständiga teknologiska utvecklingen, den ökade globaliseringen och den alltmer 

intensiva konkurrensen (Steiber 2014). Det kan ställas i kontrast till att för bara några 

decennier sedan skyddades företagen av patentskydd och inträdesbarriärer av olika slag, samt 

att en hög intern kompetens tonade ner konkurrensen på marknaden. Idag råder helt andra 

förutsättningar då kunskap är tillgänglig för alla och där kreativa företag har möjlighet att 

upptäcka nya sätt att tillgodose intressenterna. Eller som chefen för General Electric uttrycker 

det. 

 

”När förändringstakten utanför är högre än innanför då kan man ana slutet.” 

(Jack Welch, chef för General Electric under 1990-talet, citerad i Steiber 2014, s.14) 

 

Till följd av den ökade förändringstakten ställs krav på organisationer att vara flexibla och 

innovativa för att överleva på marknaden (Steiber 2014). Produkter och tjänster som drar in 

dagens intäkter måste ständigt förnyas och ersättas för att dra in morgondagens. För att lyckas 

med det krävs det att organisationer utformar en innovativ kultur som genomsyrar hela 

organisationen. En innovativ kultur innebär att organisationer ska se osäkerheten i efterfrågan 

som en styrka, uppmuntra risktagande och erbjuda flexibilitet för att främja de anställdas 

kreativitet (Steiber 2014; McLean 2005). Samtidigt bör organisationer möjliggöra för samspel 

mellan de anställda för att främja den innovativa kulturen (McLean 2005; Scozzi, Garavelli & 

Crowston 2005). Att skapa ett klimat där innovation uppmuntras är väsentligt både för att 

främja kreativitet, som är bränslet till att driva fram innovation, och för att de nya idéerna ska 

kunna implementeras och resultera i innovation (McLean 2005). 

Innovation är ett brett begrepp och kan innebära allt från radikala förändringar i form av nya 

produkter och teknologier till förbättringar av redan existerande produkter eller processer 

(Chen & Taylor 2009). En variant av innovation är innovationer i processer, som leder till 

ökade konkurrensfördelar och mindre kostnader (Scozzi, et al. 2005). Att vara innovativ i 

processer handlar om att förbättra strategier samt användandet av teknologin och resurserna 
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inom organisationen.  Dock kan organisationer inte låta individer göra vad de vill för att 

främja innovation, vilket blir tydligt då Nicoletti (2015) beskriver att grunden med 

innovationsarbetet är att föra samman de nya idéerna med den teknologi och de resurser som 

krävs för att på ett effektivt sätt omvandla de till produkter eller processer (Henderson & 

Clark 1990). Det krävs således en viss grad av styrning inom organisationer för att kunna 

implementera innovationer. 

Organisationer använder sig traditionellt sett av flera olika varianter av Management Control 

Systems (MCS) för att styra sin verksamhet. Ett exempel är det väletablerade konceptet Lean 

som under de senaste åren blivit synonymt med att skapa konkurrensfördelar och överlägsen 

prestanda på marknaden (Shah & Ward 2007; Wood, Stride, Wall & Clegg 2004; Pil and 

MacDuffie 1996). Lean är idag ett populärt styrsystem som är implementerat i många olika 

branscher och industrier. Användandet av Lean leder till en reduktion eller eliminering av 

waste, vilket består av aktiviteter som inte direkt bidrar till ett mervärde för en produkt eller 

tjänst utifrån kundernas efterfrågan (Karlsson & Åhlström 1996). Kulturen enligt Lean står 

således för en helt annan typ av logik i jämförelse med innovationskultur då Lean eftersträvar 

låg osäkerhet i efterfrågan, standardiserade processer och stabilitet (Slack et al. 2012). 

Vid implementering av innovationer kan styrsystem som Lean sammanföra de nya idéerna 

med den teknologin och resurserna som finns (Henderson & Clark 1990), men för att driva 

fram de nya idéerna så behövs ett innovativt klimat (McLean 2005). Att styra mot ett 

innovativt klimat genom kulturen och att samtidigt använda traditionella styrsystem kan 

utifrån dess egenskaper leda till konflikter i styrningen. Chen & Taylor (2006) menar dock att 

en kombination är ett måste då det leder till minskade kostnader, ökade marknadsandelar och 

att kundernas priskänslighet minskar. Det kan anses vara ett vinnande alternativ till de 

åtgärder i form av sparprogram, downsizing och outsourcing, som många företag tar till idag 

för att hålla sig kvar på marknaden (Steiber 2014). 
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1.2 Problematisering 

Tidigare studier kring Lean och innovation visar att Lean både kan hindra innovation och 

främja innovation. Traditionellt sett har standardisering varit ett hinder för innovation 

(Merchant & Van Der Stede 2011; Chen & Taylor 2009). Till exempel kan standardisering i 

form av uppsatta förhållningssätt till hur produktionen ska gå till, där det finns ett “rätt” sätt 

att producera, agera som en typ av handlingsstyrning vilket verkar hämmande. Vidare 

fördjupar Chen & Taylor (2009) problematiken att styra mot innovation då de identifierar fem 

potentiella hinder som Lean har på en organisations innovativa kapacitet och anställdas 

kreativitet. 1) Kulturen enligt Lean har negativa effekter på innovationskulturen, 2) 

standardisering och förenkling av processer har en negativ effekt på företagets innovativa 

förmåga, 3) den värdeskapande kedjan enligt Lean påverkar innovationen då företag endast 

producerar det som kunden efterfrågar, 4) distributionskedjan enligt Lean har en negativ 

effekt på företags förmåga att svara på innovationer i omvärlden då den inte är flexibel och 5) 

standardisering av processer leder till autonoma arbetsuppgifter vilket hämmar de anställdas 

kreativitet.  

Andra studier visar att styrsystem som Lean kan fungera som en katalysator för innovation 

och främjar implementeringen av innovationer. Alves, Dinis-Carvalho & Sousa (2012) menar 

att Lean kan ses som en modell där anställda intar en position som tänkare och kontinuerligt 

söker efter förbättringar och att identifiera waste i processerna, vilket kan driva fram 

innovation. Principen är att genom reducering av waste är företag beredda på att hantera 

förändringar och uppnår på så sätt flexibilitet, vilket är av stor betydelse för organisationer för 

att implementera innovation. Bicen & Johnson (2015) hävdar att Lean kan driva fram 

innovation i organisationer med begränsade resurser, genom att effektivisera 

innovationsprocessen. Det innebär att tidigt besluta om vilka begränsningar organisationen 

har och hur de ska arbeta med dem, och på så sätt eliminera innovativa idéer som de inte har 

råd att lägga resurser på. Nicoletti (2015) menar slutligen att Lean kan ha en positiv effekt på 

organisationer som är innovationsintensiva, till exempel inom maskintillverkning. Genom att 

använda sig av Lean i form av eliminering av waste och jämnt processflöde så kan 

innovationer i teknologin implementeras snabbare och effektivare. Studierna visar således att 

Lean både kan främja och hindra innovation. Till följd av det och utifrån det faktum att 

styrningen med Lean mot ett innovativt klimat kan innebära svårigheter, så avser denna studie 
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att fördjupa sig i förhållandet mellan Lean och innovation, där det innovativa klimatet som 

skapar förutsättning för innovationer ligger i fokus.  

Tidigare forskning hävdar att det är sättet att arbeta med styrning som kan vara avgörande för 

hur förhållandet mellan Lean och innovation tar form (Tessier & Otley 2012; Mundy 2010). 

MCS kan användas antingen möjliggörande eller kontrollerande, där den möjliggörande 

styrningen uppmuntrar anställda att fatta besluta och att lita på den egna intelligensen och 

förmågan medan den kontrollerande styrningen avser att kontrollera anställda så att fel inte 

begås. Tessier & Otley (2012) tar steget längre och hävdar att hur styrningen utformas inte är 

av lika stor vikt då det varken har en negativ eller positiv effekt på hur de anställda uppfattar 

styrningen.  Att finna en balans mellan att möjliggöra för anställdas förmågor men samtidigt 

kontrollera att fel inte begås är en stor utmaning vid användningen av MCS. Ett analysverktyg 

som ofta används för att förstå balansen är Simons Levers of Control (LOC) (Mundy 2010; 

Tessier & Otley 2012). Modellen skildrar balansen mellan olika former av att använda 

styrningen. De olika formerna utgörs av att kommunicera värderingar, syften och vision med 

organisationen, att begränsa oönskade aktiviteter, att mäta prestationer mot uppsatta mål och 

att upprätta en formell två-vägs process av kommunikation på alla nivåer (Mundy 2010). 

Tessier & Otley (2012) har utvecklat LOC-modellen som behandlar tre nivåer av MCS, vilket 

ligger till grund för den teoretiska referensramen. Den viktigaste är hur den används, vilket 

kan ske som redan nämnt möjliggörande eller kontrollerande, men det kan även ske 

interaktivt eller diagnostisk.  

Hur balansen mellan möjliggörande och kontrollerande användning av Lean ser ut kan bidra 

till att öka förståelsen kring de i hög grad motsägelsefulla resultaten vad gäller Lean och 

innovation som många tidigare studier skildrar. Förhållandet mellan Lean och innovation 

studeras inte utifrån ett balanserande perspektiv i de tidigare studierna. Det skapar ett intresse 

att utföra studie utifrån det perspektivet för att öka förståelsen och generera nya insikter på 

området. Tanken är att det innovativa klimatet påverkas olika inom organisationer beroende 

på hur Lean används, vilket grundar sig i teorin kring möjliggörande och kontrollerande 

styrning. Det eftersom en mer möjliggörande styrning kan skapa en mer innovativ kultur då 

det möjliggör för anställda att lita på den egna förmågan och intelligensen medan alltför 

kontrollerande styrning begränsar anställdas möjlighet till att vara flexibla. Diskussionen leder 

även in på problematiken att balansera mellan möjliggörande och kontrollerande styrning 

inom en produktion, där processerna främst består av kontroll för att uppnå effektivitet. 

Studierna kring balansering mellan effektivitet och flexibilitet har studerat företag inom 
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service och läkemedel (Tessier & Otley 2012) samt en finansiell tjänsteorganisation (Mundy 

2010). Resultaten visar att den formella två-vägs processen av kommunikation (interaktiv 

styrning) är avgörande i relation till de andra formerna för att uppnå en optimal balans. I en 

produktion ligger stort fokus på att mäta prestationer och begränsa oönskade aktiviteter 

(diagnostisk styrning) för att uppnå effektivitet, vilket kan ske på bekostnad av den formella 

två-vägs kommunikationen. Tanken är att det är svårare att uppnå en balans som både främjar 

innovation och säkerställer effektivitet inom produktion i jämförelse med exempelvis en 

serviceorganisation. Till följd av det vill vi genomföra studien på en produktionsanläggning 

för att bättre förstå förhållandet mellan Lean och innovation, och om det går att uppnå en 

balans även inom snävare ramar.   

1.3 Frågeställning 

1.  Hur använder sig produktionsenheten av Lean? 

2.  Vad har användning för effekt på det innovativa klimatet på produktionsanläggningen? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur användandet av Lean påverkar det 

innovativa klimatet inom produktionen. Utifrån existerande teori på området kommer vi att 

upprätta en analysmodell som ligger till grund för datainsamlingen och analysen. Vi använder 

oss således av befintlig teori för att förstå den unika kontexten som råder inom en 

produktionsanläggning. Resultatet ska bidra till en ökad förståelse för vilka aspekter i 

användandet av Lean som hämmar respektive främja innovationsförmågan hos de anställda. 

Då teorin av att balansera Management Control Systems tydligt hävdar att utformandet av 

Lean inte har någon effekt utan att det är hur det används som är avgörande, så kan resultatet 

på en analytisk nivå generaliseras till andra styrsystem. Ambitionen är också att generera 

praktisk kunskap som kan vara till fördel för företag i sin utmaning att överleva i en värld där 

teknologin och omvärlden ständigt avancerar framåt. 
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2. Teoretisk referensram
I den teoretiska referensramen kommer vi redogöra för de olika delarna kring innovation, 

Lean och att balansera mellan effektivitet och flexibilitet. Först kommer en presentation av 

vad innovation är och hur organisationer kan främja att ett innovativt klimat utformas. 

Därefter beskrivs styrsystemet Lean och dess principer för att bilda en förståelse för systemets 

huvudprinciper. De två delarna kopplas sedan ihop i hur styrsystemet kan balanseras, där 

balansen mellan de olika sätten i användandet av Lean kan tänkas avgöra i vilken grad 

innovation och kreativitet möjliggörs inom organisationer.

 

2.1 Innovation 

2.1.1 Vad är innovation? 

Ordet innovation har sitt ursprung från det latinska språket och kan översättas med förnyelse 

eller begränsad förändring (Aasen & Amundsen 2013, s.35). Begreppet har många olika 

definitioner som är nära besläktade med varandra. Damanpour (1991) menar att innovation 

används för att påverka omgivningen eller för att följa omgivningen medan Bennet (2009) 

anser att innovation kan jämföras med flexibilitet som av många företag anses vara förmågan 

att klara av förändringar i design, produkter, tjänster eller variation av olika slag. Även 

Baregheh, Rowley & Sambrook (2009) associerar innovation med nya produkter, tjänster, 

organisationsformer eller förändring av processer. Vidare beskriver Vaughan (2013) två 

definitioner som företagsledare runt om i världen relaterar till innovation. Den ena är 

implementering av en ny process, produkt eller organisationsförändring och den andra är att 

en omgivning/kultur som på ett positivt sätt omfamnar förändring, kreativitet och ständiga 

förbättringar vilket skapar ett innovativt klimat. 

2.1.2 Processinnovation och hur det kan uppstå 

Att vara innovativ i processer innebär att förbättra strategier och användandet av teknologin 

och resurserna (Scozzi, et al. 2005). Processinnovation kan dels innebära att stegvis följa 

förändringar och genomföra förbättringar i processer men det kan även innebära att 

implementera helt nya processer som bidrar till att öka värdet ut mot kund (Vaughan 2013). 

Den förstnämnda utgör en snävare definition då den förbättrar kapaciteten i processerna, 
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medan den andra har en bredare definition och resulterar i helt nya processer och 

produktionssystem (Volberda, Van Den Bosch & Heij 2013).  

Att vara innovativ i processer innebär att det är av stor betydelse att de anställda som direkt 

arbetar med processerna driver fram innovationen (Aasen & Amundsen 2013, s.122). Då de 

anställda aktivt deltar i utvecklingen kommer förståelsen för de nya förändringarna bli 

betydligt större, vilket kan öka deras motivation och kreativitet (McLean 2005). Det centrala 

ligger i tron på att de anställda har kompetensen, idéerna och det rätta utförandet, det vill säga 

kreativiteten, för att stärka organisationens innovativa förmåga.  

McLean (2005) menar att det är viktigt att skilja på innovation och kreativitet. Författaren 

beskriver att innovation främst sker på grupp- eller organisationsnivå, där fokus ligger på 

interna relationer, integrationen och dynamiken mellan aktörer och komponenter inom 

organisationen. Innovation är en process av att utveckla och implementera en ny idé. 

Kreativitet däremot sker på individnivå och kan innebära en idé, uppfinning eller ett 

genombrott. Viktiga variabler för kreativitet hos individer är personlighet, motivation och 

expertis (McLean 2005; Ambile 1998). Ambile (1998) menar även att individens inställning 

till problemlösning samt förståelsen kring situationen är viktigt för att främja kreativitet. 

McLean (2005) hävdar att kreativa idéer är bränslet som resulterar i innovation, och därför är 

det viktigt att titta på kreativitetsförmågan på individnivå för att förstå innovation på 

gruppnivå. 

2.1.3 Innovativ kultur 

För att innovation i processer ska kunna ske är det viktigt att kulturen främjar ett innovativt 

klimat för att möjliggöra för de anställda att vara innovativa i sitt arbete (Vaughan 2013). De 

grundläggande elementen i en organisationskultur består av gemensamma värderingar och 

grundläggande antaganden, samt förväntade beteenden till följd av dessa (Dobni 2012). Den 

organisatoriska kulturen formas genom antingen socialisering eller direkt av de värderingar 

och antaganden organisationer innehar. Malmi & Brown (2008) beskriver socialisering i 

termer av att omvända individer till de värderingar organisationen har. Det kan ske genom 

symbolbaserad styrning, vilket innebär att organisationen skapar synliga uttryck för att 

utveckla en viss typ av kultur. Även styrning genom utbildning och utformning av 

arbetsuppgifter är redskap för att socialisera de anställda till organisationens värderingar. Att 

forma kulturen utifrån värderingar och antaganden kan ske på två olika sätt. Antingen direkt 



8 
 

vid rekryteringen då de ansökande matchas med de värderingar organisationen har eller så 

kräver organisationen att de anställa följer de uttalade värderingarna, även om de personligen 

inte håller sig till dem. Värdegrunden styr på så sätt de anställdas beteenden då de antingen 

identifierar sig med den eller för att det förväntas av organisationen.  

Naranjo-Valencia, Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle (2011) anser att en kultur som främjar ett 

innovativt klimat präglas av flexibilitet och förändring och där värderingar belyser vikten av 

kreativitet, risktagande, teamarbete, anställdas delaktighet och organisationens engagemang 

för de anställda. Dobni (2008) styrker dessa värderingar men uppmärksammar även vikten av 

att erbjuda frihet, att vara värdeskapande- och problemlösningsorienterad, att ha en latent 

kommunikation, att skapa förtroende och respekt samt att vara snabb i beslutsfattandet. 

McLean (2005) har utgått från tre stora bidrag till forskningen kring området kultur och 

innovation, och identifierar fem organisatoriska förhållanden som främjar kreativitet och 

innovation samt ett sjätte som tenderar att hämma kreativitet och innovation. De faktorer som 

främjar utgör organisatorisk uppmuntran, stödjande ledning, utvecklande arbetsgrupper, frihet 

och självständighet samt resurser, vilket går i samma bana med det Naranjo-Valencia et al. 

(2011) och Dobni (2008) beskriver. Det organisatoriska förhållande som hämmar kreativitet 

och innovation är kontroll (McLean 2005). 

Organisatorisk uppmuntran innebär att uppmuntra risktagande hos individer samt att generera 

idéer (McLean 2005). För att lyckas med det behöver de nya idéerna bemötas med en positiv 

inställning och stödjande värderingar från ledningen. Caniëls & Rietzchel (2015) hävdar att 

det är vanligt att anställda tvingas ta sig förbi byråkratiska barriärer för att få igenom kreativa 

idéer samt att de behöver sälja in dem hos ledningen för att få det stöd som krävs för att 

verkställa idéerna. Det visar på att de byråkratiska rutinerna prioriteras framför att sätta 

individen i centrum samt ett bristande stöd från ledningen. Det stärks av Bessant & Tidd 

(2011) som hävdar att om nya idéer bemöts med en negativ inställning, till exempel att det 

inte finns resurser för att genomföra en förändring eller att det finns byråkratiska barriärer, så 

hämmas innovationen. Det är också viktigt att skapa en horisontell kommunikation mellan 

avdelningar för att främja innovationen (McLean 2005). Hur kommunikationskanaler används 

kan vara en avgörande faktor för om innovationen främjas eller hindras. Ett exempel kan vara 

en situation där en anställd inom en avdelning söker expertis för att vidareutveckla sina idéer, 

men att denna expertis finns utanför den egna avdelningen. I en organisation med stark 

organisatorisk uppmuntran skulle mekanismer finnas för att identifiera vart den anställda kan 

vända sig för att finna expertis. I en organisation med låg organisatorisk uppmuntran är 
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sannolikheten stor att sådana mekanismer inte existerar, eller att tiden för att erbjuda expertis 

inte finns då de är överbelastade i de egna projekten.  

Stödjande ledning menar McLean (2005) handlar om hur stödet från ledningens sida ser ut. 

Det är av stor vikt att ledningen uppmuntrar öppenhet och konfliktlösning i arbetsgrupperna. 

Egenskaper hos ledaren som anses fungera positivt för innovation är att inte vara alltför 

kontrollerande, att vara tydlig i kommunikationen gällande mål och förväntningar samt att 

belöna måluppfyllelse (Aasen & Amundsen 2013, s.170-171). Bessant & Tidd (2011) hävdar 

att det är hämmande för innovation då ledningen inte agerar stödjande utan istället ger hårda 

direktiv som inte kan ifrågasättas. Ledningen bör även uppmuntra risktagande vilket har 

nämnts av både McLean (2005) och Naranjo-Valencia, et al. (2011). Bessant & Tidd (2011) 

menar dock att för mycket risktagande kan leda till att personalen blir förvirrad och att många 

idéer kommer till men att få av dem används, vilket kan skapa en känsla av att innovativa 

idéer inte uppmuntras.     

Utvecklande arbetsgrupper handlar om att skapa mångfald i grupper och att konstruktivt 

utmana relationen mellan gruppens medlemmar (Aasen & Amundsen 2013, s.171). Det 

eftersom McLean (2005) menar att innovationsförmågan ökar då individer med olika 

erfarenheter får utbyta tankar och idéer. Vidare så är kulturen betydande för att styra mot 

tolerans och där mångfald och olikheter accepteras. Det möjliggör integrationen mellan 

kreativa personligheter i det vardagliga arbetet, vilket McLean (2005) menar är betydande för 

innovationsförmågan. Karaktärsdrag som kännetecknar kreativa personligheter är dominans, 

arrogans, fientlighet, självförtroende, autonomi, inåtvändhet och självständighet. Vissa drag 

accepteras sannolikt inte av de organisatoriska normerna och kan således ge upphov till 

konflikter i den sociala konstruktionen. Hanteras inte det avsiktligt så kan det bidra till att 

innovationen hämmas (Aasen & Amundsen 2013, s.171). 

Frihet och självständighet handlar om att de anställda får frihet att styra hur de ska utföra sina 

arbetsuppgifter (McLean 2005). En organisationskultur som stödjer autonomi genom att 

tydligt kommunicera målen som förväntas uppnås är sannolikt mer framgångsrika vad gäller 

kreativitet och innovation än en organisation som inte gör det. Det eftersom de anställdas inre 

motivation och nyfikenhet inte hindras av byråkratiska barriärer. Studier visar även att 

komplexa och utmanande arbetsuppgifter där stor skicklighet krävs främjar kreativiteten i 

högre grad än vad rutinmässiga och monotona arbetsuppgifter gör (Chen & Taylor 2009; 
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Abernathy & Clark 1985), vilket kan anses bero på ökad självständighet och frihet i 

utförandet av arbetsuppgifterna.  

Resurser handlar om hur tid och pengar fördelas inom organisationer (Aasen & Amundsen 

2013, s.171). En balans mellan dessa behöver uppnås för att främja innovationen, då till 

exempel för lite tid kan leda till stress och misstro hos de anställda medan för mycket tid 

minskar intresset för själva utmaningen. För mycket pengar anses inte heller främja 

innovation och för lite pengar tvingar de anställda att ägna sin uppfinningsrikedom åt att finna 

resurser istället för själva uppgiften. Andra studier tar också upp problemet. Bessent & Tidd 

(2011) menar att för mycket resurser kan leda till att användningen blir felriktad, det vill säga 

att de anställdas fokus ligger utanför det organisationen vill uppnå medan Caniëls & Rietzchel 

(2015) hävdar att begränsat resursanvändande i tid och pengar har en negativ effekt på 

kreativiteten hos de anställda.  

Kontroll är ett hinder för innovation (McLean 2005). Det kan innebära kontroll över 

beslutsfattandet och informationsflödet eller den upplevda kontrollen i form av 

belöningssystem som ökar den yttre motivationen. Organisationskulturer som uppmuntrar 

kontroll har således en negativ effekt på de anställdas motivation vilket resulterar i minskad 

kreativitet och innovationsförmåga. Dock finns det en gråzon då en viss grad av stabilitet, 

formalisering och centralisering i beslutsfattandet kan öka förmågan att utföra innovationer. 

2.2. Lean som MCS 

Som tidigare nämnt har användningen av Lean som MCS visat sig ha olika utfall i hur det 

påverkar innovation i företag. Lean har under åren blivit ett allt mer populärt sätt att beskriva 

sin organisations produktion, av forskare och användare ses det som en väg mot bättre 

prestationer, ökade vinster och högre inre effektivitet (Shah & Ward 2007). Dessa positiva 

faktorer uppnås genom kvantitetskontroll, kvalitetssäkring och respekt för människan. Även 

standardisering av processer är en viktig grundsten inom Lean, vilket innebär operationella 

procedurer i produktionen för att säkerställa kundnöjdhet (Imai 1997). För att ge goda resultat 

krävs det också att grunderna är klart dokumenterade och förstådda av alla inom 

organisationen. Det skapar förutsättning för att uppnå syftet med Lean, det vill säga att skapa 

ett jämt flöde i och mellan processerna (Womack & Jones 1996). Vid användning av Lean 

finns det olika principer som företag kan använda sig av. Beroende på hur och vilka principer 

som används blir det en konfiguration av olika Leanprinciper som företag använder sig av. 
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Således blir Lean en typ av styrsystem som kan se olika ut eftersom användandet av 

Leanprinciperna kan skilja sig åt mellan företag. För att urskilja vilka delar inom Lean det 

studerande företaget använder sig av presenteras nedan de teoretiska delar som innefattas 

inom begrepper Lean.     

Denna studie använder sig av Karlsson & Åhlströms (1996) definition av Lean, vilket grundar 

sig i att de byggt upp sin studie utifrån Womack & Jones (1990) som är en av de mest citerade 

studierna inom Lean-forskningen. Vi anser att det kommer att underlätta det empiriska arbetet 

vid identifiering av vilka delar av definitionen som organisationen som studeras använder sig 

av. Definitionen utgörs från början av nio karaktärsdrag, men vi har valt att integrera vissa 

under samma rubrik då de går in i varandra. Vidare har det nionde karaktärsdraget, vilket 

syftar till externa relationer, uteslutits då vi ämnar att studera interna 

processer.  Karaktärsdragen inom Lean är 1) att skapa flöde i processer, 2) att arbeta med 

multifunktionella team och decentralisering, 3) att använda vertikala informations system, 4) 

att eliminera waste vilket kan underlättas genom att använda pull-principen och att arbeta mot 

nollfel samt 5) att arbeta med ständiga förbättringar (Karlsson & Åhlström 1996).  

2.2.1 Att skapa flöde i processer 

Att skapa flöde i processer handlar om att försöka förutse efterfrågan för att kunna planera 

resurser och kapacitet i syfte att skapa ett jämnt flöde i och mellan organisationers olika 

processer (Shah & Ward 2007). Schmenner & Swink (1998) hävdar att ju jämnare flöde av 

material och information mellan processer desto produktivare blir processerna. För att uppnå 

ett jämnt flöde finns det ett antal punkter att ta hänsyn till i utformandet av processer. Den 

första utgör värdeskapande och icke-värdeskapande arbete. Arbete som transformerar material 

till kvalitativa produkter anses vara värdeskapande, medan arbete som transporterar, 

lagerhåller, kontrollerar eller räknar material inte är värdeskapande. En djupare förståelse 

kring det behandlas i avsnittet om eliminering av waste. Vidare menar Schmenner & Swink 

(1998) att material och information endast kan flöda jämnt om det inte finns några flaskhalsar, 

det vill säga hinder eller onödiga aktiviteter, i processerna. För att fånga upp det används 

genomloppstider för att mäta hur lång tid det tar från att material och information först 

behandlas tills de är färdigställda. Det fungerar således som en mekanism för att isolera vart 

flödet har blockerats. Den sista viktiga aspekten kring att skapa ett jämnt flöde är att avgränsa 

variationen. Inom Lean är målet att variationen i efterfrågan, produktion och utbud ska vara så 

liten som möjligt (Shah & Ward 2007). I praktiken finns det dock svårigheter i att förutse 
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efterfrågan då många olika faktorer spelar in. Variation i produktionen handlar om den tid 

som spenderas i olika processteg, och minskar då flödet är jämnt (Schmenner & Swink 1998). 

För att minska variationen är det viktigt att kvantiteten och genomloppstiden inom 

produktionen är regelbunden. Vidare anser författarna att variationen i processer kan minskas 

genom att produkter bearbetas tillsammans och utan att sakta ner processen.  

Feng et al (2013) hävdar att för att lyckas skapa ett jämnt flöde är det av stor vikt att skapa en 

god integration mellan processer. Författarna definierar intern integration som till vilken grad 

organisationer kan strukturera de egna strategierna, metoderna och rutinerna till 

synkroniserade processer för att möta kundernas efterfrågan. Det inkluderar integration av 

data och informationssystem samt integration av aktiviteter mellan olika enheter. Vidare 

menar författarna att tvärfunktionellt samarbete är en viktig del då det skapar möjlighet till att 

identifierar behov inom olika enheter, och att verka som en del av en integrerad process. Det 

menar Shah & Ward (2007) är av stor vikt för att minska genomloppstider som stoppar upp 

flödet i produktion. Vidare anser de att det är betydande att anställda innehar flexibla 

färdigheter och kunskaper så att de kan täcka upp där behovet finns. Multifunktionella team 

kan således fungera som en funktion att öka flödet mellan processer. 

2.2.2 Multifunktionella team 

Multifunktionella team (MT) menar Karlsson & Åhlström (1996) utgörs en grupp anställda 

som klarar av att utföra många olika uppgifter, är en del av produktionsflödet och har delat 

ansvar för samtliga uppgifter. Resultatet av MT är att antalet uppgifter kan öka då flera 

anställda kan genomföra ett större antal uppgifter. Då flera uppgifter kan bearbetas 

tillsammans så bidrar det till ett jämnare flöde (Schmenner & Swink 1998; Feng et al 2013).  

Karlsson & Åhlström (1996) anser att det är vanligt att ansvaret decentraliseras från ledning 

till gruppen i MT, och att ansvaret fördelas jämnt mellan gruppens medlemmar. Att rotera 

ansvaret och ledarskapet mellan gruppens medlemmar anses bidra till positiva effekter i 

användandet av Lean. Yauch (2007) hävdar till exempel att kreativiteten främjas i MT då 

ansvaret roteras och på så sätt ökar gruppmedlemmarnas motivation. Dock finns också 

negativa följder då Sethi, Smith & Park (2002) hävdar att roterande ansvar leder till 

uppkomsten av för många idéer vilket resulterar i en svårighet att fatta beslut för vilken idé 

som det ska satsas på. De hävdar också att MT kan skapa en funktionell lojalitet, vilket 

innebär alltför starka band mellan gruppens medlemmar och som resulterar i att kreativiteten 

hämmas. Det eftersom en ovillighet att identifiera sig med andra grupper kan uppstå, vilket är 
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hämmande för innovationen då utbytet av erfarenheter, tankar och idéer mellan olika grupper 

är väsentligt (McLean 2005).  

 

2.2.3 Vertikala informationssystem 

Vertikala informationssystem innebär att organisationers mål förmedlas neråt i hierarkin 

(Karlsson & Åhlström 1996). Det syftar till att alla inom organisationen ska få en förståelse 

för hur och varför uppgifter ska genomföras på ett visst sätt. Feng et al (2013) menar att det 

vertikala informationssystemet utgör integration av data och information och bör således 

genomsyra alla processer och ske på kontinuerlig basis. Informationen som förmedlas kan 

både vara skriftlig och muntlig. Det är vanligt att i början av implementeringsprocesser utgörs 

informationen av skriftliga format. Under implementeringens gång växlar det sedan över till 

den muntliga spridningen av information. Muntlig information ger de anställda en tydligare 

bild av informationen samt möjlighet till återkoppling, vilket bidrar till ett ökat lärande och en 

bättre kommunikation mellan organisationens hierarkiska nivåer. 

2.2.4 Eliminering av waste 

I avsnittet om processflöde nämndes det att det finns två typer av aktiviteter; arbete som anses 

skapa värde och arbete som inte anses skapa värde (Schmenner & Swink 1998). Det arbete 

som inte anses värdeskapande kan sägas utgöra waste, vilket Karlsson & Åhlström (1996) 

anser innefatta processer och mänskliga aktiviteter som inte skapar eller adderar värde direkt 

till kund. Organisationer som arbetar med Lean ska i största möjliga mån arbeta med att 

eliminera waste då det stoppar upp flödet i processer. Det är betydande då eliminering av 

waste resulterar i att organisationer får ut mer med mindre resurser, samtidigt som de kommer 

närmare att ge kunden det den vill ha (Womack & Jones 1996).  

Ohno (1998) identifierar olika typer av waste. De utgör bland annat waste i form av defekter 

och kvalitetsproblem som kunnat undvikas, överflödig lagerhållning eller rörelser av personal 

samt överbearbetning vilket är den bearbetning i produktionen som inte skapar värde till 

kund. Även arbete som transporterar, lagerhåller, kontrollerar eller räknar material utgör 

waste (Schmenner & Swink 1998). Icke-värdeskapande waste som kan undvikas, till exempel 

defekter i produkter, ska elimineras helt medan waste som behövs men inte är värdeskapande, 

till exempel lagerhållning, ska analyseras och reduceras (Lacerda, Xambre & Alvelos 2015). 

När företag identifierar vilka aktiviteter som skapar respektive inte skapar värde finns det 

dock risker som behöver ses över, då en viss aktivitet som inte skapar värde till slutprodukten 
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kan vara en viktig del i idéskapandet i andra aktiviteter (Helander et al 2015). Att endast 

producera varor som skapar värde är således problematiskt då kunderna kan ha olika 

preferenser om vad som anses skapa värde. Till exempel kan lokalproducerade produkter 

skapa ett högre värde för en del kunder då transporten, som utgör en icke-värdeskapande 

aktivitet, faktisk bidrar till ett ökat värde i form av miljövänlighet då transportsträckan blir 

kortare. 

Att använda pull-principen innebär att produktion av varor eller tjänster inte sker förrän 

kunden efterfrågar det (Womack & Jones 1996). Principen är en del av elimineringen av 

waste då produktion av varor som inte efterfrågas kan resultera i en överproduktion och en 

hög kapitalbindning. Inom produktutveckling krävs det ofta att organisationen i förväg vet 

vad det är som skapar värde för kunden när en ny produkt ska framställas. Är efterfrågan 

osäker kan det leda till att idéer inte fullföljs, vilket hämmar innovationen. Om produktionen 

endast fokuserar på varor som efterfrågas uppstår det en risk för att nya produkter inte 

framställs då det inte finns en garanti att marknaden efterfrågar den. Företaget behöver då 

bedöma om risken i att framställa en ny produkt som inte skapar värde till kunden är större än 

risken att förlorade intäkter då en produkt som kunnat vara lönsam inte lanseras. 

Att arbeta med nollfel är en viktig aspekt för att uppnå effektivitet så att produktionen 

fortsätter och att waste inte sker i form av defekta produkter (Karlsson & Åhlström 1996). Det 

eftersom det är betydande för organisationer att leverera produkter som uppfyller kundernas 

krav på kvalitet, både för att värdet som skapas i produktionen ska upplevas av kunden men 

också för att undvika icke-värdeskapande processer som reparation, reklamationer och så 

vidare. Vidare så innebär nollfel att uppnå en hög grad av processkontroll, vilket bidrar till att 

defekter inte uppstår. Kontrollen sker i form av standardisering av aktiviteter som begränsar 

anställdas handlingsmöjligheter. Det resulterar i att graden av fel som kan begås minskar eller 

elimineras helt. Dock kan en för stark kontroll av människor i deras aktiviteter leda till att 

deras motivation och innovativa förmåga hämmas (McLean 2005; Merchant & Van Der Stede 

2011). En viss grad av kontroll tenderar dock att främja motivationen och innovationen. 

Karlsson & Åhlström (1996) hävdar vidare att kvalitetskontroll berör hela organisationen, 

samt att ansvaret för att identifiera defekter främst ligger på den enskilde individen i dennes 

vardagliga aktiviteter, inte på en kvalitetskontrollgrupp.  Det eftersom arbetet med 

kvalitetskontroll är effektivast vid en bottom-up approach, vilket innebär att de anställda som 

är närmast produktionen är involverade i arbetet mot nollfel. Det resulterar i att ansvar 

decentraliseras neråt i organisationens hierarki. 
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2.2.5 Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar innebär att produktionen ständigt ska förbättras och målet är att uppnå 

perfektion (Karlsson & Åhlström 1996). För att lyckas med det behöver samtliga individer 

inom organisationen involveras. Bhuiyan & Baghel (2006) nämner tre typer av ständiga 

förbättringar. De är 1) de ledningsorienterade, 2) de grupporienterade och 3) de 

individorienterade. Ledningsorienterat förbättringsarbete är viktigt då det fokuserar på 

företagets strategi och att få hela organisationen delaktig i det ständiga förbättringsarbetet. Det 

grupporienterade involverar arbetsteam, vilket kan utgöra kvalitetscirklar där anställda bildar 

grupper med mål att hitta och lösa problem kopplat till det dagliga arbetet utan att ledning och 

chefer blandar sig i det. Den individorienterade inriktar sig mot bottom-up principen, där de 

som har närmast till problemet tar upp det. Till exempel att en anställd som arbetar med 

montering är den som driver förbättringen framåt genom att föreslå förbättringar till 

ledningen.  Hur förbättringsarbetet ser ut skiljer sig åt mellan organisationer som har formellt 

uttalade system för förändringsarbetet och de som inte har det (Karlsson & Åhlström 1996). 

Organisationer med ett formellt system för implementering av förslag, belöning av anställda 

och feedback på förslagen kan anses vara mer ledningsorienterade medan i en organisation 

där det inte finns ett uttalat system för förbättringsarbetet är sannolikheten stor att anställda 

förbättrar systemen på egen bevåg.  

 

Sammanfattningsvis så är multifunktionella team, decentralisering, vertikala 

informationssystem, eliminering av waste och ständiga förbättringar viktiga redskap för att 

öka integrationen inom organisationer och på så sätt förbättra flödet mellan processer (Feng et 

al 2013; Karlsson & Åhlström 1996; Shah & Ward 2007). En god intern integration bidrar till 

att minimera waste, eliminera onödiga steg i processer, undvika fördröjningar, skapar 

möjlighet till förenkling och standardisering samt ökar möjligheten till snabb respons på 

marknaden. Den interna integrationen möjliggör på så sätt nyttjandet av varje enhets fulla 

styrka och kompetens (Feng et al 2013). Likaså leder en god integration till en ökad öppenhet 

inom organisationer. 

2.3 Balansering av MCS 

Att balansera mellan att vara effektiv och flexibel i användandet av Management Control 

Systems (MCS) är en viktig faktor för att uppnå konkurrensfördelar på marknaden (Mundy 

2010). Balansen mellan flexibilitet och effektivitet är avgörande i användandet av Lean, då 
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det kan ha en effekt på om innovation uppmuntras eller inte. Ofta ses effektivitet, som Lean 

förespråkar, och flexibilitet, vilket är viktigt för innovation, som två konflikterande roller. 

Effektivitet ställer krav på utnyttjandet av den befintliga kapaciteten samt resurserna, vilket 

uppnås genom utformandet av strukturer som styr hur olika aktiviteter ska genomföras 

(Jørgensen & Messner 2009). Flexibilitet däremot står för möjligheten att upptäcka nya 

alternativ och lösningar, vilket bäst uppnås genom att tillåta anställda att avvika från rutiner. 

Tessier & Otley (2012) menar dock att effektivitet och flexibilitet är motsatta, och inte 

uteslutande, roller vilket innebär att de kan samexistera. 

I existerande teori ligger stort fokus på att skilja på kontrollerande och möjliggörande 

styrmekanismer inom MCS i utmaningen att hitta en balans mellan effektivitet och flexibilitet 

(Mundy 2010; Jørgensen & Messner 2009). Att uppnå en dynamisk spänning mellan 

effektivitet och flexibilitet är inte en lätt utmaning, och de olika styrmekanismerna kan 

utformas och användas på många olika sätt (Tessier & Otley 2012). Ledningen måste således 

bestämma vilka mekanismer som ska användas och hur de ska användas. Svårigheten i detta 

beslut grundar sig i att för mycket kontroll hämmar innovationen (Armstrong 2002) medan för 

mycket frihet kan resultera i sämre produktivitet när etablerade rutiner bör följas (Wouters & 

Wilderom 2008). Tessier & Otley (2012) har vidareutvecklat en modell som är ett viktigt 

analytiskt verktyg för att undersöka den spänning som uppstår mellan att balansera effektivitet 

och flexibilitet i utformandet och användandet av MCS. Modellen och dess delar kommer att 

ligga till grund för resterande avsnitt av den teoretiska referensramen och utformandet av 

analysmodellen. 

2.3.1 LOC-modell 

Tessier & Otleys (2012) reviderade LOC-modell behandlar tre olika nivåer som utgör 1) 

vilken typ av styrning som ligger till grund för hur det utformas och används, 2) hur 

styrsystemen utformas och dess specifika mål och 3) hur ledningen använder styrningen. I 

problemdiskussionen diskuteras det att det är hur styrningen används som är betydande för 

hur den uppfattas, och inte hur styrningsmekanismerna utformas. Det leder till att denna 

studie kommer gå in djupare på hur styrningen används.  
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2.3.2 Typ av styrning 

Det finns två typer av styrning som Tessier & Otley (2012) skildrar. Den ena är en social typ 

av styrning och den andra är en teknisk typ av styrning. 

Social styrning består av de känslomässiga, icke-rationella och emotionella faktorer som 

påverkar anställdas uppfattning och beteende (Tessier & Otley 2012). De utgörs av 

värderingar, tro, normer och symboler. En annan definition är att kommunicera värderingar, 

syften och visionen med organisationen, vilket är en av faktorerna i den ursprungliga LOC-

modellen (Mundy 2010; Malmi & Brown 2008). Social styrning representerar den 

styrningsbara delen av organisationskulturen (Malmi & Brown 2008; Merchant & Van Der 

Stede 2011). Den sociala styrningen har tydliga samband med kulturell styrning, exempelvis 

att de båda syftar till att gemensamma värderingar som innehas inom organisationen följs. Om 

individer inom organisationen har liknande värdegrund underlättar det för de som styr att få 

organisationen att styras mot ett önskvärt mål. 

Teknisk styrning definierar styrning som specificerar hur uppgifter ska utföras, samt hur 

individer och grupper är organiserade (Tessier & Otley 2012; Malmi & Brown 2008). De är 

baserade på regler och rutiner. Teknisk styrning hanterar dagliga aktiviteter och inkluderar 

målsättning, styrning av slutprodukt och cybernetisk styrning (Tessier & Otley 2012). 

Cybernetisk styrning har fem karaktäristiska (Malmi & Brown 2008). Dessa är mätning som 

möjliggör kvantifiering av en aktivitet, med andra ord att en aktivitet ska vara mätbar. Den 

andra är att det finns standarder för mål som ska uppnås, dessa mål kan vara att en viss 

kvalitet ska hållas, att en budget ska följas eller att icke-monetära mått ska uppnås. Det tredje 

är att det sker återkopplingar mellan resultaten och de standarder som har satts upp för att 

jämföra målen och utfallen. Efter återkopplingen analyseras variationer mellan målen som har 

satts upp och resultatet. Den femte och sista är att sedan modifiera eller förändra 

systembeteenden och dess underliggande aktiviteter för att uppnå resultaten. Dessa fem 

karaktärsdrag är en pågående process som används kontinuerligt i cybernetisk kontroll. 

Tessier & Otley (2012) hävdar att balansen mellan social och teknisk styrning bestämmer hur 

hur företaget balanserar mellan möjliggörande och kontrollerande styrningsmekanismer. Den 

tekniska styrningen tenderar att bli mer kontrollerande, medan den sociala skapar möjlighet 

för mer möjliggörande användning av MCS. Simons (1995) nämner till exempel värderingar 

och grundläggande antaganden som en positiv och möjliggörande form av styrning. Dock kan 

den sociala styrningen även vara kontrollerande. Det eftersom ett av målen med 
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kulturstyrning är att skapa en ömsesidig övervakning mellan anställda i det vardagliga 

aktiviteterna (Merchant & Van Der Stede 2011). 

2.3.3 Hur ledningen använder styrningen 

I inledningen av teorin kring att balansera mellan olika former av MCS nämndes det att 

ledningen kan använda MCS på olika sätt, i form av möjliggörande eller kontrollerande 

användning. Tessier & Otley (2012) menar även att det finns en ytterligare dimension, vilket 

utgör diagnostisk eller interaktiv användning av MCS.  

Flertalet studier tar upp principen av möjliggörande användning av MCS och kontrollerande 

användning av MCS för att uppnå en optimal balans (Mundy 2010; Jørgensen & Messner 

2009; Ahrens & Chapman 2004; Adler & Borys 1996).  Definitionerna mellan de två olika 

formerna speglas relativt lika i samtliga studier. En definition är att den möjliggörande formen 

av MCS utgörs av spontanitet, insyn, anpassning och informationsdelning, medan den 

kontrollerande formen relateras till förutsägbarhet, effektivitet, formalitet och vikten att möta 

kortsiktiga mål (Mundy 2010). Ahrens & Chapman (2004) definierar den kontrollerande 

formen MCS som uppsättandet av organisatoriska regler med syfte att producera ett felfritt 

system, vilket innebär att begränsa anställdas alternativ och automatisera processerna. Denna 

styrning är mer inriktad på att ändra eller begränsa individers handlingsmöjligheter för att 

uppnå de uppsatta målen. Den möjliggörande formaliseringen designar däremot rutiner som 

utgår från de anställdas intelligens och förmåga, vilket leder till att strikta regler inte behövs 

för att göra processerna felfria. En mer möjliggörande användning av styrsystem verkar 

således mer mot att främja individens handlingsmöjligheter genom att anställda uppmuntras 

att fatta egna beslut och att använda den egna intelligensen och förmågan. 

Jørgensen & Messner (2009) hävdar att det är av stor vikt att skilja och definiera mellan de 

två olika formerna att använda MCS inom organisationen. Det eftersom den möjliggörande 

formen tillåter organisationer att bättre hantera den spänning som uppstår mellan att både vara 

effektiv och flexibel. Hur styrningsmekanismerna utformas är inte lika viktigt (Tessier & 

Otley 2012). Det kan illustreras med att implementering av ständiga förbättringar, som är en 

del av Lean, inte har ett givet utfall på innovation (Johnstone, Pairaudeau & Petterson 2011). 

Författarna menar att principen i sig kan ge både negativa och positiva utfall, och att det är 

hur de används som är avgörande. 
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Diskussionen visar att det är viktigt för organisationer att anta en möjliggörande användning 

av MCS för att balansera mellan att vara effektiva och flexibla. Fyra faktorer har identifierats 

av ett flertal författare och som anses karaktärisera ett möjliggörande system (Adler & Borys 

1996; Jørgensen & Messner 2009; Ahrens & Chapman 2004). Dessa är 1) reparation, 2) intern 

öppenhet, 3) global öppenhet och 4) flexibilitet. 

Reparation innebär i vilken grad anställda får lösa problem och fortsätta utan vidare avbrott i 

deras aktiviteter (Jørgensen & Messner). Reparation kan vara en funktion som antingen är 

integrerad i rutinmässiga processer eller är en process i sig (Ahrens & Chapman 2004). Den 

förstnämnda utgör en möjliggörande styrning, då det anställda tillåts lösa problemet. Vid 

möjliggörande styrning uppmuntras även de anställda till att aktivt diskutera praktiska 

problem när det kommer till organisatoriska rutiner, vilket bidrar till att mer användbara 

kriterier kan utvecklas. Det kan öka det innovativa klimatet då de anställda bland annat tillåts 

vara självständiga samt att delaktighet i utförandet av rutiner bidrar till att de anställdas 

nyfikenhet inte hindras av byråkratiska barriärer i lika stor utsträckning (McLean 2005).  

 

Intern öppenhet innebär hur väl de anställda kan genomskåda och förstå logiken kring 

systemen (Jørgensen & Messner 2009). Ahrens & Chapman (2006) menar att det relateras till 

reparation då den interna öppenheten visar på hur synliga de interna processerna är för de 

anställda. För att öka öppenheten kan nyckelkomponenter i processer identifieras och 

kommuniceras, rutiner för bästa praxis fastställas och styrningsprocesserna göras tillgängliga 

för att öka förståelsen kring integrationen mellan processerna.  För att lyckas med det krävs 

det att ledningen gör information tillgänglig. En hög intern öppenhet skapar på så sätt 

förutsättning för ett mer innovativt klimat då det leder till organisatorisk uppmuntran i form 

av horisontell kommunikation mellan enheter för att öka integrationen (McLean 2005).  

 

Global öppenhet innefattar det bredare systemet där anställda och lokala system är ett, och 

visar till vilken grad de anställda förstår följden av deras arbete i upp- och nedströmningar 

(Jørgensen & Messner 2009). Ahrens & Chapman (2006) hävdar att centrala mål i en specifik 

enhet med bredare organisatorisk betydelse bör kommuniceras till andra enheter så att de i sin 

tur kan prioritera sina uppgifter i enlighet med det, vilket ökar samverkan mellan olika 

enheter. Både hög intern och global öppenhet kan främja innovation då öppenhet uppmuntras 

där individer med olika erfarenheter kan kommunicera och samarbeta vilket kan resultera i ett 

mer autonomisk arbete där ledningen inte behöver gå in och kontrollera (McLean 2005).  
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Flexibilitet är graden av frihet för anställda i hur de använder systemen (Jørgensen & Messner 

2009). Det innebär att i en möjliggörande styrning så ses avvikelser inte som risker utan mer 

som en möjlighet till lärande och utveckling (Adler & Borys 1996). Det uppstår då anställda 

tillåts att vara flexibla i hur de utför sina arbetsuppgifter. McLean (2005) menar att för att 

innovation ska uppstå måste risktagande uppmuntras av både ledning och medarbetare, det 

vill säga att avvikelse inte ses som en risk utan som en utvecklingsmöjlighet. Även 

självständighet och frihet i utförandet av arbetsuppgifter är viktigt för att skapa ett innovativt 

klimat, vilket ett flexibelt användande av systemen uppmuntrar.  

Styrningen kan således ta en möjliggörande eller kontrollerande form beroende på hur de 

utformas. Hur styrningen sedan används påverkar om det tar en interaktiv eller diagnostisk 

form. Ledningen bör därför besluta om vilka delar av styrsystemen som ska fokusera på att 

främja diskussion och lärande (interaktiv) och vilket som ska användas för att bedöma 

avvikelser (diagnostisk) (Tessier & Otley 2012).   

En interaktiv användning av ledningen beskriver Mundy (2010) som en två-vägs process av 

kommunikation mellan ledning och anställda på olika nivåer inom företaget. Syftet är att 

utmana de underliggande antagandena och handlingar som driver organisationens aktiviteter. 

Ett styrsystem som används interaktivt bidrar till en mer möjliggörande styrning som för 

samman individer med information om olika aktiviteter. Bisbe et al (2007) identifierar fem 

kännetecken för interaktiv användning av MCS, varav tre är relevanta i den reviderade LOC-

modellen (Tessier & Otley 2012). De utgör; 

1.      Intensiv användning av överordnande 

2.      Intensiv användning av underordnande 

3.      Kommunikation som sker face-to-face  

Bisbe & Otley (2004) menar att överordnades intensiva användning av styrning skiljer sig 

från den diagnostiska användningen främst genom graden av involvering i kontrollsystem. 

Det innebär hur mycket de personligen engagerar sig i användningen av styrning. Vid intensiv 

användning från ledningens sida kommuniceras signaler kontinuerligt nedåt i organisationen 

för att främja diskussion och lärande. Det anammas sedan av de underordnande vilket 

resulterar i att de kontinuerligt återkopplar till den information som förmedlas. När styrningen 

används interaktivt av alla delar i organisationen resulterar det i face-to-face kommunikation 

där utbyte av idéer mellan individer sker dagligen. Denna typ av styrning tenderar att 
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möjliggöra för ett innovativt klimat då det leder till en mer stödjande ledning då öppenhet 

uppmuntras och individer med olika erfarenheter kan utbyta idéer (McLean 2005). Denna typ 

av kommunikation är även vanligt inom arbetet med Lean då vertikala informationssystem 

används och som vanligtvis kommuniceras muntligt från överordnande till underordnande 

(Karlsson & Åhlström 1996). Även multifunktionella team (MT) och arbetet med ständiga 

förbättringar tenderar att anta en mer interaktiv form. I MT uppstår lärande inom gruppen och 

utbytet av idéer då det är vanligt med roterade uppgifter och att ansvaret fördelas mellan 

gruppens medlemmar, samtidigt som ständiga förbättringar tar en interaktiv form då arbetet 

drivs fram på ledning- eller gruppnivå. Avslutningsvis hävdar Bedford (2015) att MCS som 

utformas möjliggörande och används interaktivt har en positiv effekt på innovationen. 

Diagnostisk användning  av MCS har likheter med en kontrollerande styrning, då det enligt 

Mundy (2010) ofta begränsar anställdas beteende. Diagnostisk användning innebär att man 

jämför faktiska prestationerna med de förutsatta målen (Mundy 2012). Det används främst för 

att identifiera avvikelser från planen, samt för att säkerställa att målen uppnås. Tessier & 

Otley (2012) hävdar att diagnostisk användning av MCS endast uppmärksammas då 

avvikelser från de uppsatta målen observeras. Att den diagnostiska styrningen 

uppmärksammas vid avvikelser gör att den kan uppfattas som ett negativt styrningsverktyg. 

Denna typ av styrning associeras med administrativa strukturer, hårda mått, klara 

kommunikationskanaler och kontroll (Bedford 2015). Den diagnostiska styrningen kan ibland 

förknippas med att “släcka bränder”, med detta menas att först när avvikelser 

uppmärksammas så löses problemet, inte innan problemet uppkommit (Bedford 2015). Men 

samtidigt kan det leda till små innovativa förbättringar för att exempelvis förbättra 

effektiviteten i processer, om det uppstått en flaskhals i produktionen så kommer 

organisationer med diagnostisk styrning lägga resurser på att lösa den flaskhalsen vilket leder 

till en förbättring.  

Att kontrollera processer samt ha tydliga mått och riktlinjer motiverar chefer till att uppfylla 

målen. Tydliga mått inom diagnostisk styrning minskar sökområdet för vissa problem, vilket 

gör problemlösningen mer effektiv då de som ska lösa problemet vet vart de ska fokusera 

lösningen mot (Bedford 2015). Utvärdering av mål är även effektivt för att förbättra 

medelprestationen i grupper som försöker lösa ett fördefinierat problem (Bedford 2015). 

Vidare menar Chenhall & Morris (1995) att den diagnostiska styrningen kan hindra en 

överdriven innovation. Det innebär att de anställdas innovativa förmåga riktas till ett specifikt 
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problem för att undvika att resurser inte läggs på en innovativ lösning där det inte finns ett 

uttalat behov av förändring.  

Den diagnostiska styrningen har likt den interaktiva vissa likheter med delarna inom Lean 

(Karlsson & Åhlström 1996). När variation uppkommer i den diagnostiska styrningen läggs 

fokus på att ”släcka bränder”, vilket kan liknas med när en flaskhals uppstår i en process och 

skapar waste som bör elimineras. Kontroll är ett annat kännetecken för den diagnostiska 

styrningen, och kan också kopplas med eliminering av waste där processer och aktiviteter ska 

kontrolleras och standardiseras för att uppnå hög kvalitet. Således tenderar den diagnostiska 

användning av styrning ha en negativ effekt på det innovativa klimatet då kontroll är ett 

tydligt hinder för innovation (McLean 2005). 
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2.4 Analysmodell 

Ur den ovanstående diskussionen kring tidigare forskning av MCS och hur de olika 

styrmekanismerna kan användas har en analysmodell framarbetats för att visa hur de olika 

delarna hänger ihop. Då studien är av kvalitativ karaktär så syftar modellen inte på att visa 

några signifikanta samband, utan istället ska ovanstående begreppsapparat användas för att få 

en förståelse för ett specifikt fall.  

 

Analysmodellen behandlar de olika delarna som har diskuterats i ovanstående avsnitt. 

Möjliggörande, kontrollerande, interaktiv och diagnostisk är de olika formerna som Lean kan 

användas på och det är dessa som studeras i organisationen. Hur Lean används kommer att 

resultera i hur det innovativa klimatet upplevs av de anställda.  
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Figur 1, egenarbetad analysmodell. 

 

Utifrån existerande teori kan vi förvänta oss att en möjliggörande användning tenderar att 

främja ett innovativt klimat i högre utsträckning än en kontrollerande styrning. Även om 

styrningen används interaktivt eller diagnostisk har en inverkan, då interaktiv användning 

skapar ett större samspel och en större öppenhet medan diagnostisk ämnar att säkerställa 

kontroll. Studien avser sammanfattningsvis att undersöka hur de anställda uppfattar 

styrningen och vad det får effekt på deras upplevelse av att kunna vara innovativa i sitt arbete.  

.  
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3. Metod 

3.1 Val av ämne 

Studiens ämne arbetades fram genom ett gemensamt intresse för processtyrning, framförallt 

Lean.  Då Lean är ett väl utforskat forskningsområde genomfördes en djupgående genomgång 

av rådande litteratur. Under inläsnings-processen uppkom ett intresse att utföra en studie på 

hur användandet av Lean påverkar det innovativa klimatet inom en organisation. Det eftersom 

tidigare resultat visade på olika utfall samt att Lean och att skapa ett innovativt klimat 

tenderar att utgöra konflikterande koncept. Utifrån denna konflikt kom vi i kontakt med teorin 

om att balansera mellan två motsatser för att uppnå ökade konkurrensfördelar. Således 

bestämde vi att vi vill studera hur användandet av Lean påverkar det innovativa klimatet 

utifrån ett sådant perspektiv. Vi hittade inga tidigare studier som direkt studerat förhållandet 

mellan Lean och innovation utifrån hur Lean används och vi fann ett behov av att utföra en 

studie på det. De forskningsfrågor som vi ämnade att besvara har ändrats under studiens gång 

då nya insikter och teorier har uppkommit. Att forskningsfrågan omformuleras eller att nya 

läggs till menar Diefenbach (2008) är ett tecken på framsteg och djupare förståelse för det 

som ska undersökas, vilket vi har upplevt under processens gång.  Exempelvis så antog 

forskningsfrågorna i början av studien en mer generell och vidare karaktär än de slutliga då vi 

med tiden kom att inrikta oss på en organisation och en del av organisationen, produktionen, 

för att fokusera studien.   

3.2 Forskningsmetod & design 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur användandet av Lean påverkar det 

innovativa klimatet. Att söka efter förståelse innebär att förstå en helhet, vilket innefattar den 

unika situationen som råder hos studieobjektet samt respondentens subjektiva uppfattning 

(Bryman & Bell 2003, s. 317). Vi ämnar att se situationen utifrån respondentens ögon. Det 

innebär att studiens fokus ligger på de observationer som görs, och som sedan kopplas till den 

tidigare teorin på området. Bryman & Bell (2003, s.25) beskriver det som en induktiv studie, 

där generaliserbara slutsatser dras utifrån observationer i motsatt till att deducera hypoteser 

utifrån existerande teori. Trots att vi tar en tydlig avstamp i teorin, med ett omfattande 

teoretiskt ramverk, ämnar vi att finna ny kunskap vilket skiljer sig från den deduktiva ansatsen 

och dess ändamål att testa redan existerande teori. Denna nya kunskap kan sedan bidra till en 

ökad förståelse och öppna upp för vidare och djupare studier på området.  
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Vi valde en kvalitativ metod för att genomföra studien då Bryman & Bell (2003, s.25) 

beskriver att en induktiv ansats oftast förknippas till en kvalitativ metod. Vi anser att en 

kvalitativ metod är till fördel då det skapar helt andra förutsättningar vad gäller att förstå den 

sociala kontexten som råder och som ständigt förändras. Graebner, Martin & Roundy (2012) 

beskriver bland annat kvalitativ forskning som kunskap av ett fenomen som involverar 

komplexa och tillfälliga processer. För att svara på studiens frågeställning ligger en stor vikt 

på att fånga in de olika aspekterna i dessa komplexa processer. Det stärks även av Bryman & 

Bell (2003, s. 315) då de anser att tonvikten ligger på processer där intresset ligger i att 

beskriva hur mönster utvecklas över tid. Till exempel kan användandet av styrningen syfta till 

en viss riktning hos ledningen men som sedan uppfattas helt annorlunda av de anställda. 

Uppfattningen kan även variera mellan anställda beroende på individuella egenskaper och 

preferenser, hur de upplever sin omgivning samt hur användandet har utvecklats över tid. Den 

innovationsteori som speglas i den teoretiska referensramen visar även att samspelet mellan 

anställda och komponenter inom organisationen är viktig för att främja innovation, och 

således ökade betydelsen av att anta en kvalitativ forskningsmetod för att fånga in olika 

aspekter i den sociala kontexten och förändringar i processer. Likaså menar Bryman & Bell 

(2003, s. 40) att den kvalitativa forskningen syftar till tolkning och inte kvantifiering av 

insamlad data, vilket vi ansåg vara till fördel för att få ett mer djup i det insamlade materialet. 

Den kvalitativa metoden bidrar även till ökad flexibilitet då vi som författare kan göra 

ändringar under processens gång (Kaczynski, Salmona & Smith 2014; Bryman & Bell 2003, 

s. 317), vilket är betydande då vi innan datainsamling inte kan veta hur användandet av Lean 

egentligen fungerar i praktiken. Ett exempel på denna flexibilitet är att vi utifrån 

observationen kan gå tillbaka till den teoretiska referensramen för att söka nya teorier på det 

som observerats. Denna flexibilitet bidrar således till att studien blir mer mättad. I denna 

studie fann vi inget större behov av att nyttja det då den teoretiska referensramen fångande in 

det som vi observerade. Slutligen anser vi att den huvudsakliga fördelen med en kvalitativ 

studie är att vi kan observera och koppla samman saker som sållats bort i en kvantitativ metod 

där studien avgränsas i betydande omfattning, och som i sin tur genererar en mer 

försteålseorienterad kunskap.  

Designen för studien bestämdes tidigt i processen att utgöra en fallstudie, där vi bestämde oss 

för att gå in i en organisation och i en specifik del, produktionen. Det beskrivs av Bryman & 

Bell (2003, 71) då formen av fallstudier ofta innehåller en djupgående undersökning av ett 

specifikt fall. Denna typ av studie ansåg vi vara ett bra sätt för att uppfylla syftet med studien 
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då metoden går in mer på djupet, samt att det generellt sett ger en bättre förståelse för det 

författaren är intresserad av (Merriam 1998, s.24). Inom fallstudier kommer forskaren så nära 

intresseområdet som möjligt och i denna uppsats var det av vikt att komma nära inpå det som 

ska studeras för att förstå den sociala kontexten. Vidare presenterar Bryman & Bell (2014, 

s.87) olika typer av fallstudier. Då vi inte syftade till att avslöja något nytt som inte tidigare 

varit tillgängligt eller att utföra en studie över tid för att förstå förändringsprocessen så kom 

vår studie att utgöra det representativa fallet, det vill säga en vanlig dag i en vanlig 

organisation.  

Litteratursökningen har varit en viktig process för att forma den teoretiska referensramen. I en 

deduktiv ansats utgör den teoretiska referensramen mallen för resterande delar i 

uppsatsarbetet, och således är det viktigt att från början ta fram relevanta artiklar och studier 

att använda. Vi har fått tillgång till nätbaserade artiklar via Örebro Universitets 

bibliotekskatalog, och de specifika databaserna vi använt oss av är ABI/Inform och Summon. 

Även sökdatabasen Google Scholar har använts som ett komplement då artiklar inte funnits i 

fulltext i ABI/Inform eller Summon. I de artiklar vi hittat har vi även sökt efter 

källhänvisningar och referenser till andra artiklar som vi har kunnat använda oss av i 

utformandet av den teoretiska referensramen. Vidare har viss tryckt litteratur använts då 

tidigare forskning inte bidragit till tillräckligt grundläggande beskrivningar, och dessa har vi 

fått tillgång till på Örebro Universitetsbibliotek. För att säkerställa att tidigare litteratur är 

relevant för vår typ av studie har vi filtrerat sökningarna. Dels har vi endast använt oss av 

artiklar som är vetenskapligt granskade och finns tillgängliga i fulltext. Sedan har vi sett till 

att använda oss av sökord som relaterar till vår studie. Huvudsakliga sökord har varit: Lean, 

Innovation, Balancing. 

3.3 Urval 

Urvalet i denna studie baserades på kriterierna att företaget använde Lean och att de är ett 

produktionsföretag. Då studien är av kvalitativ karaktär användes ett icke-sannolikhetsurval 

då resultatet av studien inte syftar till att generaliseras på signifikantnivå (Bryman & Bell 

2003, s.124). Ett flertal företag kontaktades som vi ansåg uppfylla kriterierna. I två av 

företagen fick vi via privata kontakter direkta uppgifter till anställda som ansvarade för arbetet 

med Lean. De andra företagen kontaktades via växel eller kundtjänst som fick hjälpa oss att 

komma i kontakt med rätt personer.  
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Innan vi tog kontakt med företagen så upprättade vi ett introduktionsbrev med syfte att ge de 

potentiella respondenterna en uppfattning av studiens syfte samt för att väcka ett intresse för 

dem att vilja delta. Responsen vi fick från företagen var blandade då två av dem nyligen infört 

Lean eller var mitt inne i implementeringsprocessen och således inte kände att de kunde bidra 

till studien. Ett av företagen som vi fått kontakt med via den privata kontakten ställde sig 

positivt till att delta, så vidare kommunikation inleddes. Urvalet blev på så sätt ett 

bekvämlighetsurval då vi som författare fick välja den respondent som för tillfället var 

tillgänglig (Bryman & Bell 2011, s.124). I den vidare kontakten fick vi även kontaktuppgifter 

till en annan enhet inom företaget som också arbetade med Lean, men som hade hunnit längre 

i sen resa. Det resulterade i att vi hade två anställda som arbetade med Lean, och som båda 

kunde hjälpa oss att få tillgång till respondenter inom produktionen i respektive enhet. Det 

kan liknas vid ett snöbollsurval, då vi initialt får kontakt med en eller två relevanta personer 

och som sedan används för att få tillgång till ytterligare respondenter (Bryman & Bell 2003, 

s.126). Fallstudien genomfördes således på två enheter inom en produktion, där intervjuerna 

genomfördes med en Lean ansvarig och ett flertal montörer/operatörer inom respektive enhet. 

Det i syfte att få en helhetsbild och en djupare förståelse för hur styrningen av Lean påverkar 

montörernas/operatörernas innovativa förmåga i det vardagliga arbetet.  

För att förtydliga vilka respondenter som intervjuats så har vi sammanfattat intervjuerna i en 

tabell nedan där det tydligt går att utläsa i vilken enhet respektive intervju har skett och vem 

som har intervjuats.  

 Enhet Respondent 

Intervju 1 1 - E1 Produktionschef – PC 

Intervju 2 2 - E2 Samordnare – S1 

Intervju 3 2 - E2 Kvalitets- & verksamhetsutvecklingschef – L1 

Ledare för verksamhetsutveckling & Lean-implementering – L2 

Intervju 4 2 - E2 Samordnare – S2 

Intervju 5 2 - E2 Samordnare – S3 

Intervju 6 1 - E1 Montör – M1 

Intervju 7 1 - E1 Montör – M2 

Figur 2, respondenter och intervjuer 
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3.4 Datainsamling 

Intervjuer valdes som verktyg för datainsamling i denna studie eftersom vi från början visste 

vilka delar som ämnades att studeras och då teorin var mycket omfattande. Rabionet (2009) 

menar mer specifikt att semi-strukturerade intervjuer är bästa alternativet vid dessa 

förutsättningar. Vi ansåg att det uppfyllde kraven för att kunna söka efter en förståelse för hur 

Lean används och hur det uppfattas av de anställda, så vi valde att använda semi-strukturerade 

intervjuer. Vidare ansåg vi att i en situation där vi ville förstå en individs uppfattning är det 

viktigt att kunna ställa följdfrågor för att komplettera svaren, vilket är en av fördelarna med en 

semi-strukturerad intervju tillskillnad mot en strukturerad. Under semi-strukturerade 

intervjuer tillåts även intervjun röra sig i olika inriktningar, vilket tenderar till att skapa en 

ökad flexibilitet (Bryman & Bell 2003, s.474). Vi kunde till hänsyn av det avvika från 

intervjuguiden vilket är av stor betydelse då Diefenbach (2008) menar att det under 

intervjutillfället kan uppkomma andra intressanta frågor som behövs diskuteras närmare än de 

som planerats från början.  

Intervjuerna genomfördes på plats hos de två olika enheterna. I den ena hade kontaktpersonen 

bokat ett konferensrum för samtliga fyra intervjuer, och i den andra genomfördes de på 

kontaktpersonens kontor. Vi uppfattade båda miljöer som trygga och lugna, då vi kunde 

stänga dörren och samtala i lugn och ro. En viktig aspekt i genomförandet av intervjuerna var 

att anta en tolkande approach, inte bara gällande vad respondenten sa men också hur deras 

kroppsspråk såg ut. Patel & Davidsson (2003, s.63-64) menar att kroppsspråket kan visa på att 

intervjupersonens språkliga svar inte är det som personen egentligen menar, och det är därför 

viktigt att fånga upp dessa nyanser. Då vi var två personer som utförde intervjun ökade 

förutsättningen att tolka kroppsspråk och språkbruk. Om det skulle dyka upp en situation där 

vi kände att intervjupersonens kroppsspråk visade på tveksamhet i det språkliga svaret så 

kunde vi ställa följdfrågor för att få ut vad personen egentligen menade och tyckte. Under 

intervjuerna så skedde det förmodligen omedvetet vid några tillfällen, ett exempel är när 

respondenten blev lite osäker på frågan och att det syntes på deras kroppsspråk innan de direkt 

uttalade det. Då kunde vi lägga in en förtydligande följdfråga som respondenten enklare 

kunde relatera till och svara på. Vi reflekterade också kring vårt egna kroppsspråk och hur vi 

pratade under intervjuerna, vilket Patel & Davidsson (1994, s.64) hävdar vara betydande för 

att respondenterna ska känna sig bekväma. Vi lyckades inta ett lugnt och avslappnat 

kroppsspråk ganska tidigt men hur vi pratade och samtalade förbättrades från intervju till 

intervju. I de första intervjuerna var det mycket hummande och instämmande från vår sida för 
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att sedan utvecklas till att vi höll oss tysta när respondenten pratade. Det menar Bryman & 

Bell (2014, s.485) är viktigt för att visa hänsyn och låta respondenten tala till punkt. 

3.5 Framställandet av intervjuguide 

Frågorna som ställs är inom områdena innovation, Lean och balanserad användning av MCS. 

De har sammanställts i en så kallad intervjuguide vilket är viktigt vid semi-strukturerade 

intervjuer enligt Bryman & Bell (2003, s.475). Intervjuguiden ämnade att fastställa en röd tråd 

genom intervjuerna, och utformades utifrån den teoretiska referensramen och den 

analysmodell som tagits fram. Vid utformandet av intervjufrågor tog vi hjälp av Patel & 

Davidssons (2003, s.65-66) olika tekniker och tips för att under intervjun undvika frågor eller 

formuleringar som kan påverka intervjupersonens svar. Exempelvis valde bort att ställa alltför 

långa frågor eller ledande frågor, vilket kan få intervjupersonen att tappa bort sig i svaret eller 

att svara ledande. Även negationer och dubbelfrågor undveks för att inte tillsätta värdering i 

frågorna och för att skapa så stor tydlighet i frågorna som möjligt. Intervjuguiden utformades 

även utifrån Bryman & Bell´s (2014, s. 484) anvisningar vad gäller att anpassa språkbruket 

till respondenterna, det vill säga att inte använda komplicerade akademiska termer. Även att 

frågorna ska generera värdefulla och relevanta svar har tagits i åtanke i formuleringen då vi 

tydligt motiverat varför vi valt att ställa frågorna utifrån den teoretiska 

referensramen/analysmodellen. Den begreppsapparat som presenteras i teoriavsnittet kan dock 

vara svår för intervjupersonerna att förstå. Begrepp som att balansera MCS, innovation och 

Lean kan vara något som respondenterna inte har en direkt kunskap om och likaså kan 

begreppen även betyda olika för olika individer. Dessa två punkter belyser vikten att skapa ett 

flertal indikationer för varje begrepp, dels för att respondenterna ska kunna relatera till dem 

men även för att täcka in så mycket som möjligt. Det är något som intervjuguiden har syftat 

till att säkerställa. 

Vi upprättade två intervjuguider, en för de Lean-ansvariga och en för 

montörerna/operatörerna. Det eftersom de två olika typerna av respondenterna uppfyller olika 

syften. De Lean-ansvariga syftar till att ge en bild av Lean-arbetet samt hur det används, 

medan intervjuerna med montörerna ska fånga upp hur de upplever styrningen och vad det har 

för effekt på det innovativa klimatet. Nedan presenteras en uppställning: 

 Respondent Frågor om 

Intervju- Produktionschef Lean 
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guide 1 Kvalitet- och Operational Excellence chef 

Ledare för verksamhetsutveckling & Lean-implementering 

Balansering 

Intervju- 

guide 2 

Montörer 

Samordnare 

Balansering 

Innovativt klimat 

Figur 3, respondenternas frågor 

Bryman & Bell (2014, s. 484) belyser också vikten av att utföra en pilotstudie, det vill säga att 

testa intervjuguiden för att kunna arbeta med de svaga delarna. Vi hade som avsikt att utföra 

en pilotstudie, men på grund av avståndet till studiesubjekten fick vi svikta lite på det. Den 

första intervjun med produktionschefen utfördes en vecka innan resterande intervjuer för att 

kunna komplettera intervjuguide 1. Intervjuguide 2 fick vi inget tillfälle att testa innan 

insamlandet av data. Dock kände vi att våra frågor lyckades fånga upp mycket relevant och 

intressant information, vilket även var ett resultat av att vi improviserade under intervjuernas 

gång när vi kände att behovet fanns. 

3.6 Presentation och analys av data 

Efter att det empiriska materialet samlats in transkriberades materialet för att säkerställa att 

materialet hanteras korrekt. Efter det genomfördes en innehållsanalys. Med hjälp av 

programmet Nvivo skapades koder grundade från begrepp och teorier sprungna från vår 

teoretiska referensram, kodningsmallen konstruerades således på förhand. Hsiu-Fang & 

Shannon (2005) beskriver detta som en riktad deduktiv innehållsanalys, och en fördel vid 

denna typ av analys är att tidigare teorier kan styrkas eller utvecklas. Vid kodning av 

materialet separerades enhet ett och två så att två separata innehållsanalyser genomfördes. Det 

för att kunna se skillnader i materialet mellan de olika enheterna. Materialet sorterades sedan 

in i kategorier utifrån teoretiska begrepp och skapade så kallade meningsenheter bestående av 

citat från respondenters svar. Meningsenheter är den första delen i en fem-gradig hierarkisk 

nivå. För att uppnå trovärdighet är det viktigt att välja ut de mest lämpliga meningsenheterna. 

Till exempel kan en referens som är för lång ha många olika betydelser eller underliggande 

meningar medan en för kort referens kan vara svår att få ut bra information från (Graneheim 

& Lundman 2004). För att säkerställa lämpliga meningsenheter har inte alltid hela svaret en 

respondent förmedlat tagits med, utan istället en del av det, i vissa fall har ett svar delats upp i 

flera meningsenheter för att en meningsenhet inte ska inneha flera underliggande betydelser. I 

vissa delar av det insamlande materialet är det tydligt vad respondenterna menar i sina svar, 

men i vissa fall kan svaren behöva analyseras för att få fram den egentliga innebörden. För att 
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få fram en underliggande betydelse har meningsenheterna kondenserats, vilket har skett i fem 

steg. Det första steget är kondenserade meningsenheter, som är en kort sammanfattning av det 

ursprungliga citatet. Efter att samtliga meningsenheter kondenserats gjordes en tolkning av 

den underliggande betydelsen. I detta steg försöker forskarna finna en underliggande 

betydelse i respondentens svar. Enligt Graneheim & Lundman (2004) finns det risk för att 

forskares tolkning skiljer sig åt, vi har försökt säkerställa detta i den mån vi kan genom att 

båda skribenterna har diskuterat den underliggande tolkningen. I figur 4 nedan presenteras ett 

urklipp av innehållsanalysen. Efter att en tolkning av den underliggande betydelsen gjorts 

skapades den fjärde hierarkiska nivån, de underliggande betydelserna delades in i 

subkategorier som är grundade i teorin. Sedan kategoriserades subkategorierna in i ett 

huvudtema byggt på teorier inom innovation, balansering och Lean. 



 

               

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Under-liggande 

betydelse 

          Subkategori Huvud-tema 

Jag brukar både provocera fram diskussioner så att alla får 

säga sitt, det ska vara högt i tak, när det uppstår konflikter 

men oftast är det om man tycker på ett annat sätt visar det på 

engagemang man blir ju inte upprörd om man inte är 

engagerad, då får man försöka omvandla den energin som folk 

kan driva fram, hittills har det gått bra iallafall. 

Diskussioner uppmuntras 

och respondenten försöker 

provocera fram till 

diskussion. 

Att det uppstår 

diskussion anses 

vara bra. 

Stödjande ledning. Främjar innovation 

Vi har ju, dels håller vi på med utbildningarna som börjar med 

en introduktion till Lean som respondent 1 kör på ett VU-

ledarseminarium och kommunicerar ut det den vägen. Sen ska 

chefen ge den till sina gruppen 

På seminarium får ledare 

och chefer information som 

sedan kommuniceras neråt. 

Information 

delas ut  

nedåt i 

organisationen 

Vertikala 

informations-system 

Lean-princip 

Inom företaget kan vi ringa vem vi vill där är det ganska bra, 

spelar ingen roll om det är VD eller någon annan om de har 

tid så kan man prata och utväxla kunskap. 

Inom företaget kan man 

prata och utväxla idéer med 

alla. 

Det finns en 

organisatorisk 

öppenhet. 

Organisatorisk 

uppmuntran. 

Organisatorisk 

uppmuntran. 

Upplever du att det är enkelt att veta vart man ska vända sig? 

Respondent: Inom det här är det ganska lätt om man vill att få 

tag på information. 

Upplever du att det är 

enkelt att veta vart man ska 

vända sig? Respondent: 

Inom det här är det ganska 

lätt om man vill att få tag på 

information. 

Om man 

behöver hjälp 

finns det 

expertis att tillgå 

Organisatorisk 

uppmuntran. 

Främjar innovation 

Nu kan man bestämma hur man ska forma sin station, man kan 

ha jättefritt att tänka själv 

Montörer kan själva 

bestämma hur deras station 

ska se ut. 

Montörer får 

vara med och 

bestämma. 

Frihet och 

självständighet. 

Främjar innovation 

Figur 4, konstruerad innehållsanalys



 

Innehållsanalysen har i den här studien främst använts som ett verktyg för oss som författare 

att hantera det material som samlats in. Utifrån den har vi tydliggjort för oss själva vilka 

teman och sub-kategorier som gått att identifiera i respektive enhet. I nästa steg tillämpade vi 

en annan metod för att finna kopplingar och samband mellan dessa teman. En tematisk analys 

har därav använts för att djupare skildra relationen mellan de begrepp som presenteras i den 

teoretiska referensramen och innehållsanalysen. Bryman & Bell (2003, s.462) beskriver 

tematisk analys som en form av narrativ analys, vilket i grunden är en metod som är sensitiv 

för den upplevelse av tidsbestämda processer som individer finner i rollen som berättare. En 

tematisk analys möjliggör därav för oss att fånga in de komplexa processer som kan speglas i 

insamlat datamaterial.  Vidare så fokuseras det i en tematiska analys på vad som sägs 

tillskillnad mot hur det sägs (Bryman 2011), vilket vi anser vara till fördel för att svara på 

studiens frågeställning hur Lean påverkar det innovativa klimatet. Genomförandet av den 

tematiska analysen har sett ut på sådan sett att texten från transkriberingarna har sorterats 

under begreppen innovation, Lean och balansering av MCS samt under respektives 

undergrupper. Exempelvis har det material som kan kopplas till balansering sorterats i 

undergrupperna möjliggörande, kontrollerande, interaktiv och diagnostik användning av 

Lean, vilket sedan kopplats med den teoretiska referensramen för att kunna finna likheter och 

olikheter. Analysen för respektive enhet har sedan mynnat ut i två aspekter som upplevs vara 

viktiga begrepp för den skillnad som gått att se i användandet av Lean och dess effekt på det 

innovativa klimatet.   

3.7 Etiska ställningstagande 

Merriam (1994, s.189ff) menar att i en kvalitativ fallundersökning blir etiken främst aktuell 

under insamling av information och vid presentation av resultatet. Det finns olika punkter som 

vi som författare bör ta ställning till vilka utgör frivillighet, konfidentialitet, integritet och 

anonymitet (Bryman & Bell, 2011 s.136ff). En del i det etiska ställningstagandet innefattar 

även informationskrav, det vill säga att de berörda parterna ska belysas om forskningens 

syfte. I denna studie användes ett informationsbrev för att visa på syftet med studien, i brevet 

informerades respondenterna om frivilligheten att delta och möjligheten till att vara anonym. 

Under studiens arbetsgång har organisationen som studerats dock nämnts vid namn under 

seminarier vilket vi är medvetna om kan ha kommit att påverka anonymiteten. Dock anser vi 

att då organisationen är ett multinationellt företag med ett flertal produktioner i Sverige, och 

även ett antal olika enheter på den ort vi har samlat in data så bör anonymiteten hållas relativt 
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hög. Likaså var intrycket från respondenterna, de Lean-ansvariga, att organisationens 

anonymitet inte var en alltför viktig fråga då det fanns indikationer på att de kunde tänka sig 

att inte vara anonyma. Vi har dock valt att hålla organisationen anonym i studien. 

Det kan även upplevas problematiskt att vi använt oss av ett snöbollsurval då vi har haft en 

kontaktperson på respektive enhet som organiserat resterande intervjuer med montörerna. Det 

kan dels äventyra anonymitetsgraden då kontaktpersonen vet om vilka vi har intervjuat, samt 

att kontaktpersonen få en del makt i och med att de får välja respondenterna på montörsidan. 

Det sistnämnda märkte vi av speciellt i en av enheterna då vi fick intervjua två samordnare i 

två olika grupper. Uppfattningen från intervjuerna var att de har haft större möjlighet att ta del 

av Lean-resan i jämförelse med de som arbetar med monteringen. I den andra enheten 

uppfattade vi det som att kontaktpersonen valde en person som var lite mer positiv i 

inställningen och en som var lite mer negativ. Summan av det hela visar att kontaktpersonerna 

har haft en påverkan i och med urvalet. Dock ser vi inte hur vi hade kunnat genomföra det på 

något annat sätt. Då produktionen är väldigt styrt utifrån säkerhet och regler så fanns inte 

möjligheten att spontant gå ut i produktionen och välja respondenter på plats.  

Vid varje intervju informerades respondenterna om att deras bidrag kommer att vara anonymt, 

det vill säga att de inte kommer att nämnas vid namn. De fick även möjlighet att gå igenom 

materialet efter transkriberingen för att godkänna det. Det minskade vår påverkan när det 

kommer till att tolka svaren då respondenterna erbjuds att återkoppla om vi tolkat något fel 

eller om det är något de vill ta bort. På så sätt ökar sanningshalten i materialet och 

integriteten. Integriteten säkerställdes även genom att materialet skickades till respektive 

respondents personliga e-mailadresser, det vill säga vi gick inte genom kontaktpersonerna. 

Dock uppstod lite svårigheter kring att behandla svarens konfidentialitet, speciellt i enheten 

där vi endast intervjuade två montörer samt även vad gäller data från intervjuerna med de 

Lean-ansvariga. Det eftersom det kan tänkas vara lättare för de inom enheterna som tar del av 

den färdiga studien att utläsa vem som har sagt vad. För att förhindra det så valde vi att plocka 

bort delar av resultatet som kan vara känsliga i den version som skickades till respondenterna.  

3.8 Metodreflektioner 

I utförandet av en studie är det viktigt som författare att identifiera och reflektera kring styrkor 

och svagheter som uppkommit under processens gång. För att bedöma kvaliten på en studie 

utgår Bryman & Bell (2003, s.306) från fyra kriterier: extern reliabilitet, intern reliabilitet, 
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extern validitet och intern validitet. Den externa reliabiliteten står för i vilken grad studien kan 

upprepas, vilket möter vissa svårigheter med en kvalitativ studie. Det är till följd av att 

resultatet är specifikt för den sociala miljö och de betingelser som existerar på den plats som 

data har samlats in, vilket gör att resultatet inte kan generaliseras till andra kontexter. För att 

öka reliabiliteten i den grad det är möjligt har en tydlig redogörelse utförts för samtliga val för 

metodvalen under processens gång, vilket behandlas i styckena ovan.  Vidare har en 

seminariegrupp träffats vid fyra tillfällen där de andra gruppmedlemmarna har fungerat som 

en granskare, vilket enligt Bryman & Bell (2003, s.307) också är viktigt för att säkerställa att 

metodvalen håller god kvalitet. Det har resulterat i en ökad reliabilitet, då studien kan 

användas som en mall för liknande studier i andra miljöer. Den interna reliabiliteten innebär 

att medlemmarna i författargruppen kommer överens om hur det som observeras ska tolkas. 

Under studiens gång har det uppkommit tillfällen då vi som författare arbetat på varsitt håll, 

vilket innebär att det finns delar i studien då materialet har tolkats av endast en av författarna. 

I andra delar har tolkningen skett tillsammans. Denna variation i utförandet av tolkningen har 

resulterat i en negativ påverkan på den interna reliabiliteten, vilket även haft effekt på den 

interna validiteten. Intern validitet innebär att det finns en röd tråd mellan de observationer 

som görs och de teoretiska idéer som utvecklats. I analysen mötte vi svårigheter i att 

strukturera materialet, vilket vi anser har begränsat den interna validiteten. Denna svårighet 

mynnar i den begränsade interna realibiliteten då det var svårt att få ordning i våra respektive 

tolkningar av materialet.  Extern validitet innebär i vilken grad resultatet speglar verkligheten 

(Merriam 1994, s.177) och i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra 

kontexter (Bryman & Bell 2014, s.401). Som nämnt ovan kan resultatet i sig inte 

generaliseras till andra kontexter i en kvalitativ studie, utan istället handlar det om att 

generalisera studien på en analytisk nivå. Det möjliggörs i och med att den externa 

reliabiliteten säkerställs genom att metodvalen beskrivs, argumenteras för och granskas.  För 

att resultatet ska stämma överens med verkligheten har vi låtit respondenterna kontrollera det 

transkriberade materialet för att undvika att feltolkningar tas med i resultatet. Vidare har 

intervjufrågorna formats utifrån redan existerande teori, och dessa begrepp har även använts i 

analysen för att öka validitet. Bryman & Bell (2003, s.309) belyses även vikten av att ge en 

rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns i den grupp människor som studeras. I 

denna studie kan den rättvisa bilden kommit att begränsas då alla intervjuer utom en 

genomfördes med högre chefer eller samordnare, som naturligt kan tänkas ha en större 

förståelse för styrsystemet än montörerna i produktionen. Det kan ha resulterat i en positivare 

bild än vad som egentligen är fallet om intervjuerna endast genomförts med montörerna 
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4. Resultat/Analys 

Resultatet kommer att presenteras genom en kortare sammanfattning för respektive enhet 

samt den generella bilden hos båda. Syftet är att inviga läsaren i ett tidigt skede, för att 

läsaren ska kunna förhålla sig till det som byggs upp i de tre följande delarna då insamlad 

data kopplas ihop med den teoretiska referensramen i en analys. Resultatavsnittet avslutas 

sedan med att två aspekter i resultatet lyfts och tydliggörs för att styrka bidraget med studien

 

Enhet 1: Styrningen i enhet 1 antar en kontrollerande form då de utgår från mål som sedan 

uppnås genom en diagnostisk styrning. Det fastställer de genom att ha en daglig styrning där 

säkerhet, kvalitet, störningar och gårdagens utfall presenteras och styr det kommande arbetet. 

Det är främst den integrationen som sker mellan de olika stationerna, vilket skapar en 

kontrollerande miljö då det inte sker någon direkt face-to-face kommunikation. Vidare sker 

förbättringsarbetet främst utifrån att avvikelser uppstår. Det leder till att i enhet 1 kan 

innovation endast ske inom den ram som satts upp av ledningen, det vill säga att det drivs 

fram då något avviker från det uppsatta målet.  Det finns trots det förutsättning för ett mer 

innovativt klimat då ledningen är uppmuntrande och grupperna har en hög grad av mångfald, 

dock hindras det av den kontroll som råder till följd av de höga kraven på säkerhet och 

kvalitet samt den bristande förståelsen för Lean.  

Enhet 2: I enhet 2 tar styrningen en mer interaktiv form. Anställda kontrolleras likt enhet 1 

utav metodbeskrivningar och tekniska beskrivningar samt att de arbetar med tid och takt. 

Implementeringen av Lean samt ombyggnad av arbetsstationer sker tillsammans med 

montörgrupperna som har möjlighet att påverka sina arbetsstationer. Detta har lett till en 

bättre förståelse för Lean och en god integration mellan arbetsstationer vilket i sin tur är en 

bidragande faktor till att kommunikationen mellan stationerna sker kontinuerligt och face-to-

face. I enhet 2 har den ökade förståelsen för Lean som styrsystem bidragit till att personalen 

inte känner sig stressade av arbetet med tid och takt, istället har det fått en motsatt effekt där 

personalen upplever att det fungerar som ett hjälpmedel. Det innovativa klimatet inom enhet 2 

har påverkats positivt då det har bidragit till ökad förståelse för andra stationer och personalen 

har blivit mer delaktig. Innovationer drivs dels genom avvikelsehantering men även med hjälp 

av en stödjande ledning där montörer filmas vid sin arbetsstation. Filmen analyseras av 

montörer tillsammans med överordnade för att sedan finna förbättringsmöjligheter.  

Den stora skillnaden mellan enheterna utgörs av hur Lean implementerades och används, 

vilket har påverkat förståelsen för systemet mer positivt i enhet 2 än i enhet 1. Vidare används 
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Lean mer interaktivt i enhet 2 i och med de workshops som hålls inför förändringar, samt att 

de anställda är med och driver fram förbättringarna och genomför dem. I enhet 1 tenderar det 

att komma uppifrån. Den ökade förståelsen i enhet 2 främjar det innovativa klimatet i högre 

grad än i enhet 1 då den bristande förståelsen bidrar till att ökad kontroll behövs för att uppnå 

effektivitet.  

4.1 Enhet 1 

Enhet 1 monterar och producerar komponenter som bussningar och lindningskopplare till 

transformatorer. Monteringen sker i olika linor som ansvarar för en viss del och som slutligen 

skickas till provningen där produkterna testas.  

PC: Arbetar som produktionschef och hans roll är att motivera och inspirera 

produktionsledarna på enheten. PC arbetar även med chefer i sidled för att driva arbetet 

framåt. I Lean-arbetet kommer han in i bilden som kravställare och ägare av många processer. 

PC arbetar mycket genom cheferna då han kommunicera resultaten som ska uppnås och ger 

dem sedan utrymme att själva genomför det.  

M1: Arbetar som samordnare på linan som bygger lindningskopplare, modellen som sitter 

utanpå transformatorn. M1 är även avsynare. De huvudsakliga uppgifterna är att hålla koll på 

körplanen och hålla i den dagliga styrningen. M1 är även verksamhetsutvecklingsledare och 

förbereder för de mötena samt är med på större möten gällande t.ex. haverier. M1 stöttar 

också linan samt produktionsledaren. 

M2: Arbetar som montör, och har även arbetat inom provningen. M2 har stor kännedom om 

de olika delarna då han varit på enheten under många år. Han har tidigare arbetat som 

servicetekniker ute i världen. Huvuduppgifterna är montering eller att vara med i 

slutprovningen men han brukar även få hoppa in lite här och där. 

4.1.1 Innovation 

I enhet 1 är det innovation i processer som sker, vilket drivs utifrån att ständigt förbättra 

processerna inom produktionen. Att förbättra processer är enligt Baregheh, Rowley & 

Sambrook 2009 en form av innovation. Aasen & Amundsen (2013, s.122) hävdar att 

förbättringar bör drivas fram av de anställda som direkt arbetar med processerna. Det för att 

generera en stor förståelsen, vilket leder till ökad motivation och kreativitet hos de anställda. I 
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enhet 1 råder en bristande förståelse för processerna enligt Lean, vilket har resulterat i en 

minskad motivation.  

”Det har varit mycket motstånd för Lean, att nu ska vi arbeta som robotar” – M1 

”Det var mer utmanande och roligare innan Lean infördes, då ansvarade man för hela 

produkten själv” – M2 

I enhet 1 fick de anställda inte vara med och driva fram processerna i och med införandet av 

Lean. Det kom uppifrån, köptes in externt och implementerades utan att involvera de 

anställda, vilket påverkade förståelsen för systemet.  

”Så ni köpte liksom in externa tjänster då, sen har ni jobbat med det internt? Ja, vi köpte in 

hårdvara kan man säga” – PC 

”Man fattade inte att man skulle gå the Toyota-way” – M2 

”När de införde Lean så var det ingen som frågade oss. Utan det kom bara hit folk som skulle 

mäta tider och sånt. Det var bara varför då? Vad gör dem här?” – M2 

Att innovation drivs från ett förbättringsarbete, som uppkommer från avvikelser, leder till att 

innovationen är styrd inom ramarna för säkerhet och kvalitet. Det utgör en form av kontroll, 

då förbättringarna ständigt sker när något avviker från ett uppsatt resultat. Enligt McLean 

(2005) är kontroll ett av de största hindren för innovation, men samtidigt behövs en viss grad 

av formalisering och centralisering i beslutsfattandet för att öka innovationsförmågan. 

McLean (2005) menar att uppkomsten av för många idéer som ska implementeras samtidigt 

kan skapa problem och leda till att innovation hindras. Inom enhet 1 upplevs Lean begränsa 

de anställdas kreativitet och nytänkande då de blir relativt styrda av systemet, vilket mynnar i 

att förståelsen och kompetensen för systemet inte är tillräcklig. 

”Det kan vara en fördel att begränsa kreativiteten då om för många är kreativa kan det slå 

fel” – PC 

Enheten står mycket för kontroll och att styra processer. Säkerhet och kvalitet utgör två av de 

viktigaste värderingarna inom enhet 1. Det är något som är gemensamt för alla och utifrån det 

förväntas ett visst beteende. Dobni (2012) menar att det är grunden för en organisationskultur. 

För att säkerställa ett önskat beteende använder sig enheten bland annat av symbolstyrning, 

vilket enligt Malmi & Brown (2008) är ett viktigt verktyg. Det sker genom visualiserade 

verktyg, vilket i enhet 1 utgörs av ett rör som de anställda får släppa ner pingisbollar i när de 
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kommer med förbättringar. På så sätt säkerställer enhet 1 att de anställda ständigt arbetar med 

att hitta avvikelser och att förbättra processerna. Även utbildning och utformning av 

arbetsuppgifter används för att forma anställdas beteende. I enhet 1 måste samtliga anställda 

läsa en kvalitetskurs och arbetsuppgifterna är formade utifrån säkerhet och kvalitet, då antalet 

arbetsuppgifter begränsats. Tidigare ansvarade en anställd för hela monteringen av en 

produkt, numera är den uppdelade i olika stationer. Det leder till att de anställda kan fokusera 

på att bli bra på sin del då det inte kräver lika stor och bred kunskap. Det är även lättare att 

upptäcka brister i monteringen då den skickas vidare till nästa steg i kedjan som kan se det 

med ”nya ögon”. Kulturen inom enheten styr således mycket mot kontroll och kan motverka 

en innovativ kultur. Det finns trots det ett visst utrymmer för nytänkande och kreativitet inom 

ramarna för säkerhet och kvalitet.  

Enligt McLean (2005) finns det fyra viktiga förhållanden för att skapa ett innovativt klimat. 

Den organisatoriska uppmuntran tenderar att bli lidande till följd av säkerhets- och 

kvalitetsaspekten då det begränsar uppmuntrandet för risktagandet inom enheten. I enhet 1 är 

den största barriären för att testa nya idéer begränsade resurser i form av tid, vilket Caniëls & 

Rietzchel (2015) menar kan avskräcka anställda att testa nya idéer. I enhet 1 berättar M2 att 

han upplever det stressigt då de måste lyfta av produkten vid ett fel och försöka lösa det då 

tiden inte finns till. McLean (2005) menar att en horisontell kommunikation är viktig för att 

främja ett innovativt klimat. I enhet 1 finns det inga tydliga rutiner för hur det ska ske, utan 

kommunikationen mellan avdelningar sker genom den dagliga styrningen. Ingen direkt 

horisontell kommunikation uppstår mellan montörerna på olika stationer, utan det är 

samordnarna och produktionsledarna som står för det. Att den horisontella kommunikationen 

inte sker på alla nivåer inom enheten kan hindra ett innovativt klimat.  

”Innan jag vart samordnare hade man inget att göra med någon annan lina men som 

samordnare har jag mer kontakt med andra samordnare” – M1 

Ledningen ska uppmuntra till öppenhet i de olika arbetsgrupperna, och inte vara för 

kontrollerande för att främja ett innovativt klimat (Aasen & Amundsen 2013, s.170-171). 

Ledningen bör också vara tydlig i kommunikationen av mål samt att belöna måluppfyllelse. I 

enhet 1 uppmuntras öppenhet och arbetsgrupperna får sköta sig själva inom ramarna för 

säkerhet och kvalitet. Mål och förväntningar kommuniceras på verksamhets- och 

utvecklingsmöten och den dagliga styrningen vilket upplevs tydligt av respondenterna. 

Arbetsgrupperna kan sedan anpassa sina arbetsuppgifter utifrån vad som behöver prioriteras. 
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Oklart är dock om måluppfyllelse belönas. I enhet 1 mäter de antalet förbättringar som varje 

station kommer på. I det finns en form av belöning då en anställd får släppa ner en pingisboll i 

röret, men det kan vara individuellt om det ses som en belöning eller inte.  

Mångfalden inom arbetsgrupperna upplevs relativt stor, vilket kan främja 

innovationsförmågan då individer med olika erfarenheter kan utbyta tankar och idéer 

(McLean 2005). Dock handlar det också om att konstruktivt utmana relationerna inom 

gruppen och det kan vara svårare i enhet 1. Det upplevs råda en ”tysthet”, att det inte ska 

diskuteras för mycket, eller att behovet för att diskutera inte finns. En nöjdhet i det som redan 

är återspeglas i gruppdynamiken, där förändring inte alltid uppskattas.  

”Det är svårt. Man får inte trampa någon på tårna fast det ska vara så att alla är bekväma” – 

M1 

”Det sticker andra i ögonen när någon som är olik de själva får större ansvar” – M1 

Fördelningen av resurser i form av tid tenderar att hämma möjligheten till innovation inom 

enhet 1 (Aasen & Amundsen 2013, s.171). M2 berättar att det skapar stress hos de anställda 

då ett problem måste lösas, då tiden inte räcker till. Det har även resulterat i att han känner en 

viss misstro till ledningen, då det är meningen att det ska finnas extra personal som kan täcka 

upp då beläggningen är hög. Det har således en negativ effekt på de anställdas förmåga att 

vara kreativ, vilket Caniëls & Rietzchel (2015) anser vara en följd av ett begränsat 

resursanvändande i tid och pengar.  

Friheten att styra de egna arbetsuppgifterna är en viktig del för att främja ett innovativt klimat 

(McLean 2005). Montörerna har metodbestämmelser (MT) och tekniska beskrivningar (TB) 

som bör följas, men som inte är tvingande. Dock kan arbetsuppgifterna i sig vara tillräckligt 

styrande då det inte finns så många olika sätt de kan montera på samt att antalet 

arbetsuppgifter är begränsade. Arbetsuppgifterna tenderar att vara monotona och 

rutinmässiga, vilket främjar kreativitet i mindre grad än tidigare då arbetsuppgifterna var mer 

komplexa och utmanande (Chen & Taylor 2009; Abernathy & Clark 1985).  

”Men ja jag tyckte det var roligare tidigare, det kände mer som att... ja det var svårare, man 

skulle kunna allt och upplärningstiden var ju mycket längre” – M2 

De anställda har dock friheten att rotera på arbetsstationerna inom den egna gruppen. I enhet 1 

försöker produktionschefen förmedla målen till cheferna och att de sedan får stort utrymme 
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för hur de ska uppnå dem, vilket stödjer autonomi och ökar sannolikheten för kreativitet och 

innovation (McLean 2005).  

4.1.2 Lean  

Lean-arbetet inom enhet 1 består av att skapa ett utjämnat flöde i processer genom att arbeta 

med takt och avvikelsehantering. Att skapa flöde handlar om att planera resurser och kapacitet 

mellan olika processer (Shah & Ward 2007). Genom att mäta genomloppstider (takt) kan 

styrningen fånga upp waste (avvikelser) i processerna och eliminera dem för att jämna ut 

flödet (Schemner & Swink 1998). Att hantera variation i de olika processerna är också en 

viktig del inom enhet 1. Det innebär att kontrollera den tid som spenderas i olika processteg 

och att skapa en regelbunden kvantitet och takt i produktionen. I enhet 1 arbetar de med att 

inte bygga upp för stora buffertar samt att ständigt tänka i ett helhetstänk och inte enbart på 

den egna stationen. 

”Får inte provningen grejer spelar det ju ingen roll hur många ”hus” vi gör för de kan inte 

stoppa in några kopplare än” – M2 

De arbetar även med daglig styrning för att säkerställa ett utjämnat flöde och integration 

mellan stationerna. På den dagliga styrningen går de igenom säkerhet, material, störningar 

samt gårdagens utfall. På mötet sker informationsdelningen muntligt och presentas på varje 

stations informationstavla. Det utgör således vertikalt informationssystem där organisationens 

mål förmedlas nedåt i organisationen med syfta att skapa en förståelse för hur och varför 

uppgifter ska utföras på ett visst sätt (Karlsson & Åhlström 1996). Det finns även möjlighet 

till återkoppling direkt under mötet vilket Feng et al (2013) menar ger de anställda en 

möjlighet att få en tydligare bild av processerna. I enhet 1 är det genom den körplan som tas 

fram vid den dagliga styrningen som de anställda får en bild av de andra processerna. 

Exempelvis om det blir materialbrist kommuniceras det på den dagliga styrningen så att linan 

inte startas förrän problemet är löst.  Samma information ges till övriga linor så att de vet att 

de inte ska leverera eller att nästa steg inte kommer få någon leverans förrän stationen där 

problemet uppstått har åtgärdat det. Arbetet mot flöde och takt har dock inte uppfattats av 

personalen, syftet är som tidigare nämnt att skapa en integration mellan avdelningarna, dock 

har alla inte förstått detta vilket har lett till att takttiden upplevs stressande istället för att att 

det ska bidra till mindre stress 
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”Det har uppstått problem kring att arbetet med takt och tider då det syftar till att minska 

stressen, men många har inte förstått det och stressar upp sig genom att titta på klockan hela 

tiden.”– PC 

Multifunktionella team (MT) utgör enligt Karlsson & Åhlström (1996) en grupp anställda 

som klarar av att utföra många olika uppgifter och har ett delat ansvar för samtliga uppgifter. 

Shah & Ward (2007) menar även att det är betydande att anställda har flexibla kunskaper för 

att kunna täcka upp där behovet behövs. I enhet 1 arbetar de inte uttalat med MT, men linorna 

utgör grupper som ska arbeta ihop. Inom grupperna har de anställda kunskapen och 

flexibiliteten att täcka upp varandra. Dock kan det uppstå problem vid för stor belastning då 

det inte finns några extra resurser att ta in, vilket resulterar i att tiden att rotera inte finns. 

Mellan de olika stationerna är kunskapen mer bristfällig. Problemet ligger i att de tar tid att 

lära upp nya, och att det oftast skickas nya personer som ska täcka upp hela tiden. Det 

resulterar i att stationerna hellre sköter det själv istället för att ta in hjälp då de måste lära upp 

nya personer hela tiden. Då förblir kunskapen bristande mellan stationerna.  

”Det är mycket med att lära upp hela tiden, och det tar mycket kraft för oss” – M2 

Enhet 1 arbetar mycket med att eliminera waste och har ett avvikelsehanteringssystem för att 

upptäcka dem. Lacerda, et al. (2015) menar att icke-värdeskapande waste som kan undvikas 

ska elimineras medan icke-värdeskapande waste som är nödvändigt för kärnprocesserna ska 

analyseras och reduceras. Enheten mäter avvikelse på timme, vilket PC anser har gett goda 

resultat. 

”Tidigare kunde grejer bli stående i flera veckor utan att någon ens märkte det” – PC 

”Vi jobbar hårt med avvikelser, och det är hela grejen med Lean och takt. Att hitta avvikelser 

för att få effektiva flöden” – PC 

Det avvikelsesystem som används är sprunget från en metod som heter 4Q. 4Q består av en 

kvadrant som de anställda ska fylla i när de upptäcker avvikelser, och behandlar bland annat 

säkerhet och kvalitet. Den fungerar som en kvalitetsgaranti ute i produktionen. Det kan gälla 

allt från säkerhet och arbetsmetoder till reklamationer, vilket Shah & Ward (2007) menar 

leder till en ökad inre effektivitet och prestationer. När förbättring har skett genom 4Q så ska 

det kontrolleras, vilket PC kontrollerar och eventuellt korrigerar innan de anställda får släppa 

ner en pingisboll i det rör som sitter i produktionen. Då enheten mäter antalet förbättringar på 

en 6 månaders basis, så fungerar röret som en illustration för att uppmuntra anställda att 
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komma med förbättringar. 4Q syftar till att lösa avvikelser på långt sikt. Det råder dock vissa 

brister i förståelsen hos de anställda, vilket resulterat att de löses mer på kort sikt. 

”Många tycker att man kan gå förbi den processen då man anser att man är tillräckligt 

kompetent att lösa det själv. Då får man problem om tre månader eftersom kompetensen inte 

var tillräcklig” – PC 

Enheten använder sig av pull-principen i de egna processerna, vilket tar sig uttryck i att 

stationerna inte ska bygga upp en för stor buffert som tar plats samt att det inte ska skicka 

produkten vidare om nästa station inte är redo att ta emot den (Womack & Jones 1996). 

Linorna i enhet 1 ser sig själva som leverantörer till provningen, och att monteringen av en 

produkt inte ska ske förrän behovet finns hos provarna.  

Arbetet med nollfel tar sig också uttryck i enhet 1. För att kunna leverera högkvalitativa 

produkter finns standardisering av arbetsuppgifter i form av metodbestämmelse (MB) och 

tekniska beskrivningar (TB) som alla anställda kan ta del av. Det minskar antalen fel som kan 

begås, då de visar hur produkten ska monteras (Karlsson & Åhlström 1996). Dock är dem inte 

tvingande, och en av respondenterna berättar att denne endast tittar i MB då den är osäker. 

Vidare menar författarna att kvalitetskontrollen berör hela organisationen och att 

identifieringen av defekter främst bör ligga på den enskilde individen i dennes vardagliga 

arbete. Det säkerställer enhet 1 i och med sitt avvikelsehanteringssystem, som sker utifrån ett 

bottom-upp approach.  

”Följer du MB så blir det ju ganska lika. Du följer den ett tag, men sen sitter det. Jag tar 

fram den ibland när jag är osäker” – M2 

I det ständiga förbättringsarbetet nämner tidigare teori kring Lean tre olika typer (Bhuiyan & 

Baghel 2006). Det ledningsorienterade förbättringsarbetet består i enhet 1 främst av 

avvikelsehanteringssystemet 4Q. Genom att uppmuntra och ställa krav på att anställda ska 

upptäcka avvikelser och komma med förbättringar säkerställer ledningen att organisationens 

strategi följs av samtliga anställda. Grupporienterat förbättringsarbete finns inom enheten, 

men på grund av låg belastning ligger funktionen för tillfället på en lina. Gruppen består av 

anställda från olika stationer som ska hjälpa till vid avvikelser utan att högre chefer ska 

behöva involveras, till exempel blir det slut på brickor ska de direkt ta det med 

materielavdelningen. Det individorienterade förbättringsarbetet upplevs vara det viktigaste 

inom enheten. Avvikelsesystemet är helt och hållet utformat för att individer ska hitta 

avvikelser och föreslå förbättringar till ledningen. Dock menar Karlsson & Åhlström (1996) 
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att organisationer med ett formellt system för implementering av förslag kan anses vara till 

viss del ledningsorienterad, då systemet inte helt och hållet förbättras på egen bevåg av de 

enskilda individerna.  

Inom enhet 1 görs försök till användning av vertikala informationssystem där information 

kommuniceras ut neråt i organisationen,  

”Jag tror man försöker gå genom chefer, samordnare och sen ut i grupperna” – M1 

4.1.3 Balansering av Lean 

Teorierna kring att balansera MCS behandlar bland annat tre olika nivåer; 1) vilken typ av 

styrning, 2) hur styrsystemen utformas och 3) hur ledningen använder styrningen (Tessier & 

Otley 2012).  

De två olika typerna av styrning utgör social respektive tekniska styrning (Tessier & Otley 

2012). Den sociala styrningen representerar den styrningsbara delen av organisationskulturen 

(Malmi & Brown 2008) och i enhet 1 styrs beteenden mycket utifrån säkerhet och kvalitet. 

För att styra mot ett gemensamt mål genom kulturen underlättar det om alla anställda har en 

liknande värdegrund, och i enheten kan det upplevas svårt då det tenderar att skilja sig åt 

beroende på hur länge de anställda arbetat inom organisationen, där de som arbetat längre är 

mer negativt inställda till styrningen med Lean. Den tekniska styrningen spelar således en 

viktig roll inom enheten för att styra samtliga mot ett gemensamt mål, då det specificerar hur 

uppgifter ska utföras samt hur grupper är organiserade (Tessier & Otley 2012; Malmi & 

Brpwn 2008). För att verkställa det använder enheten sig av cybernetisk styrning, vilket 

identifieras utifrån Malmi & Brown´s (2008) fem karaktäristiska. Mätning sker i egenskap av 

takt och avvikelser och som sedan ställs mot ett uppsatt förväntat läge. Till exempel mäter 

enheten avvikelser på en 6 månaders basis och om de den första perioden genomför 100 

förbättringar förväntas de genomföras 120 nästa period. Enheten mäter också taktuppfyllnad 

vilket återkopplas dagligen på den dagligen styrningen. Vid avvikelser mellan utfall och 

förväntat utfall sker en analys av den eventuella variationen genom 4Q. Att modifiera 

systembeteendet tenderar dock att inte fullt ut genomföras, då avvikelserna främst löses på 

kort sikt.  Tessier & Otley (2012) anser att balansen mellan social och teknisk styrning 

bestämmer hur pass möjliggörande och kontrollerande styrningsmekanismerna är. I enhet 1 

utgör den tekniska styrningen den större delen, vilket tenderar att forma 

styrningsmekanismerna mer kontrollerande. Vidare kan den sociala styrningen vara 
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kontrollerande då det skapar en ömsesidig övervakning mellan anställda, vilket i enhet 1 berör 

säkerhet och kvalitet.  

”Det är mycket säkerhet där vi har ett jättefint system där man kan bevaka riskobservationer. 

Vi har minskat tillbuden med 60 procent så det har gett resultat” – PC 

”Vi mäter ju dag när många andra mäter per månad. Det är bäst så, att mäta per vecka är på 

gränsen. Då har vi brutalt med avvikelser så det blir stor skillnad på antal om man mäter 

veckovis eller dagligen” – PC 

Hur styrsystemet är utformat tar uttryck i två olika former, det kan vara utformat genom 

operativa prestationssystem eller genom operativa begränsningar (Tessier & Otley 2012).  

Prestationssystemet inom enheten utgörs till stor del av den cybernetiska styrningen, där 

kritiska variabler gällande säkerhet, kvalitet och taktuppfyllnad mäts för att kontrollera vad 

enheten måste prestera för att uppnå målen. Operativa begräsningar används inte i samma 

utsträckning, med undantag för säkerheten där det trycks mycket på att följa tydliga rutiner 

och regler.  

Hur ledningen använder styrsystemet har en stor betydelse för hur de anställda uppfattar 

styrningen (Tessier & Otley 2012). I enhet 1 tenderar styrningen att vara kontrollerad, och det 

upplevs både negativt och positivt. 

”Nu känns det så fruktansvärt styrt. Man ska räkna någon minut hit eller dit och ifrågasättas 

varför det blev så” – M2 

Jag tycker att de är mycket enklare nu för att jag vet vad jag ska göra på stationen och att jag 

har min takttid på mig. Jag märker också att ju fler avvikelserapporter vi gör desto synligare 

blir det och tas på allvar” – M1 

En mer möjliggörande form av MCS tenderar att hantera spänningen mellan effektivitet och 

flexibilitet bättre än en kontrollerande form av MCS (Jørgensen & Messner 2009). Det finns 

fyra olika karaktäristiska för en möjliggörande form av MCS och de är reparation, intern och 

global öppenhet samt flexibilitet. (Adler & Borys 1996; Jørgensen & Messner 2009; Ahrens 

& Chapman 2004).  

Till vilken grad anställda får lösa problem och fortsätta utan vidare avbrott är beroende på vad 

det är för problem. Är det ett litet problem som endast berör stationen får de anställda lösa det 

själva, men om det är något större ska andra avdelningar kopplas in för att säkerställa kvalitet. 

Till exempel så kan problemen både vara mekaniska och elektriska, är det bara en 
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kantstöttning som kan slippas till gör montören det själv men är det ett elektriskt fel ska en 

speciell resurs tillkallas som får ta det vidare.  Ahrens & Chapman (2004) menar att 

styrningen blir mindre möjliggörande när reparationen är en process i sig tillskillnad med när 

den är integrerad i de rutinmässiga processerna. De anställda får även vara med och forma nya 

rutiner, men att det är beroende på hur mycket tid som finns.  Enheten tar även 

metodbeställningar av de olika grupperna, som dokumenteras och sedan genomförs av 

gruppen själv eller med hjälp av andra avdelningar beroende på hur långt de har kommit inom 

gruppen. Ahrens & Chapman (2004) menar att det bidrar till att mer användbara kriterier 

utvecklas. Att uppmuntra anställda till att aktivt diskutera praktiska problem vad gäller 

organisatoriska rutiner bidra således till en mer möjliggörande styrning. Inom enheten 

upplever de anställda att öppenheten är bra mellan stationerna och att diskussion främjas.  

Intern öppenhet innebär hur väl de anställda kan förstå de interna systemen vad gäller Lean 

(Jørgensen & Messner 2009). Det skiljer sig åt mellan de två respondenterna. Den ena tycker 

att ända sedan linan byggdes om så har takten balanserats upp så att det numera tar lika lång 

tid på samtliga stationer samt att det är lättare att upptäcka avvikelser. Den andra förstår 

arbetet med avvikelser, men tycker att det har blivit för styrt och att det blivit stora 

svängningar med personal som tar kraft och tid. Enheten försöker skapa en större intern 

öppenhet genom att göra styrningsprocesserna tillgängliga för de anställda via den tavla som 

varje station har, tavlan innehåller körplan och andra listor som identifierar 

nyckelkomponenter för den egna stationen. Kommunikationen med tavlor tenderar att vara 

inriktat mot den diagnostiska styrningen som kännetecknas av exempelvis klara 

kommunikationskanaler, om styrningen skett mer interaktivt hade det vara muntlig 

kommunikation där styrningen förmedlas ut face-to-face, detta kan öppna upp för utbyte av 

ideer och konstruktiva samtal som kan öka medvetenheten om de interna systemen (Tessier & 

Otley 2012). Andra stationers nyckelkomponenter kommuniceras inte förutom när en störning 

uppstår, så förståelsen för andra stationer är sämre. En av respondenterna berättar att denne 

inte hade kontakt med andra montörer innan hon blev samordnare, och nu har kontakt med 

andra samordnare. Vidare upplevs ett visst motstånd vid försök att öka förståelsen för Lean då 

många är negativa till att styras av takt och tid.  

Global öppenhet innefattar i vilken grad anställda förstår följden av deras arbete i upp- och 

nedströmningar (Jørgensen & Messner 2009). I enhet 1 har PC valt att sätta breda mål för att 

öka den globala öppenheten, där han ställt krav på produktionsledarna att förstå varför. PC 

vill motverka den oviljan som finns till att låna ut folk. 
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”Jag tänker så här att om jag ställer kravet på linan att leverera 100 produkter, men om den 

bredvid inte når upp till sina mål så tänker jag utifrån ett flexibilitetsperspektiv att man måste 

låna ut folk. Om någon är sjuk hit eller dit måste vi leverera tillsammans” – PC 

”Visst bommar man lite grann, men det är bättre att vi bommar lite tillsammans än att vi 

bommar totalt helhetsmässigt. Det är resan vi håller på med och den kommer aldrig att ta 

slut” – PC 

På den dagliga styrningen när respektive station går igenom körplanen så informeras de om 

det är något som måste prioriteras, till följd av att det till exempel har uppstått en störning i en 

annan station. Det skapar en samverkan vilket ökar den globala öppenheten (Ahrens & 

Chapman 2006). Förståelse för hur de olika processerna påverkas av stopp i en process är 

också hög. Då vet andra stationer att de bör styra om sina aktiviteter för att inte bygga upp en 

för stor buffert eller att de går och hjälper till för att hålla flödet jämnt.  

Friheten för anställda i hur de använder systemen är begränsade inom ramen för de uppsatta 

målen (Jørgensen & Messner 2009). PC beskriver att det är acceptabelt för anställda att frångå 

rutinerna för att uppnå målen om det sker kontrollerat, vilket innebär att det ska 

kommuniceras med en högre chef.  

”Man lägger ut ganska mycket ansvar på gruppen ändå. Om vi vill göra någonting annat så 

får vi göra det bara vi kan visa på varför och att det blir bättre” – M1 

”Om vi kommer på att det här kan vi montera smartare eller att den här axeln kan vi göra 

2/10 grannare så att det går lättare att montera. Då fixar vi det” – M2 

I en möjliggörande styrning ska avvikelser även ses som en möjlighet till lärande och 

utveckling, och inte som en risk (Adler & Borys 1996). Från ledningens sida uppmuntras 

risktagandet. PC berättar att avvikelser är positivt för enheten då det är en 

förbättringsmöjlighet och att det inte finns dåliga avvikelser. Dock tenderar motståndet att 

dyka upp hos de anställda i produktionen, då de ofta slår ner nya idéer. M1 tycker ändå att det 

finns några inom gruppen som kommer med idéer som de vill testa. 

”Det är vi som äger linan, om man har en idé får man ofta testa den” – M1 

M2 anser att risker varken uppmuntras eller sker, då nya idéer och lösningar främst kommer 

till då något gått fel och de inte har något att förlora på att införa den.  
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Vidare påverkar implementeringen och designandet av systemet om styrningen är 

möjliggörande eller kontrollerande (Jørgensen & Messner 2009). I enhet 1 är Lean-systemet 

externt designat och implementerat utan att de anställda har involverats, vilket har resulterat i 

en mindre förståelse. Således menar Jørgensen & Messner (2009) att styrningen antar en 

kontrollerad form för att hindra anställda från att begå fel. Exempel på kontrollerade 

aktiviteter i enhet 1 är avvikelsehanteringen och 4Q-metoden där de anställda ska följa tydliga 

rutiner.  

I enheten fokuserar styrsystemet främst på att bedöma avvikelser, vilket utgör en diagnostisk 

användning (Tessier & Otley 2012). Hela enhetens förändrings- och förbättringsarbete drivs 

utifrån avvikelser, vilket Bedford (2015) anser förknippas med hårda mått och kontroll. Det 

kan kopplas till det M2 säger att lösningar inte kommer till förrän fel uppstår, det vill då 

släcker de ”bränder”. Vidare menar Bedford (2015) att det ändå kan leda till mindre 

innovativa förbättringar, vilket då är starkt förknippat med att förbättra effektiviteten i 

processer. På enheten följer de upp avvikelser per timme för att uppnå målen, vilket minskar 

sökområdet och styr förbättringsarbetet (Bedford 2015). Den förbättring som sker är således 

styrt utifrån den diagnostiska formen, vilket syftar till att begränsa möjligheten till att vara 

”alltför” innovativ. Chenhall & Morris (1995) menar att den diagnostiska styrningen används 

för att hindra innovation där det inte finns ett uttalat behov av förändring. Det stärker 

resonemanget att innovationen är begränsat inom ramarna för kvalitet och säkerhet, då 

enheten inte har uttalade behov utanför dessa ramar.  

Den interaktiva användningen av Lean sker i mindre grad inom enheten, då två-stegs 

kommunikationen inte sker på samtliga nivåer. M1 anser att innan hon blev samordnare hade 

hon ingen kontakt med andra stationer, medan M2 berättar att han endast har en viss 

kommunikation med andra grupper då han tidigare har arbetat på andra stationer. Montörerna 

på golvet tar del av målen genom den diagnostiska formen av styrningen, det vill säga den 

dagliga styrningen. Då mötet ska ske på fem till tio minuter upplevs tiden för att 

kommunicera vara begränsat. Brist på tid och tydliga rutiner leder till att individer med olika 

typer av information kring olika aktiviteter inte kommuniceras face-to-face, vilket bidrar till 

att styrningen är mer kontrollerad. Likaså används den inte intensivt av underordnandet, då 

många saknar förståelse för systemet. Ledningen lyckas inte riktigt nå ut till alla nivåer. Det 

leder fram till att styrningen tar en kontrollerande form enligt Bisbe et al (2007).  
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Avslutningsvis upplever PC att anställda blir styrda av Lean, vilket påverkar förmågan att 

vara nytänkande och innovativa. PC och M1 upplever att det beror på att förståelsen för Lean 

är bristande, medan den M2 tycker att det har blivit för kontrollerande. Imai (1997) menar att 

för att Lean ska ge goda resultat är förståelsen av alla inom organisationen betydande, och att 

grunderna är tydligt dokumenterade. Inom enhet 1 upplevs denna förståelse finnas hos chefer 

och samordnare, men i betydligt mindre grad hos montörerna i produktionen. Då innovation i 

processer bör drivas fram av de som direkt arbetar med processerna resulterar det i att 

förmågan till innovation på enheten blir lidande.  

4.2 Enhet 2 

Enheten monterar brytare av olika styrkor och former. Monteringen sker i olika linor som 

ansvarar för en viss del och som slutligen skickas till provningen där produkterna testas. 

L1: Arbetar som kvalitet- och operational excellence chef på enheten. Under L1 ligger 

reklamationsgruppen, en produktionskvalitetsavdelning och ett antal andra stödfunktioner. L1 

har haft sin roll sedan april 2015 och har varit på enheten sedan december 2014. Det var i 

september enheten började med sitt Lean-arbete. 

L2: Arbetar med verksamhetsutveckling och Lean. Arbetsuppgifterna består av att stötta 

enheten i Lean-implementeringen och verksamhetsutvecklingen. L2 har arbetat med det sedan 

september 2015. Innan arbetade L2 inom produktionen som produktionschef. 

S1: Arbetar som samordnare på brytmontagen, den tunga sidan där brytarna har högre 

spänningar. De bygger brytare och har olika linor – brytarna, provningen och packningen. 

S2: Arbetar som samordnare inom enhetens Lean-team och som projektledare i workshops 

kring Lean. Uppgifterna består av att planera och utveckla arbetet med Lean samt att gå in i 

olika grupper och hålla i workshops inför en förbättring. Tidigare har han arbetat i 

produktionen i 6 år. 

S3: Arbetar som montör på den lätta sidan, som monterar brytare upp till 170kV. S3 är 

samordnare. Arbetsuppgifterna består av ren montering men även att samordna med andra 

grupper, till exempel materialsidan.  
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4.2.1 Innovation 

Inledningsvis är enhet 2 väldigt likt enhet 1 vad gäller innovationsprocesser och att de drivs 

fram från medarbetarna samt att kulturen utgörs till stor del av att styra de anställdas beteende 

inom ramarna för säkerhet och kvalitet. Dock upplevs det innovativa klimatet främjas i högre 

grad i enhet 2 än i enhet 1, vilket kan beror på de olika styrningsmekanismerna inom Lean 

används på olika sätt inom de två enheterna.  

Organisatorisk uppmuntran innebär att nya idéer bemöts positivt inom organisationen, det 

kan exempelvis vara att ledningen uppmuntrar till risktagande, ger möjlighet för horisontell 

kommunikation mellan personer och avdelningar, samt att man vid behov av expertis från en 

medarbetare har möjlighet att få den expertisen (McLean 2005). I enhet 2 beskrivs 

kommunikationen och möjligheten till att söka expertis vara god. Det finns många olika 

kommunikationsvägar att ta till och det upplevs vara lätt att få tag i den information som söks.  

”Inom företaget kan vi ringa vem vi vill, det ganska bra. Spelar ingen roll om det är VD eller 

någon annan om de har tid så kan man prata och utväxla kunskap.” – S1 

”Om man behöver ha hjälp av en annan avdelning skriver man en lapp till deras inkorg, en 

så kallad A-femma där man förklarar vilket problem man har” – L1 

”Inom det här är det ganska lätt om man vill att få tag på information.”– S2 

Den organisatoriska uppmuntran tenderar dock att bli lidande från ledningens sida när det 

kommer till att uppmuntra risktagande (McLean 2005). Det eftersom säkerheten och 

kvaliteten alltid kommer först, vilket begränsar de anställdas handlingsutrymme.  

”Jag kan inte komma dit och till exempel öka genomloppstiden på station, det går ju inte och 

inte heller minska genomloppstiden till kostnad på kvalité och säkerhet. Det är saker man inte 

får göra.”– S2 

Vidare är bemötandet av en ny idé beroende av kostnader, där mindre förändringar upplevs 

lätta att få igenom medan större kan komma att ta lång tid eller inte ske överhuvudtaget. Det 

kan kopplas till de byråkratiska barriärer som hindrar det innovativa klimatet samt begränsat 

resursanvändande i form av pengar (Caniëls & Rietzchel 2015). 

”Jag tycker sådana här vanliga grejer som inte kostar så mycket (10 – 15 tusen) så tycker jag 

att vi får riktigt bra hjälp med.”– S3 
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Stödjande ledning är en viktig aspekt inom enhet 2 vad gäller att uppmuntra öppenhet och 

konfliktlösning i arbetsgrupperna (McLean 2005) då det är högt i tak och diskussioner 

främjas.  

”Jag brukar provocera fram diskussioner så att alla får säga sitt, det ska vara högt i tak” – 

S2 

”När det uppstår konflikter, men oftast är det om man tycker på ett annat sätt, visar det på ett 

engagemang. Man blir ju inte upprörd om man inte är engagerad” – S2 

Dock är det otydligt vad gäller mål och förväntningar, då linorna endast har ett generellt mål 

som ska uppnås. Den huvudsakliga prestationen är att provarna ska ha prov, och att det ska 

uppnås genom takt och flöde. Då det saknas specifika mål så blir det oklart hur 

måluppfyllelserna belönas, vilket tenderar att hämma ett innovativt klimat (McLean 2005).  

Utvecklande arbetsgrupper är viktigt för det innovativa klimatet (Aasen & Amundsen 2013, 

s.171). Inom enhet 2 upplevs gruppdynamiken vara relativt olika mellan olika grupper. 

Samtliga respondenter beskriver ändå den egna gruppen som öppen och att alla vågar uttrycka 

tankar och idéer, samt att de bemöts bra. Konflikter och diskussioner ses som ett engagemang 

och tyngd läggs på att provocera fram det. 

”Jag tycker det är bra att få lite diskussioner. Få lite olika synsätt, jag tycker det är mer 

farligt om alla tycker lika och då borde man tänka till.”– S1 

Frihet och självständighet handlar om att de anställda får frihet att styra hur de ska utföra sina 

arbetsuppgifter (McLean 2005). Precis som i enhet 1 har montörerna i enhet 2 

metodbestämmelser (MB) och tekniska beskrivningar (TB) som bör följas, men det är inget 

som är tvingande eller ger någon påföljd om de inte gör det. Uppfattningen är ändå att de följs 

inom produktionen, då de anställda är fullt medvetna om hur viktigt det är att uppnå kvalitet i 

produkterna samt säkerhet under utförandet. 

”Vi har ju ganska tydliga riktlinjer för vad vi får göra och inte göra” – S2 

”Ja om man kollar rent produktionsmässigt så är det ju väldigt styrt med 

montagebeskrivningar och ritningar. Tekniska beskrivningar, sådana dokument” – S1 

Utöver det har montörerna friheten att utforma den egna stationen efter egen vilja, vilket 

uppskattas mycket.  
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”Nu kan man bestämma hur man ska forma sin station, man kan ha jättefritt att tänka själv” 

– S2 

”För mig så har det ju varit en jättestor frihet där man kan utforma, omforma och utarbeta så 

att det bara blir så bra för mig som möjligt, och är det bra för mig är det bra för 

produktiviteten” – S2 

Arbetsuppgifterna tenderar även att vara monotona och rutinmässiga, men med en viss grad 

flexibilitet. Den kan anses hämma det innovativa klimatet då de anställa ständigt utgör samma 

arbetsuppgifter (McLean 2005). De har dock friheten att rotera på arbetsstationerna inom den 

egna gruppen vilket har lett till en viss ökad kunskap om olika arbetsuppgifter.  

”Nu när det tagits bort så har ju alla börjat rotera, och de har blivit mycket kunnigare. Det 

gör ju inget om någon är sjuk ibland, då man kan täcka upp för varandra” – S3 

Kontroll fungerar som ett hinder för innovation, men i mindre grad kan de stätta ramarna för 

implementeringen av nya idéer (McLean 2005). Respondenterna i enhet 2 tror att en del 

anställda kan bli väldigt styrda av Lean, vilket påverkar deras förmåga att vara nytänkande 

negativt. Dock anser flera av respondenterna att det handlar mer om att förståelsen inte finns 

och mindre om att Lean som styrsystem utgör för mycket kontroll. Det blir även tydligt då de 

respondenter som upplevs ha en hög förståelse för Lean tenderar att uppleva att det skapar 

större förutsättningar för att vara flexibel än de som har mindre förståelse för systemet. Lean 

upplevs även ha bidragit till ökad tydlighet i de olika processerna, vilket har bidragit till nya 

förutsättningar att tänka i nya banor. Till exempel har enheten spelat in de olika processerna 

för att kunna hitta förbättringsmöjligheter. Denna typ av kontrollerande styrning har således 

ökat förståelsen hos de anställda. Bland annat har enheten begränsat antalet produkter som 

kan ligga på buffert. 

”Nej, det är gjort så att det aldrig kan bli en jättestor buffert, vid centreringen kan man inte 

få fram mer än 9-12st. Du kan inte göra fler än 12 hur gärna du än vill” – S3 

”Där styr vi lite mer med utrymme, du har inte möjlighet att göra 10st utan det finns bara 

plats för en. Det försöker vi bygga om ännu mer när vi gör stationerna” – L1 

Det har bidragit till att när en station har gjort klart en viss kvantitet så kan de anställda gå och 

hjälpa till på en annan station för att hålla flödet konstant. Det ökar således den interna 

öppenheten (Jørgensen & Messner 2009), vilket S1 förtydligar med följande citat; 
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”Jamen, jag tror att man jobbade mer på sin ”station” tidigare.. att det här är min station 

som jag ska sköta idag, den ska vara uppfylld men alla buffertar och när den är det och jag 

går hem.. så har jag gjort mitt jobb. Nu försöker man se mer på vad man behöver för att få 

igång nästa steg.”– S1 

En ökad intern öppenhet skapar förutsättningar för ett mer innovativt klimat och horisontell 

kommunikation mellan enheter (McLean 2005). I det här fallet fungerar kontrollen således 

som en katalysator för innovation då det kan ha positiva effekter på det innovativa klimatet 

genom att uppnå intern öppenhet. I detta fall har främst den horisontella kommunikationen 

lett till ett mer innovativt klimat, genom att stationerna nu är så nära varandra så sker 

kommunikationen även face-to-face och ofta; 

”Eftersom vi är så nära så är kommunikationen hela tiden” – S3 

4.2.2 Lean 

Enhet två använder sig främst av flöde och takt, eliminering av waste, ständiga förbättringar, 

multifunktionella team och vertikala informationssystem. Användning av multifunktionella 

team sker i högre grad inom enhet 2, relativt enhet 1. Anställda har en bredare kunskap då de 

kan arbeta på flera stationer inom produktionskedjan. Arbete med multifunktionella teams kan 

kopplas samman med intern öppenhet där decentraliserat ansvar och roterande arbetsuppgifter 

är likheter. 

”Nu när det tagits bort så har ju alla börjat rotera, och de har blivit mycket kunnigare. Det 

gör ju inget om någon är sjuk ibland, då man kan täcka upp för varandra.” – S3 

”Då backar vi och hjälper till på centreringen, där det vanligtvis står 2 personer. Då kanske 

vi står 5 personer där istället” – S3 

Inom enhet två används främst eliminering av waste och ständiga förbättringar, användningen 

av dessa två hänger samman då arbete med att eliminera waste ses som förbättringar. Dessa 

används flitigt och med stöd från ledningen genom att montörerna filmas för att sedan sitta 

ned med överordnade för att identifiera och eliminera waste. Stöd från ledningen yttrar sig 

även i att de tillhandahåller utbildning till anställda. Sedan de anställda har börjat filmas har 

deras tänk förändrats, de har börjat fundera kring varför de gör vissa saker samt hur de kan 

göra det annorlunda;  
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”Och sen på måndag sätter vi oss ner och filmar ett montage sen går vi igenom filmen, 

identifierar alla slöseri sen spaltar vi upp dem” – S3 

”börjar man med att filma och försöker hitta om vi har några slöserier i den här och tittar 

efter 7 wastes” – L2 

”Vi fick ju en enklare introduktionskurs allihopa där man gick igenom slöserier” – S1 

En skillnad i arbetet med ständiga förbättringar relaterat till enhet 1 är att de utöver 

användning av förbättringsarbete genom avvikelsehantering även har så kallade workshops 

där en projektledare arbetar tillsammans med en montörgrupp för att hitta förbättringar;  

”Sen så jobbar jag också med, som projektledare i den här workshopen som vi har i Lean 

production, så har vi ett avsnitt där jag går in till en grupp och har workshop två veckor 

innan och en vecka innan, sen kör vi en vecka där vi förbättrar installationen alltså vi går in 

och bygger om en station på en vecka” – S2 

Det framgår även att under dessa workshops är det främst grupperna själva som är med och 

bestämmer hur den nya utformningen ska ske ut och ifall den ska genomföras. De har således 

mycket att säga till om och kan bidra vid förändringsarbeten;  

”Vilka är det som är med på de här workshopsen?  

Respondent: Det är egentligen bara produktion, så enligt alla regler enligt Lean-tänk är det 

produktion, vi andra är stödfunktioner, det är bara personal, det är dem som bestämmer hur 

det ska vara” – S2  

Det finns en bild av att dessa workshops har gett personalen en bättre förståelse för att 

förändringarna leder till ett lättare sätt att arbeta. Genom utbildningar och ett förändrat tänk 

finns bilden av att anställda har börjat tänka i nya banor och ifrågasätter varför de arbetar på 

ett specifikt sätt; 

”Vi ser inte Lean som ett projekt utan det är jag menar en kulturförändring snarare, det är ett 

sätt att se på verkligheten men om vi tittar i produktion så dem här workshopens de här 

vecko-workshopsen där har dem verkligen tagit till sig idéerna, de känner att det kommer ge 

en effekt för oss, det kommer bli lättare för oss att jobba.” – L2 

”Tror ni det påverkar dem hur innovativa och nytänkande de kan vara i sitt arbete? 

Definitivt, återigen tittar vi på produktion så är de ju med, dels får de ju utbildningarna i 

tänket i sig man filmar och analyserar så det blir väldigt tydligt för dem själva och ser varför 
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gör vi såhär det här är ju helt vansinnigt, man börjar tänka i andra banor när man gör dem 

här workshopens och naturligtvis leder det här till varför gör vi så? Varför gör vi så här?” – 

L2 

Enhet 2 arbetar som nämnt ovan med ständiga förbättringar i form av avvikelsehantering, 

denna sker likt enhet 1 utifrån uppsatta standarder och uppmuntras av överordnade; 

”Våra enhetschefer har alltid sett avvikelser som gåvor, alltså oavsett om de kommer från en 

kund eller internt i processen” – S2 

”Upplever du att det uppmuntras att hitta avvikelser? Respondent: Ja men det tycker jag, det 

har blivit mer och mer.” – S1 

Implementering av nya idéer har således skett med stöd och uppmuntran från ledningen samt 

att anställda har fått möjlighet att påverka deras arbetssituation. Denna uppmuntran kan även 

urskiljas i att utbildning har getts till de anställda, både över- och underordnade har fått någon 

sorts utbildning vid implementeringen av Lean, vilket gett dem en bättre förståelse för hur 

systemet fungerar. Genom vertikala informationssystem kommuniceras arbetet ut neråt i 

organisationen. Detta sker genom utbildningar, ledarseminarium och med daglig styrning. 

”Vi har ju först daglig styrning på gruppnivå med montörerna där man går igenom det som 

har hänt dagen innan, och därifrån tittar man är det värt och ifall det är något som gruppen 

störs utav och det här kommer orsaka säkerhet, kvalitets eller produktionsstörningar så tar 

gruppledaren vidare det till kvalitetsmötet”  

”Vi har ju, dels håller vi på med utbildningarna som börjar med en introduktion till Lean som 

respondent 1 kör på ett VU ledarseminarium och kommunicerar ut det den vägen. Sen ska 

chefen ge den till sina gruppen.”– L2 

Denna sker främst muntligt genom ledarseminarium under verksamhetsutvecklingsmöten, 

ledarna eller chefen kommunicerar sedan ut informationen till grupperna. En muntlig 

kommunikation ger en högre öppenhet, tydligare bild och möjlighet till återkoppling, vilket är 

en bidragande faktor till ökat lärande inom organisationen (Feng et. al 2013).  

4.2.3 Balansering av Lean 

Vid genomgång av det empiriska materialet gällande organisationens sätt att styra 

verksamheten går det genom en genomförd innehållsanalys att utläsa ett större fokus på 

interaktiv och möjliggörande styrning. Vilket överensstämmer med det McLean (2005) 
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nämner, att en mer interaktiv inriktad styrning tenderar att fungera möjliggörande för det 

innovativa klimatet, vilket vi även sett i ovanstående förda diskussion i kapitlet där det 

innovativa klimatet tenderar att vara mer främjande än vad det är hämmande. 

Den interaktiva styrningen har främst tre kännetecken som varit relevanta inom denna studie, 

intensiv användning av överordnade, intensiv användning av underordnade och face-to-face 

kommunikation. Det empiriska materialet har visat att den sorts interaktiva användningen 

främst yttrat sig genom face-to-face kommunikation.  

I form av intensiv användning av överordnade kommuniceras signaler kontinuerligt nedåt i 

organisationen för att främja diskussion och lärande. Detta kan urskiljas genom följande citat 

där chefer använder sig av så kallade Q-bräden för att kommunicera med personalen och att 

Lean kontinuerligt kommuniceras ut;  

”Cheferna går ju ut med sina 4Q brädor, så vi är påväg även om vi inte är i hamn helt. Man 

försöker mer och mer komma åt grundorsaken varför det blir som det blir.” – S2 

”Vi har även en tavla i produktion med upplägget som kommer kommuniceras ut nu på nästa 

månadsinformation så har produktionschefen att kommunicera ut ännu mer i detalj om hur 

man jobbar med Lean i produktion och att den här tavlan finns det kommer finnas för och 

efterbilder. Det sker kontinuerligt kan man säga.” – L1 

Det går att urskilja fler exempel vid intensiv användning av överordnade i citat ovan. 

Exempelvis genom verksamhetsutvecklingsmöten där personalen filmas samt genom 

workshops och daglig styrning som sker tillsammans med underordnade. 

Enligt Bisbe & Otley (2004) bör en intensiv användning av överordnade leda till ökad 

användning av de underordnade. Personalen är som tidigare nämnt delaktiga vid möten för att 

utveckla sina stationer, känslan är att det finns en god uppfattning om hur de interna 

processerna ser ut då det finns en bra uppfattning om att vad andra stationer arbetar med. En 

annan del som visar att anställda har en bra förståelse för Lean är att de anställda inte ser 

arbetet med tid och takt som stressigt, de ser det istället som ett sätt att arbeta enklare. Med 

denna ökade förståelse för styrsystemet samt uppmuntrande ledning sker kommunikationen 

face-to-face mellan personal och överordnade.  

Face-to-face kommunikation sker muntligt och utbyte av idéer sker dagligen, detta är en del 

som enhet 2 använder sig av i hög utsträckning. Vid kommunikation mellan avdelningar har 

de en mötesplats och vid dessa tillfällen träffas olika avdelningar där de går igenom hur de 
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arbetar, det sker muntligt. Kommunikation mellan över- och underordnade sker även den 

face-to-face och kommunikationen mellan stationer har blivit muntlig eftersom att de har 

förståelse för varandras arbete samt att stationerna har placerats närmare varandra;  

”Nu är det mer att man muntligt tar upp om man har en idé.” – S1 

”Nu är det verkstadschefen och vi har det bra, vi sitter ju tillsammans ett par gånger i veckan 

och bara pratar om det vi håller på med” – S2 

”Hur ser interaktionen ut mellan dig och din närmsta chef? Montör: Ja vi kommunicerar 

dagligen, han kommer lite då och då” – S3 

”Eftersom vi är så nära så är kommunikationen hela tiden” – S3 

Face-to-face kommunikation är en mer interaktiv användning av styrsystemet och det tenderar 

att anta en mer möjliggörande styrning. Utöver dessa möten där kommunikation och utbyte av 

idéer sker så har utformningen inom enhet 2 gjort att arbetsstationer är placerade nära 

varandra. Detta möjliggör för att kommunikation sker muntligt mellan stationer samt att den 

sker ofta.  

Den diagnostiska styrningen inom enhet två yttrar sig främst genom avvikelsehantering där 

jämförelse mellan mål och de faktiska prestationerna görs. Det används främst för att 

identifiera avvikelser från planen, samt för att säkerställa att målen uppnås. Tessier & Otley 

(2012) hävdar att diagnostisk användning av MCS endast uppmärksammas då avvikelser från 

de uppsatta målen observeras. Avvikelsehantering är något som uppmuntras starkt av chefer;  

”Jag upplever det bra, som mina närmsta chefer älskar avvikelser så jag har inga problem 

med det, men som montörer har det problemet just bara för att vi inte fått den kritiska massan 

att få upp förståelsen för vad vi gör, det är svårt” – S2 

”Våra enhetschefer har alltid sett avvikelser som gåvor, alltså oavsett om de kommer från en 

kund eller internt i processen” – L2 

Främst fyra faktorer definierar ett möjliggörande styrsystem, reparation, intern öppenhet, 

global öppenhet och flexibilitet. Reparation innebär i vilken grad anställda får lösa problem 

och fortsätta utan vidare avbrott i deras aktiviteter (Jørgensen & Messner 2009). Inom enhet 2 

har de anställda möjlighet att lösa problem, men bara om de är av mindre vikt annars måste de 

kontakta överordnad eller personer inom en annan avdelning; 
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”Vad händer sen om ni hittar en förbättringsmöjlighet? Montör: Det beror på vad det är för 

idé. Inom gruppen, t.ex. att flytta en platta för att göra det enklare för oss då gör vi det bara.” 

– S3 

Vanligtvis så rapporteras problemet som en avvikelse och efter genomgång eller analys av 

den så löses problemet. Flexibilitet är graden av frihet för anställda i hur de använder 

systemen (Jørgensen & Messner 2009). I en möjliggörande styrning så ses avvikelser inte som 

risker utan mer som en möjlighet till lärande och utveckling (Adler & Borys 1996). Det 

uppstår då anställda tillåts att vara flexibla i hur de utför sina arbetsuppgifter. Som nämnt 

ovan ses avvikelser som något positivt av överordnade. Avvikelsehanteringen inom enhet två 

är dock av det slaget som tenderar att vara mer mot den diagnostiska styrningen och således 

även mer inriktat mot en mer kontrollerande form. En avvikelse hanteras då den avviker från 

ett uppsatt mål eller ifall utfallet inte stämmer överens med vad organisationen anser vara det 

”rätta”, Jørgensen & Messner (2009) menar att den möjliggörande styrningen uppstår då 

anställda har möjligheten att vara flexibla i sitt arbete, inom enhet 2 är montörer relativt styrda 

med inom vilka ramar de ska hålla sig inom samt och vad de kan förändra.  

Den interna öppenheten inom enhet 2 yttrar sig i att det finns en bra förståelse för de interna 

aktiviteterna och hur olika stationer arbetar. Ahrens & Chapman (2006) menar att det relateras 

till reparation då den interna öppenheten visar på hur synliga de interna processerna är för de 

anställda. Denna del är något som de anställda anser har blivit tydligare sen implementeringen 

av lean skett; 

”För mig har det helt klart gjort det, framför allt sedan jag blev samordnare och började titta 

mer på helheten. Förut tror jag att man jobbade mer på sin ”station”, att det här är min 

station som jag ska sköta idag, den ska vara uppfylld men alla buffertar och när den är det 

och jag går hem så har jag gjort mitt jobb. Nu försöker man se mer på vad man behöver för 

att få igång nästa steg.” – S1 

”Där kan takten skilja sig åt för oss även om det är densamma sedan i nästa steg. Så det jag 

försöker se som vår uppgift är att förutse provarna med prov.” – S1 

”Vi står så nära varandra nu i jämförelse med tidigare då vi hade den långa banan. Och då 

blev det ju så dålig flexibilitet. Det blev lätt tunnelseende och att man bara såg sitt att få in 

den här strömmen i strömbanan, de hade ingen överblick i hur det såg ut längre fram. Nu när 

det tagits bort så har ju alla börjat rotera, och de har blivit mycket kunnigare” – S3 
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Som tidigare nämnt har Lean gett de anställda i produktion möjlighet att arbeta närmare 

varandra och på så sätt har det möjliggjort till muntlig kommunikationen mellan stationer 

vilket har bidragit till en ökad förståelse kring de interna processerna. Stationernas utformning 

har således även bidragit till en ökad förståelse för hur hela produktionskedjan är utformad 

och inte endast på hur ens egen stations uppgifter ska utföras. 

Jørgensen & Messner (2009) menar att hur styrsystemen är designade och implementerade är 

avgörande för om styrningen används möjliggörande eller kontrollerande. Styrsystem som är 

designade av externa experter tenderar att leda till en mer kontrollerande styrning då de som 

använder systemen inte har involverats i designandet, vilket resulterar i att kontrollerade 

aktiviteter krävs för att anställda inte ska kunna göra fel. Är styrsystemen internt utvecklade 

är kunskapen och förståelsen mycket större hos de anställda, vilket leder till en mer 

möjliggörande styrning. Något som setts inom enhet 2 är att implementeringen av lean 

gjordes tillsammans med de anställda, detta har bidragit till en bättre kunskap om de interna 

processerna samt hur olika stationer är uppbyggda. Lean ses som ett pågående arbete som 

aldrig slutar, Inom enhet två har implementering av nya idéer eller sätt arbeta på skett 

tillsammans med de anställda där de har haft en möjlighet att påverka; 

”Sen får man se vart resan tar vägen, man bygger ju ofta en känsligare lina och det får inte 

bli för känsligt att man inte kan ha frånvaro eller knappt gå på toaletten, så känsligt får det 

inte bli. Där får vi montörer vara med och säga till.” – S1 

”Antingen tar man upp det på verksamhetsutvecklingsmöten eller så diskuterar man det bara 

vid något tillfälle” – S1 

4.3 Balansering av Lean och dess effekt på det innovativa 

klimatet 

Utifrån analystexten ovan och den genomförda innehållsanalysen identifieras två aspekter 

som i denna fallstudie är avgörande för hur Lean används och uppfattas. De två aspekterna är 

hur implementeringsprocessen har sett ut samt hur förståelsen för Lean är hos de anställda. De 

ligger nämligen till grund för om de anställda har möjlighet att vara flexibla och självständiga 

eller om de måste kontrolleras för att säkerställa säkerhet, takt och kvalitet (Jørgensen & 

Messner 2009). 
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4.3.1 Aspekt 1 – Implementeringen 

Jørgensen & Messner (2009) hävdar att hur styrsystem är designande och implementerande är 

avgörande för om den används möjliggörande eller kontrollerande. Det blir tydligt i en 

jämförelse mellan enhet 1 och enhet 2. I enhet 1 involverades de anställda inte i 

implementeringen medan i enhet 2 fick de vara med och utforma implementeringen. 

I enhet 1 har implementeringsprocessen resulterat i en kontrollerande styrning. Det eftersom 

det externt utvecklade systemet har bidragit till att kunskapen och förståelsen för Lean är 

relativt låg hos montörerna, vilket Jorgenssen & Messner (2009) menar är en konsekvens av 

det. Inställningen till Lean tenderar att vara negativa hos de montörer som arbetat på enheten 

under lång tid, och att de tycker att det var bättre och mer självständigt förr.  

”Det har ju varit väldigt mycket motstånd för Lean, att nu ska vi arbeta som robotar”  

”Man fattade inte att man skulle gå the Toyota-way” 

”Nu känns det så fruktansvärt styrt. Man ska räkna någon minut hit eller dit och ifrågasättas 

varför det blev så” 

Även från ledningens sida upplevs det att processer behöver kontrolleras för att det inte ska 

bli fel. 

”Det kan vara en fördel att begränsa kreativiteten då om för många är kreativa kan de slå 

fel”  

”Många tycker att man kan gå förbi den processen då man anser att man är tillräckligt 

kompetent att lösa det själv. Då får man problem om tre månader eftersom kompetensen inte 

var tillräcklig” 

I enhet 2 ser det annorlunda ut, då de anställda genom workshops har varit med i utformandet 

av implementeringsprocessen. Det har resulterat i en mer möjliggörande styrning då 

förståelsen för systemet upplevs vara högt (Jorgenssen & Messner 2009). Ledningens 

inställning skildras i citaten nedan. 

”Nu har vi dragit igång workshops för att få upp engagemanget och visa att såhär kan man 

jobba, det kan vi göra om ett halvår.. det är för att få igång drivet och tänket.”  

”Det är lite det jag tror är nyckeln med det här, att det inte bara är någon som kommer och 

säger att det här ska ni göra utan att man får ta till sig tankesättet”  
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Denna möjliggörande inställning till Lean har resulterat i att de anställda, tillskillnad mot i 

enhet 1, ser styrsystemet som en förutsättning att göra saker bättre och inte som att blir styrda 

och kontrollerande. 

”För mig så är det ju inget hinder alls eftersom jag har en bred kunskap. Lean är mer ett 

tänk, en filosofi med principer som stöd, och så länge kunskapen finns så är det nog inga 

hinder alls. Men har man inte det är man nog jättebegränsad. Så det beror nog på vem du 

frågar, det kan vara väldigt hämmande om man inte har någon kunskap.”  

”Man ska inte jobba snabbare utan smartare”  

Det sista citatet visar tydligt på skillnaden i förståelsen för Lean mellan enhet 1 och 2. I enhet 

2 har de tänket att det inte är hur snabbt de jobbar utan hur smart de jobbar som är viktigt för 

att hålla takt och flöde, medan i enhet 1 leder takten till att stress uppstår hos de anställda.  

”Många har inte förstått det och stressar upp sig genom att titta på klockan hela tiden” 

4.3.2 Aspekt 2 - Förståelsen 

Hur implementeringen har sett ut visar sig vara avgörande för hur förståelsen och kunskapen 

för systemet utvecklas hos de anställda, vilket är enligt Jørgensen & Messner (2009). 

Förståelsen tenderar i denna fallstudie vara avgörande för hur de olika principerna inom Lean 

används och uppfattas, vilket i sin tur påverkar hur det innovativa klimatet upplevs. 

I båda enheterna sker den dagliga styrningen diagnostisk där hårda mått gås igenom och 

jämförs med föregående dag. Det är genom den dagliga styrningen som samverkan mellan de 

olika stationerna fastställs. Enhet 2 skiljer sig från enhet 1 i och med att de veckovis har en 

eftermiddag avsatt där anställda kan diskutera och lösa problem med andra grupper samt att 

de kan komma med förbättringar, vilket sker interaktivt. Det bidrar till att förbättringsarbetet i 

enhet 2 sker proaktivt medan det i enhet 1 sker då avvikelser redan uppstått. Takten upplevs 

också olika mellan de två enheterna. I enhet 1 har den bristande förståelsen bidragit till att de 

anställda blir stressade av takten, vilket resulterar i att rotationen mellan stationerna (MT) blir 

lidande då tiden inte finns till. I enhet 2 råder det motsatta då takten har resulterat i en större 

intern öppenhet, vilket har minskat förseningar och onödiga stopp i processerna. Den ökade 

förståelsen för Lean i enhet 2 skapar förutsättning för att balansera över till en mer 

möjliggörande och interaktiv styrning i större utsträckning än i enhet 1.   



62 
 

I enhet 1 där förståelsen för Lean är lägre resulterar det i att det innovativa klimatet hämmas, 

trots att de har mångfald i arbetsgrupperna och en stödjande ledning. Det kan vara till följa av 

att Lean inte används möjliggörande. Produktionschefen har som mål att öka den globala 

öppenheten genom att sätta breda mål, vilket kommuniceras på den dagliga styrningen på 

respektive station (Ahrens & Chapman 2006). Det ska bidra till en ökad samverkan mellan 

stationerna. 

I det material som samlats in blir det tydligt att det hindras av att det varken finns tid eller 

några tydliga rutiner för en fysisk samverkan mellan stationerna. Det är främst samordnarna 

som har en kontinuerlig samverkan med andra samordnare. Det påverkar de faktorer som 

främjar de innovativa klimatet då mångfalden i arbetsgrupperna inte leder till ett konstruktivt 

utmanande av relationerna. Tiden för anställda mellan olika stationer att kommunicera är 

också begränsat, vilket hindrar utbytet av tankar och idéer, vilket hindrar det innovativa 

klimatet (McLean 2005). Det kan kopplas till att resurserna inte fördelas optimalt då tiden inte 

räcker till då det till exempel inte finns någon extrapersonal som stöttar upp vid hög 

belastning. Caniëls & Rietzchel (2015) hävdar att det har en negativ effekt på kreativiteten 

hos de anställda.  

Kontroll utgör en stor faktor inom enhet 1, och även om det finns ett visst utrymme för att 

skapa ett innovativt klimat är det starkt begränsat av de ramar som finns vad gäller säkerhet, 

kvalitet och takt. Till exempel uppkommer ständiga förbättringar främst genom 

avvikelsehantering, vilket organisatoriskt uppmuntras. Det är en form av kontroll då 

förbättringar endast sker då en process avviker från ett önskat värde. Om anställda kommer 

med andra typer av förbättringar så krävs det att de säljer in det till ledningen vilket kan liknas 

en form av byråkratiska barriärer. Denna typ av kontroll är ett hinder för innovation, och i 

enhet 1 har det resulterat i att motivationen hos de anställda har minskat vilket är enligt det 

McLean (2005) förmedlar. Trots att det behövs en viss grad av stabilitet och centralisering i 

beslutsfattandet för att öka förmågan att utföra innovationer så har kontrollen blivit för starkt i 

enhet 1, vilket upplevs vara till följ av den bristande förståelsen för systemet.  

I enhet 2 däremot där förståelsen är högre främjas det innovativa klimatet i högre 

utsträckning, och där graden av kontroll ökar de anställdas förmåga att vara nytänkande. 

Förutsättningen för ett innovativt klimat är goda inom enheten då ledningen i större grad 

uppmuntrar risktagande inom ramen för säkerhet, kvalitet och kostnad samt att den 
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horisontella kommunikationen har blivit betydligt bättre sedan stationerna byggdes närmare 

varandra.  

”Eftersom vi är så nära så är kommunikationen hela tiden. Det är dem i bakre ledet som styr 

och det är där kommunikationen är viktigast.”  

Det som utmärker sig från enhet 1 är den stödjande ledningen då diskussioner och konflikter 

uppmuntras, samt att det även genomsyras nedåt i hierarkin.  

”Jag brukar provocera fram diskussioner så att alla får säga sitt. Det ska vara högt i tak”  

”Ja, jag tycker det är bra att få lite diskussioner. Få lite olika synsätt, jag tycker det är mer 

farligt om alla tycker lika och då borde man tänka till.” 

Det leder även till att relationerna mellan gruppens medlemmar utmanas, vilket tillsammans 

med den stödjande ledningen främjar det innovativa klimatet (McLean 2005). Utöver det 

utmärks de anställdas frihet och självständighet, som inom enhet 2 är större till följd av den 

högre förståelsen för systemet. Trots att det i själva monteringen finns metodbestämmelser 

och tekniska beskrivningar som ska följas, upplever de anställda att det bidrar till att tid finns 

till att finna brister och förbättringsmöjligheter, vilket främjar deras nytänkande.  Förståelsen 

för Lean resulterar i att de anställda ser nya möjligheter och förutsättningar som de inte har 

gjort innan, vilket ökar deras motivation och innovationsförmåga (McLean 2005). Vidare 

hindras nya idéer i mindre omfattning inte av byråkratiska barriärer. 

”Jag tycker sådana här vanliga grejer som inte kostar så mycket (10 – 15 tusen) så tycker jag 

att vi får riktigt bra med hjälp. Det är inga problem alltså. Sen sådana jätte stora grejer (flera 

miljoner) då snackar vi väl att Zürich måste vara med och besluta.. då måste det väl stötas 

och blötas lite.” 

Avslutningsvis så finns det inom både enhet 1 och 2 samma ram för kontroll. Enheterna ska 

säkerställa kvalitet i produkterna, säkerställa säkerhet på arbetsplatsen och uppfylla takt och 

flöde för att uppnå effektivitet i produktionen. Resultatet av det är tydliga rutiner och 

riktlinjer, där standardisering är en viktig byggsten. Inom denna ram finns det utrymme för ett 

innovativt klimat, vilket tar olika uttryck i enhet 1 och 2. I enhet 1 har den externa 

implementeringen av Lean resulterat i en lägre förståelse för systemet hos de anställda. Det 

har bidragit till att styrningsmekanismerna har utformats kontrollerande och diagnostisk för 

att uppnå målen.  I enhet 2 har det interna utformandet av implementeringsprocessen 

resulterat i en högre förståelse hos de anställda, vilket har skapat förutsättning för en mer 
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möjliggörande och interaktiv styrning, även om mycket sker diagnostisk. Denna skillnad har 

bidragit till olika effekter på det innovativa klimatet. Tidigare studier menar att ett 

möjliggörande och interaktiv användning av MSC främjar innovation i högre grad än 

kontrollerande och diagnostisk användning (Beford 2015), vilket visar sig tydligt i denna 

fallstudie då enhet 2 skildrar det förstnämnda och enhet 1 det sistnämnda.   
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5. Slutsats/Diskussion   

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur användandet av Lean påverkar det 

innovativa klimatet inom produktionen. Utifrån det material som samlats in har vi 

identifierat två aspekter som svarar på studiens frågeställningar.   

 

Frågeställning 1: Hur använder produktionsanläggningen Lean?   

Inom de två studerade enheterna har Lean utformats enligt samma principer, dock skiljer sig 

användandet åt dem emellan. Gemensamt för de två avdelningarna är att styrsystemet Lean 

grundar sig i kontroll, där hårda mått används för att uppnå effektivitet, kvalitet och säkerhet 

via exempelvis avvikelsehantering. Det finns dock skillnad i hur personalen upplever graden 

av kontroll inom respektive enhet. Inom enhet 1 är förståelsen för Lean lägre, vilket beror på 

att de anställda inte har involverats i implementeringsprocessen. Detta har lett till att 

processerna styrs mer kontrollerande då de inte har samma möjlighet att fatta egna beslut, det 

är även ett större fokus på avvikelsehantering inom enhet 1. Graden av interaktiv styrning 

inom enhet 1 är lägre relativt enhet 2, det är framförallt märkbart när det gäller face-to-face 

kommunikation och den intensiva användningen av underordnade. I enhet 2 är förståelsen för 

Lean betydligt bättre där anställda genom exempelvis workshops har deltagit i 

implementeringen, vilket har resulterat i en mer möjliggörande styrning då de inte upplever 

sig kontrollerade i samma utsträckning som personalen i enhet 1, de har en större frihet i att 

exempelvis lösa problem utan rådfråga överordnade. Inom enhet 2 används styrningen även 

mer interaktivt av personalen vilket visar sig i en högre grad av face-to-face kommunikation 

mellan de anställda, detta har uppkommit på grund av en högre förståelse för Lean. Den 

ökade förståelsen har minskat ledningens behov av att kontrollera de anställda, således blir 

styrningen mer möjliggörande. Hur förståelsen ser ut formar hur de olika Lean-principerna 

används, och hur styrningen uppfattas av de anställda, vilket visar sig tydligt i svaret på 

frågeställning 2.    

 

Frågeställning 2: Vad får anvädningen för effekt på det innovativa klimatet?   

Effekten på det innovativa klimatet varierar beroende på hur styrningen balanserar mellan 

kontrollerande och möjliggörande respektive interaktiv och diagnostisk användning. I enhet 1 

använder ledningen styrsystemet mer diagnostiskt vilket bidrar till att det uppfattas mer 

kontrollerande och effekten på det innovativa klimatet blir således hindrande. Det skildras 

tydligt att det innovativa klimatet har blivit lidande i faktorerna stödjande ledning och 
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utvecklande arbetsgrupper där förutsättningen finns, men hindras av den lägre förståelsen för 

systemet. I enhet 2 är styrningen mer möjliggörande, samt att det används mer interaktivt av 

ledning och personal vilket har visat sig främja det innovativa klimatet. Faktorer för ett 

innovativt klimat som påverkas positivt av den möjliggörande användningen av Lean, och 

som utmärker sig i enhet 2, är stödjande ledning, utvecklande arbetsgrupper 

samt självständighet och frihet.   Studiens resultat stödjer att en möjliggörande styrning 

skapar förustättning att balansera mellan effektivitet och flexibilitet, vilket Mundy (2010) 

och Tessier & Otley (2012) även kommer fram till i sina studier. Vad gäller förhållandet 

mellan Lean och innovation säger tidigare studier att att Lean i form av standardisering och 

förenkling traditionellt sett har en negativ påverkan på innovation (Chen & Taylor 2009). Det 

som går att urskilja i denna studie är att standardisering och förenkling inte påverkar 

innovationen i organisationen. Det är snarare förståelsen för styrsystemet Lean som påverkar 

innovationen. Om förståelsen finns är det mer sannolikt, likt det Alves et al. (2012) förmedlar, 

att Lean kan fungera som en katalysator för innovation. Vidare finns tidigare studier på att en 

viss kontroll främjar motivation och innovation (Karlsson & Åhlström 1996). I enhet 1 har det 

framkommit att det är en högre grad av kontroll än i enhet  2, vilket resulterar i att kontrollen i 

enhet 1 fungerar som ett hinder för innovation medan i enhet 2 möjliggör det innovation då de 

anställda lätt kan se vart förbättringar behövs utan att känna sig för styrda.    

 

Bisbe & Otley (2004) menar att hur styrsystemet används av överordnade påverkar graden av 

interaktiv styrning. Om den används flitigt av överordnade tenderar den att anta en mer 

interaktiv form och resulterar i face-to-face kommunikation. I vår studie finns det tydliga 

skillnader gällande face-to-face kommunikation, främst mellan stationerna som arbetar i 

produktion. Den intensiva användningen av överordnade skiljer sig inte mycket mellan 

avdelningen. Skillnaden ligger istället i hur implementeringsprocessen sett ut samt i vilken 

grad anställda har förståelse för styrsystemet. Vi menar därför att en intensiv användning av 

överordnade inte har en klar påverkan på hur pass interaktiv styrningen tenderar att bli, då det 

finns tydliga skillnader mellan avdelningarnas användning av face-to-face kommunikation. I 

denna studie finner vi istället att implementeringsprocessen och förståelsen för styrsystemet 

påverkar till vilken grad styrsystemet antar en interaktiv form.     

 

Jørgensen & Messner (2009) tar upp att implementering av styrystemen påverkar om det 

kommer vara mer möjliggörande eller kontrollerande. En intern implementering bidrar till en 

bättre förståelse för styrsystemet och tenderar att bli mer möjliggörande, medan en extern 
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implementering leder till lägre förståelse och en mer kontrollerande styrning. Dock nämns det 

bara kort i deras studie, då tyngdpunkten ligger på de fyra faktorer som kännetecknar en 

möjliggörande styrning. Vi finner att implementeringen har en större påverkan än vad tidigare 

forskning förmedlar, då det är grunden till varför styrningen ser annorlunda ut mellan 

respektive avdelning. Att implementeringen i enhet 2 har gjorts tillsammans med berörda 

grupper har gett en ökad förståelse som i sin tur har bidragit till en mer möjliggörande 

styrning samt en mer interaktiv användning och ett mer innovativt klimat. Förståelsen ligger 

till grund för en möjliggörande användning av Lean´s olika principer, vilket även leder till en 

positiv påverkan på det innovativa klimatet.    

 

Avslutningsvis ska det understrykas att båda enheterna har samma krav på säkerhet och 

kvalitet vilket bidrar till att de verkar inom samma ram av kontroll. De skillnader som uppstår 

vad gäller implementeringen och förståelsen skulle i en studie med ett högre antal 

organisationer förmodligen inte upplevas lika stora vad gäller enhet 1 och 2. Det minskar 

inte betydelsen av denna studie, utan skapar ett intresse för vidare forskning som tittar på 

relationen genom en kvantitativ metod för att få fram mer generaliserbara resultat. Vidare kan 

det vara intressant att studera variabeln innovation utifrån antalet innovationer istället för 

ett innovativt klimat. Det för att få en bättre bild av hur använandet av Lean påverkar utfallet 

av innovationer. 
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7. Bilagor 

Bilagor – Intervjuguider 

Intervjuguide 1 

Kan du berätta lite kort om vad du arbetar med och vilken roll du har på enheten? 

Lean 

Hur arbetar ni med Lean? 

Hur har utformandet och implementeringen av Lean sett ut?  

- Har det skett internt eller med hjälp av externa resurser?  

Hur är arbetsgrupperna utformade? Hur ser samarbetet ut?  

- T.ex. vad gäller arbetsfördelning, beslutsfattande. 

- Har de erfarenheten/kunskapen att täcka upp varandra? 

Hur sker kommunikationen av Lean till de anställda? 

- Hur ofta? 

- Skriftligt eller muntligt? 

- Finns möjlighet till återkoppling? 

Hur arbetar ni med kvalitetskontroll? 

- Har ni bestämda rutiner för att driva fram förbättringsarbetet? 

- Upplever du att alla anställda har förutsättningen att upptäcka behov av förbättringar? 

- Om ett fel uppstår vem har det huvudsakliga ansvaret att lösa det?  

- Kan det ske på olika nivåer i hierarkin? T.ex. individ, grupp & ledning? 
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Hur arbetar ni för att uppnå effektivitet i processerna? 

- Upplever du att ni möter några problem i effektivitetsarbetet? Exempel? 

- Hur styrs produktionen? Kan ni förutse efterfrågan, eller sker det på beställning? 

Balancing 

Vilka skulle du säga är de grundläggande värderingarna som förmedlas inom företaget?  

- Upplever du att de genomsyrar hela enheten? 

- Vad sker om de inte efterlevs?  

Hur pass kontrollerat är det dagliga arbetet utifrån Lean för att säkerställa att målen uppnås? Kan du ge exempel? 

- Har anställda friheten att frångå dem? Varför/varför inte? 

- Vad händer om målen inte uppnås?   

Om en anställd upptäcker ett problem i det dagliga arbetet, vad händer då? 

- Vilka rutiner finns? 

- Kan denne själv lösa problemet? Varför/varför inte? 

 

Hur arbetar ni för att de anställda ska ha en förståelse för Lean, inte bara inom de egna aktiviteterna, utan även andra interna aktiviteter? 

- Finns det nyckelkomponenter definierade för olika interna aktiviteter? 

- Är de tillgängliga för samtliga anställda?  

Hur sker samarbete mellan olika enheter för att uppnå företagets mål?  

- Hur sker kommunikationen? Sker de kontinuerligt? 

- Händer det att det uppstår konflikter mellan olika enheters mål?  

- Hur hanteras det? 

Hur ser processen ut vid utformandet av nya rutiner? 

- Är de anställda delaktiga i diskussionen inför förändringen? 
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- Hur viktigt är deras feedback? Tas det med i beslutsfattandet? 

Om avvikelser uppstår i de vardagliga aktiviteterna, hur hanteras det?  

- Hur ser nu på avvikelser? Vad är negativt/positivt? 

- Anser du att avvikelser bör kunna förutses? Hur? 

Vad upplever du att Lean har för effekt på de anställda?  

Tror du att det påverkar hur innovativa och nytänkande de kan vara i sitt arbete?  

 

Intervjuguide 2 

Kan du berätta lite kort om vad du arbetar med och vilken roll du har på enheten? 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

- Finns det tydliga rutiner för hur de ska utföras? Kan du ge exempel? 

Känner du att du har en förståelse för hur Lean-systemet ser ut? Varför/varför inte? 

- Finns information tillgängligt? Hur förmedlas den? 

Balancing 

Hur flexibel kan du vara i utförandet av dina arbetsuppgifter?  

- Vad får du göra och inte göra? 

- Har du möjlighet att frångå rutinerna när du upplever att det behövs? 

Brukar du reflektera över om arbetsuppgifterna kan utföras på ett annat sätt? 

- Vad gör du om du ser att något kan göras på ett bättre sätt? 

 

Om du upptäcker ett problem, upplever du att du ofta kan lösa problemet själv? Hur går du tillväga? 
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- Känner du att du har stöd från överordnade att göra det? 

Hur upplever du förståelsen kring de interna aktiviteterna? 

- Finns nyckelkomponenter definierade för olika aktiviteter? Vilka är de? 

- Upplever du att de kommuniceras både inom och mellan arbetsgrupper? T.ex. hur införstådd är du i en annan arbetsgrupps aktiviteter? 

Hur upplever du samarbetet mellan olika enheter? 

- Hur kommunicerar ni? Sker det kontinuerligt? 

- Händer det att det uppstår konflikter mellan olika enheter? T.ex. att en enhet fokuserar på de egna resultaten utan att ta hänsyn till hur 

det påverkar en annan? Exempel? 

- Hur arbetar du för att underlätta för andra enheter? 

Hur ser interaktionen ut mellan dig och din chef? 

- Sker kommunikationen kontinuerligt? Båda riktningar? 

Upplever du att du får vara delaktig i diskussioner kring t.ex. rutiner?  

- Kan du påverka utfallet? 

Om avvikelser uppstår i det dagliga arbetet, hur hanterar du det?  

- Känner du att det är tydligt vad som behöver göras? T.ex. är måtten tydliga? 

- Hur upplever du att överordnande uppfattar avvikelser?  

- Hur ser du på avvikelser det? 

Innovation 

När du rekryterades, upplevde du att någon särskild egenskap värdesattes? Hur då? 

Hur har det påverkat ditt sätt att vara? 

- Har du behövt anpassa dig för att passa in? Hur då? 

- Användes t.ex. vision och kärnvärden för att tydliggöra vad som förväntas av dig?  
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Hur upplever du personerna inom gruppen/enheten du arbetar inom? Har ni liknande erfarenheter, värderingar, uppfattningar? Om inte, vad har 

det för effekt på samarbetet? Exempel? 

Hur upplever du att olikheter inom gruppen/enheten bemöts? 

- Ledning/medarbetare? 

- Hu ser utbytet av tankar och idéer ut? 

Hur upplever du situationer då individer med olika åsikter ska lösa ett problem? Exempel? 

- Upplever du att miljön uppmuntrar till att uttrycka åsikter? 

- Kan det uppstå konflikter? Varför? 

- Hur agerar chefen i en sådan situation? Vad tar denne för roll? 

Hur ser inställningen ut till att ta risker på er enhet, t.ex. hur bemöts nya idéer? Har du något exempel? 

- Vilka vägar måste man gå för att få igenom en ny idé?  

- Upplever du att det finns några hinder? T.ex. resurser i tid och pengar? 

- Upplever du att du har möjlighet att vända dig till andra enheter för att söka expertis? Varför/varför inte? 

Vad upplever du att styrningen med Lean har för effekt på din förmåga att komma på nya metoder att utföra arbetet och att våga ta risker?  

Har du några exempel?  

 

 

 

 

 


