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Abstract 
Purpose – The purpose with this study was to create an understanding for the employee’s 
perspective on how potential of innovation is gathered and used through the relation to the 
leader and the conditions to do so in an industrial Lean-context. To answer the purpose three 
questions was created:  
 

➢ Which conditions does an employee have in an industrial Lean-context to contribute 

to the work with innovation in the organization? 

➢ In which way does the relationship to the leader affect the employee’s contributions 

the work with innovation in an industrial Lean-context? 

➢ Which aspects can be identified as crucial to gather and use the innovation potential 

in an industrial Lean-context from an employee’s perspective?  

Method – to answer the questions was an explorative, deep study conducted with interviews 
and observations. Data was collected from three different companies where one observation 
and three interviews was conducted. Data was coded in categories to answer the first two 
questions with an empirical analysis. The third question takes the results from the first two 
questions and uses theory to make the theoretical analysis.  
Findings – the most important findings were that employees did not feel involved, formations 
of groups and a lack of dialog. Feedback on suggestions was inadequate. 
Limitations – the study showed that employees experience and see a lot of limitations like a 
lack of time, money, space, and the possibility to try or think about possibilities to change.  
Keywords – Employee perspective, Innovation, Lean, Relation, Improvements. 
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med studien var att sträva efter att skapa förståelse för medarbetares perspektiv 
på hur innovationspotential kan tas tillvara genom relationen till ledaren och förutsättningarna 
i en industriell Lean-kontext. För att uppfylla syftet skapades tre frågeställningar:  
 

➢ Vilka förutsättningar har medarbetaren i en industriell Leankontext för att bidra till 

innovationsarbetet i organisationen? 

➢ På vilket sätt påverkar relationen till ledaren medarbetarens bidrag till 

innovationsarbetet i en industriell Leankontext? 

➢ Vilka aspekter kan identifieras som avgörande för att ta till vara 

innovationspotentialen i en industriell Leankontext ur ett medarbetarperspektiv? 

 
Metod – För att besvara frågeställningarna utfördes en explorativ djupstudie med intervjuer 
och observationer. Data samlades in från tre olika industriföretag som arbetar med Lean där en 
observation samt tre intervjuer per företag utfördes. Data kodades i kategorier för den 
empiriska analysen som söker svar till de två första frågeställningarna. Den tredje 
frågeställningen belyser de aspekter som framkommit ur de två första frågeställningarna med 
teori och är den teoretiska analysen.  
Resultat – De viktigaste aspekterna som framkommit var att medarbetarna inte kände sig 
involverade, att det fanns grupperingar samt att dialog saknades i det dagliga arbetet. Feedback 
på förslag som lämnats in via blanketter var även bristfällig.  
Begränsningar –  det framkommer att medarbetare upplever och ser många begränsningar, 
däribland att det inte finns tid, pengar, plats eller möjlighet till att själv testa eller fundera över 
innovationsförslag.  
Nyckelord – Medarbetarperspektiv, Innovation, Lean, Relationer, Förbättringsarbete. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en inledning till innovationspotential samt bakgrund till studien och det 
problemområde som studien grundar sig i. Vidare presenteras studiens syfte och dess 
frågeställningar. Därefter beskrivs studiens omfång och avgränsningar och kapitlet avslutas 
med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Innovationsverksamhet har sedan perioden 2008–2010 till perioden 2012–2014 minskat 

överlag i svenska företag. Under perioden 2012–2014 har endast processinnovation inom 

företag ökat medan Produkt-, Organisatoriskt- och Marknadsförings-innovationsarbete har 

minskat (Statistics Sweden, 2016). Forskning om Lean i svensk industri har visat på vikten av 

innovativt arbete för att bibehålla och öka konkurrenskraft mot övriga världen 

(Teknikföretagen, 2015). Vad är då innovationspotential? Innovation definieras av Statistics 

Sweden som ”…något nytt eller väsentligen förbättrat som företaget antingen är först med att 

introducera på marknaden, eller som introduceras inom det egna företaget för första 

gången.” (2016). En innovation kan alltså vara en helt ny produkt på marknaden eller helt ny 

för företaget att producera. En ny maskin till produktion kan vara innovation för ett företag 

även om andra företag haft samma maskin i flera år. Nya metoder eller sätt att arbeta på kan 

också vara en innovation för företaget, landet eller för hela världen. Potential syftar till den 

kapacitet, möjlighet eller förmåga att utföra något eller att något ska uppstå/hända 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

Hållbarhet är en av de mest drivande aspekterna för innovation idag (Nidumolu, Prahalad, & 

Rangaswami, 2009). Många anser eller tror att det är kostsamt för en organisation att fokusera 

på hållbart arbete vilket motbevisats då besparingar och vinster i samband med hållbart arbete 

framkommit (Nidumolu, Prahalad, & Rangaswami, 2009). Vinsterna visade sig i form av att 

mindre input krävdes till arbetet samt att det gav organisationerna konkurrensfördelar med 

mer hållbara produkter (Nidumolu, Prahalad, & Rangaswami, 2009). För att driva innovation 

för att organisationer ska bli mer hållbara är det enligt Nidumolu, Prahalad och Rangaswami 

(2009) viktigt att ledningen ska vara delaktiga i beslutet om att fokusera på problemen. Det är 

även viktigt att utbilda och träna rätt personer inom hållbart arbete samt att anställa rätt 

personer som känner ansvar för samhället och miljön (Nidumolu, Prahalad, & Rangaswami, 

2009). 

Det finns enligt Terziovski och Sohal (2000) ett behov för organisationer att ha en strategisk 

plan för att stödja det innovativa arbetet i syfte att bli konkurrenskraftig. Det finns dock 

svårigheter med att utveckla strategiska planer där Bessant och Caffyn (1997) har identifierat 

kulturella beteenden som en. För att möjliggöra nya arbetssätt krävs det flera medarbetares 

deltagande i beslut, processer och förändring som sker i en organisation (Bessant & Caffyn, 

1997). 

Tsui, Pearce, Porter, och Tripoli (1997) kom fram till att i organisationer där investeringar 

saknades för att bygga långvariga relationer med medarbetarna ledde till att medarbetarna dels 

undvek gemenskapen i organisationen och dels presterade sämre samt hade sämre närvaro. 

Däremot visade det sig att i organisationer där investeringar gjordes för att skapa långa och 

hållbara relationer visades bättre resultat i produktivitet såväl som i ekonomiska och sociala 

utbyten (Tsui, Pearce, Porter, & Tripoli, 1997). Det som kommuniceras mellan ledare och 

medarbetare kan till exempel vara förslag som kan utgöra innovationspotential. Relationen 

mellan ledare och medarbetare kan ha påverkan på kvalitén i den information som utbyts när 

de kommunicerar med varandra utifrån två dimensioner enligt Gómez och Rosen (2001). 

Ledarens bedömning av medarbetarens trovärdighet men också medarbetarens tillit och 

förstärkning från ledaren i form av beröm och uppmaningar är viktiga inslag i relationsbygget 

(Gómez & Rosen, 2001). Kvalitén på utbytet och hur det fungerar mellan ledare och 

medarbetare kan leda till högre kvalité i medarbetarens prestation (Bauer & Green, 1996). 

Att inte ta tillvara på innovationspotential ses ur ett Lean perspektiv som ett slöseri (Petersson, 

Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2014). Ries (2011) menar att implementeringen av 
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Lean har antagit Taylorism och flyttat fokus från människan (medarbetaren) till maskiner och 

system. Det vill säga att man frångått den ursprungliga tanken med att involvera medarbetaren. 

Det resulterar i två nackdelar där dels den individuella anpassningsförmågan, kreativiteten och 

erfarenheten går förlorad och dels hamnar fokus på planering, procedurer och förebyggande 

arbete (Ries, 2011). Det i sin tur driver fram ett statiskt arbetssätt, vilket medför risk för 

föråldrade arbetssätt vilket försämrar förutsättningar för innovation (Ries, 2011). 

För att driva innovativt arbete säger Nidumolu, Prahalad och Rangaswami (2009) att en viktig 
del är att ledningen beslutar om vilka problem som ska fokuseras. Nicholas och Cottrell (2014) 
har visat att medarbetare vill ha dominanta ledare i högre nivåer men att ledare närmre dem 
ska vara mer personliga, vilket tyder på att medarbetare vill ha olika typer av ledarskap. Den 
närmre ledaren har större möjlighet till att lära sig vilka förutsättningar som skapar potential 
hos medarbetaren (Cummings & Oidham, 1997) där relationen mellan dem har inverkan på 
kommunikation men även på prestation. En bra relation där tillit till varandra finns (Gómez & 
Rosen, 2001) (McAllister, 1995) samt där investeringar i relationen görs (Tsui, Pearce, Porter, 
& Tripoli, 1997) skapar mer deltagande och högre prestationer hos medarbetare i 
organisationer.   
 
Medarbetardriven innovation har fått större fokus inom forskning de senaste åren (Høyrup, 
2010). Gemensamt för flera av forskarna som Terziovski och Sohal (2000), Bessant och Caffyn 
(1997), Tsui, Pearce, Porter och Tripoli  (1997), Gómez och Rosen (2001), Ries (2011) samt Furr 
och Dyer (2014) är att de visar att människan och då även i specifika fall medarbetaren, har en 
viktig roll i innovation relaterat till arbete, kommunikation och bidrag av idéer. Det saknas dock 
kunskap om hur medarbetaren upplever att innovationspotentialen tas tillvara vilket den här 
studien vill bidra med kunskaper om. Detta gäller inte minst medarbetares upplevelser av 
innovationsarbete i industriella Lean-kontexter 

1.2 Problembeskrivning 

Det är enligt Furr och Dyer (2014) viktigt att fånga alla idéer och ta tillvara all kunskap som 
finns i en organisation. För att driva innovation är det ledningen som ska sätta fokus på 
problemen men för att personer i de andra nivåerna ska kunna lösa problemen krävs det 
utbildning och kunskap (Nidumolu, Prahalad, & Rangaswami, 2009). Förtroende och tillit har 
visat sig vara två viktiga aspekter för att skapa bra kvalité på kommunikation som sker mellan 
minst två (Gómez & Rosen, 2001). Dessa egenskaper vill medarbetare gärna se hos sina 
närmaste ledare (Nichols & Cottrell, 2014). Vad medarbetare vill se hos sina närmaste ledare i 
relation till innovationsarbete behövs fler studier kring 
 
För att uppnå ett ”korrekt” Lean-inriktat arbete krävs det enligt Ries (2011) att den mänskliga 
aspekten integreras i utveckling av processer och system för att undvika att arbetsplatsen blir 
statisk vilket kan leda till att kreativiteten hämmas. Det kan därför ses som en ledares ansvar 
att se till medarbetarens behov för att öka kreativiteten (Cummings & Oidham, 1997). Tsui, 
Pearce, Porter, & Tripoli (1997), Gómez och Rosen (2001) samt McAllister (1995) har visat på 
att goda relationer kan leda till fördelar för organisationen, men för att utveckla fungerande 
förhållningssätt i innovationsarbetet behöver medarbetarens upplevelser också räknas in. Vilka 
delar i relationen gör den bra och behöver medarbetaren från ledaren för att bra förutsättningar 
för innovation ska tas tillvara.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

För att lyfta upp medarbetarens roll inom Lean och innovationsarbete samt att öppna upp för 
att belysa de möjligheter och hinder som medarbetare upplever har följande syfte formulerats: 
 

Studien strävar efter att skapa förståelse för medarbetares perspektiv på hur 
innovationspotential kan tas tillvara genom relationen till ledaren och förutsättningarna i 

en industriell Lean-kontext. 
 
Syftet har brutits ner i frågeställningar som ska besvarades för att få fram konkreta svar till det 
övergripande syftet. För att förstå hur innovationspotential kan tas tillvara krävs insikt i 
förutsättningarna som omger medarbetaren när denna får en tanke, vilka möjligheter det finns 
till att uttrycka den samt vilka krav som medarbetaren vill kunna ställa på dessa.  Det är 
grunden till den första frågeställningen: 
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➢ Vilka förutsättningar har medarbetaren i en industriell Leankontext för att bidra till 

innovationsarbetet i organisationen? 

För att skapa förståelse för vilka bemötanden och handlanden från en ledares sida som 

påverkar hur medarbetaren upplever möjligheter och vilja till att bidra till 

innovationspotentialen framkom följande fråga: 

➢ På vilket sätt påverkar relationen till ledaren medarbetarens bidrag till 

innovationsarbetet i en industriell Leankontext? 

För att skapa ett teoretiskt perspektiv på forskningsfrågorna ovan har följande frågeställning 

formulerats:  

➢ Vilka aspekter kan identifieras som avgörande för att ta till vara 

innovationspotentialen i en industriell Leankontext ur ett medarbetarperspektiv? 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Fokus ligger på innovationspotential i en industriell Lean kontext i produktion och 
driftavdelningen på företagen vilket visas i Figur 1 - Studiens analysenhet och kontext. 
Avgränsningen fokuserar endast till industriella systems produktionsenheter och omfattar inte 
andra verksamheter. Studien tar ett medarbetarperspektiv på relationen till ledaren och tar 
därmed inte hänsyn till ledares upplevelser av densamma.  

 

Figur 1 - Studiens analysenhet och kontext 

Arbetet inriktar sig på individnivå där undersökningen utgår från individer och inte grupper för 
att identifiera aspekter som kan ha påverkan på tillvaratagandet av innovationspotentialen.   

Endast den sociala aspekten av de tre hållbarhetsdimensionerna kommer vara i fokus men där 
vidare forskning samt diskussionen kommer ta upp möjliga kopplingar eller områden att 
undersöka.  

1.4.1 Teoretiska begränsningar 

De teoretiska begränsningarna inriktade sig på i huvudsak på ledarskap, Lean, medarbetare och 
innovation var för sig men även kombinerade för att leda till kringliggande ämnen och 
information. Exempelvis för att förstå en medarbetares perspektiv på innovation, ledarskap och 
Lean krävs en insikt i hur dessa bedrivs och hur ledare hanterar/bör hantera dessa aspekter.  
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De databaser som användes var Google Scholar, Scopus samt Primo som tillhandahålls av 
Jönköping University. Google Scholar används eftersom det är en databas som söker upp 
vetenskapliga artiklar och forskning från ett brett perspektiv. Det är fördelaktigt på grund av 
att det verkar saknas forskning utifrån medarbetarperspektiv och därför var målet att skapa en 
bred utgångspunkt för att få insikt i problemområdet. Utifrån artiklarna som framkom ur den 
breda sökningen framkom även referenser till andra artiklar som också kunde användas för att 
vidare begränsa arbetet.   
 
Sökområdet involverade vetenskapliga artiklar, böcker och konferenshandlingar eftersom 
syftet var att samla information och teorier som finns kring området där storlek på 
undersökningen spelar mindre roll men där aspekter som kan användas till att jämföra och 
konkretisera var viktigare. De teorier som framkom sammanställdes därefter i det teoretiska 
ramverket.  
 
De huvudsakliga orden som användes och kombinerades för att hitta lämplig litteratur var 
följande: 

- Employee, employee perspective 

- Innovation, Industrial innovation, innovation potential 

- Leader, leader employee, relationship 

- Lean, lean innovation 

Sökorden användes för att ringa in området ytterligare och se vad som har undersökts sedan 
tidigare samt vad för information som fanns om ämnena. Där framgick det flera referenser i 
artiklarna som härstammade ur samma forskningsartiklar.  
 
I den bredare sökningen framkom flera tusen resultat per sökning, men eftersom att Google 
Scholar har ett inbyggt system som rankar artiklarna på citeringar, innehåll och relevans 
användes endast de två första sidorna och granskning av abstract genomfördes. Från abstract 
var fokus att hitta möjliga faktorer som påverkar medarbetare, hur innovation 
drivs/uppkommer och psykologiska effekter i relationer vilket kan vara relevant för studien. 
Informationen och referenserna sparades till vidare arbete samt de artiklar som gav intressanta 
utgångspunkter som vidare har lett till andra artiklar som i sin tur kunde bidra till studien.  
 
Vid den preciserade sökningen var målet varit att hitta artiklar om ett mer specifikt område. 
Artiklarna har använts till det teoretiska ramverket där teorier sammanställs för att kunna 
jämföras mot den insamlade data för att besvara den tredje frågeställningen.  

1.5 Disposition 

Upplägget för rapporten inleds med bakgrund av problemet och en precisering av 
problemområdet för att visa på vart kunskap ska tillföras. Därefter kommer syftet och de tre 
frågeställningar som är till grund för att besvara syftet och skapa ett mål för vad som ska 
undersökas. För att visa på inriktningen av arbetet presenteras avgränsningar och omfång 
vilket ska ge läsaren insikt i vad som avses undersökas samt vad som inte kommer undersökas.  

För att skapa förståelse hos läsaren presenteras sedan det teoretiska ramverket med 
förklaringar och teorier kring ämnena medarbetaren, Lean och innovation.  

Därefter presenteras metodkapitlet för att visa på hur frågeställningarna ska besvaras vidare. I 
analyskapitlet besvaras de två första frågorna av empiri som består av tre observationer och nio 
intervjuer. Till sist diskuteras resultaten och metoden för att leda till slutsatser, 
rekommendationer samt vidare forskning. 
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2 Teoretiskt ramverk  
Utifrån teorier om att ta tillvara på innovationspotentialen ur en medarbetares perspektiv 
ska problemet belysas och problemområden identifieras. Dessa teorier kommer från 
sökningar och kombinationer som redovisats under rubriken Teoretiska begränsningar.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att skapa ett teoretiskt ramverk som kan användas för att uppfylla syftet:  
 

Studien strävar efter att skapa förståelse för medarbetares perspektiv på hur 
innovationspotential kan tas tillvara genom relationen till ledaren och förutsättningarna i 

en industriell Lean-kontext. 
 
Krävs det en förståelse om Lean, relationen mellan ledare och medarbetare samt 
innovationspotential. Genom att definiera och belysa de olika begreppen sammanställs ett 
teoretiskt ramverk från befintlig teori om olika påverkande aspekter samt aspekter som krävs 
för att dessa ska uppstå. För att besvara de två första frågeställningarna användes förklaringar 
av begrepp för att skapa intervjuguide och för att ge insikt i om det finns relevanta aspekter att 
ha i åtanke vid observationerna. Den sista frågeställningen besvaras med hjälp av en teoretisk 
analys av kategoriseringen som framkommit ur den empiriska analysen som låg till svar för de 
två första frågeställningarna och det teoretiska ramverket. 

2.2 Lean som förutsättning för innovation 

Vad det är och hur det fungerar samt vilken roll som innovation har i arbetet. Fenomenet 
innovationspotential ska undersökas ur kontexten, Lean, därför är det viktigt att förstå vad 
Lean är och hur det används och appliceras i organisationen. Det kan även bidra till 
arbetssätt som finns befintligt inom Lean som kan underlätta för hur innovationspotentialen 
kan tas tillvara.  
 
Lean kan beskrivas som en vision vilken uppnås med hjälp av strategier eller förhållningssätt 
(Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2014). Vilka strategier och 
förhållningssätt som används beror på vilken typ av organisation, deras förutsättningar och 
behov. I de fall utgångspunkten i företaget och företagets behov missas när metoder och 
förhållningssätt ska väljas finns det risk för att arbetet upplevs saknar syfte (Tull, 2008). Några 
exempel på metoder som kan användas inom Lean är 5S, värdeflödesanalys, PDCA och SMED 
för att analysera processer, problem och även möjligheter. Styrkan i att använda och utforma 
modeller ligger dels i att göra dem för att synliggöra problem men även i att förstå och utifrån 
det kunna identifiera möjliga förändringar för efterfrågan och genomföra nya metoder (Pil & 
Fujimot, 2007). Allen och Wigglesorth (2009) identifierade i sin undersökning att virtuella 
tester i datorer av en process som ska förändras ger både möjlighet och insikt i förändringen 
innan den testas i verkliga livet, vilket kan vara ett sätt att hålla nere kostnaderna. Det gav 
möjlighet till att identifiera problem innan de uppstod samt uppmanade till kreativitet (Allen & 
Wigglesorth, 2009). 
 
Inom Lean finns det ett samband mellan ”ständiga förbättringar” och ”respekt för människan” 
där sambandet består av att involvera människan i processen och att ständigt förbättra 
verksamheten (Coetzee, Merwe, & Dyk, 2016). En av de viktigaste aspekterna inom Lean är att 
arbeta med ständiga förbättringar men som Ries (2011) säger finns det risk för att Lean blir ett 
statiskt arbete med lite utrymme för analys och kreativitet om inte den mänskliga aspekten inte 
inkluderas.  
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2.3 Samspel i ledar-medarbetar relationen i innovationsarbete 

Kommunikation och relation är två aspekter i samspelet mellan ledare och medarbetare. I 
följande text presenteras olika faktorer som kan påverka samspelet utifrån kommunikation 
och relation.  
 
I en relation mellan ledare och medarbetare har Tsui, Pearce, Porter och Tripoli (1997) kommit 
fram till att om investeringar görs för att skapa en lång och hållbar relation resulterar det i hög 
prestation samt positivt medborgarskap i organisationen. I McAllisters (1995) undersökning 
visade sig att i 60% av de 194 organisationerna som medverkade i studien var “Kärlek och 
omtanke” en aspekt av tillit i en relation och var en grund för att fritt uttrycka åsikter och 
diskutera gemensamma frågor. Där parten som uttrycker sig visste att mottagaren skulle både 
lyssna och möjligtvis bidra med konstruktiv kritik (McAllister, 1995). Däremot när det händer 
att relationen försummas, vilket tenderar att ske under perioder då det går ekonomiskt dåligt 
för företaget, även om denna situation endast är en kortsiktig lösning bör den undvikas (Tsui, 
Pearce, Porter, & Tripoli, 1997). Den försummade relationen gör att medarbetaren presterar 
sämre samt att det är vanligt förekommande med ökad frånvaro (Tsui, Pearce, Porter, & Tripoli, 
1997).  
 
Gómez och Rosen (2001) kom fram till att om en ledare hade stor tillit till en medarbetare så 
upplevde medarbetaren i sin tur ett bättre utbyte med ledaren och en större känsla av 
tillhörighet i gruppen. Det resulterade även i en upplevelse av högre befogenheter hos dessa 
medarbetare (Gómez & Rosen, 2001). Relationen mellan medarbetare och ledare påverkar 
kvaliteten i den information som överförs när de kommunicerar med varandra (Gómez & 
Rosen, 2001). Gómez och Rosen (2001) använde survey som skickats ut till 128 
ledare/medarbetare-par där frågorna baserats på punkter ur forskning från Butler, Jr (1991), 
samt Mishra (1993) där svarsalternativen bestod av 1 (instämmer inte) till 5 (instämmer helt). 
Frågorna berörde relationen mellan ledare och medarbetare samt hur relationen hade påverkan 
på kvalitén i utbytet vid kommunikation. Från de svar som uppkom kom forskarna (Gómez & 
Rosen) i sin tur fram till att relationen och därmed utbytet mellan ledare och medarbetare 
speglas av två dimensioner. Ledarens bedömning av medarbetarens trovärdighet samt 
medarbetarens tillit och förstärkning från ledaren (Gómez & Rosen, 2001). Kvalitén på utbytet 
och hur det fungerar mellan ledare och medarbetare kan leda till högre prestation/kvalité i 
medarbetarens arbete (Bauer & Green, 1996).  

2.4 Innovationspotential ur ett medarbetarperspektiv 

Denna del är avsedd att visa på vad innovationspotential är och vad den kan bestå och 
definieras av vilket är centralt för rapporten då det är fenomenet som ska undersökas. Insikt 
i innovation behövs för att förstå vad det är, hur den kan uppstå samt hur den kan tas tillvara 
och vad man kan göra med den är viktigt att förklara för att förstå medarbetarens perspektiv. 
 
Potential syftar till kapacitet, förmåga eller möjlighet till att utföra något (Synonymer, 2017) 
eller något som kan uppfyllas eller utföras (Nationalencyklopedin, 2017). Enligt Furr och Dyer 
(2014) är det för innovation kritiskt att fånga upp idéer. Detta kan göras på flera olika sätt där 
tävlingsinriktade processer likt American Idol och crowd-sourcing inriktade plattformar där 
bidrag kan komma från såväl anställda som utomstående (Furr & Dyer, 2014). Isaksson, 
Johansson, & Fischer (2010) har med hjälp av visualisering och mätningar av ”fel” i en supply-
chain kunnat identifiera innovationspotential. Detta undersöktes med hjälp av sex områden 
som identifierats i tidigare forskning men med ett fokus för hur hållbar utveckling kunde 
förbättras med hjälp av bättre Key Performance Indicators och modeller i två olika supply-
chains (Isaksson, Johansson, & Fischer, 2010). Från undersökningen tydliggjordes det att 
hjälpmedel för att visualisera och mäta fel drev innovationspotentialen vidare (Isaksson, 
Johansson, & Fischer, 2010). 
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Det har visat sig att situationer som speglas negativa i ett kort perspektiv, som ett stopp i en 
maskin, kan speglas som positiv ur ett längre perspektiv (Angelis & Fernandes, 2012). Exemplet 
med avbrott i produktion kan gynna företaget ur ett längre perspektiv på grund av att arbetaren 
då får möjlighet att komma ifrån det dagliga arbetet och reflektera över problemet som uppstod. 
Däremot om medarbetaren känner skuld över att felet uppstod finns risken att denne begränsar 
sin kreativitet för att undvika risken att fel uppstår (Angelis & Fernandes, 2012). Furr och Dyer 
(2014) menar på att för att insikt ska skapas hos en individ kring exempelvis ett problem som 
sedan kan leda till förändring är det viktigt att denna person får bekräftelse eftersom personlig 
uppfyllelse är mer drivande för individer än personlig ekonomisk vinning, exempelvis 
pengaersättning.  
 
För att öppna upp för ett bra fungerande arbete med CI (continous improvements) /ständiga 
förbättringar, Keizen, eller vad man vill kalla det, så är det viktigt att detta system används för 
alla områden i organisationen och inte bara i produkten eller i produktionen (Terziovski & 
Sohal, 2000). Det är även av vikt att ha en strategisk plan för att stödja innovationsarbete 
(Terziovski & Sohal, 2000). Att ha en strategisk approach till verksamheten är något som 
framträder oftare i familjeägda organisationer då dessa ska gå i arv jämfört med inte 
familjeägda (Craig & Dibrell, 2006). Alltså att det finns långsiktiga mål och arbeten vid sidan 
av det dagliga arbetet. Organisationer som fokuserar innovation i sin strategi får också positiva 
effekter på innovationsarbetet (Craig & Dibrell, 2006). 
 
För att skapa potential hos individer till att vara kreativa och komma på idéer finns det enligt 
Cummings och Oidham (1997) två huvudsakliga inriktningar att ta hänsyn till. Det första är 
personen och vad som karaktäriserar dess behov för att bli kreativ, det andra är kontexten, 
alltså sammanhanget och omgivningen. Utifrån dessa två inriktningar kan ledare därefter 
hjälpa till att skapa större potential för en individ till att bli mer kreativ, men det krävs i sin tur 
mycket av ledaren i form av att identifiera dessa behov och tillgodose dem (Cummings & 
Oidham, 1997).  
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2.5 Sammanfattning 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning för att skapa en tydlig länk till analys av den tredje 
frågeställningen.  
 
Figur 2 - Teoretisk sammanfattning illustrerar hur teorin utgår från ett brett perspektiv av och 
om Leans grunder. Därefter smalnas området för Lean av genom att utgå från ledar-medarbetar 
relationen där relation, kommunikation och tillit spelar in på hur ledare och medarbetare 
jobbar och förhåller sig till varandra. Det kopplat till innovationspotential i hur potential 
uppstår, tas tillvara och uppfattas kan därefter analyser för att hitta möjliga påverkande 
faktorer.  

 

Figur 2 - Teoretisk sammanfattning 
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en ingående beskrivning av vilka metoder som användes för att besvara 
frågeställningarna och syftet. Även ansats och design beskrivs samt studiens datainsamling 
och hur analysen av data genomfördes. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 
trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

I Figur 3 - Koppling mellan frågeställningar och metod illustreras en överblick för hur 
frågeställningarna ska besvaras och med vilka metoder. Till frågeställning ett och två samlas 
data in för att kategoriseras i en empirisk analys. Den sista frågeställningen besvaras av en 
teoretisk analys som belyser resultaten från fråga ett och två ur ett teoretiskt perspektiv. 
Metoder och tillvägagångssätt beskrivs mer i detalj i kapitlet.  
 

 

Figur 3 - Koppling mellan frågeställningar och metod 
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3.2 Arbetsprocessen 

Studien grundar sig i sex delar vilket illustreras nedan i Fel! Hittar inte referenskälla.. 
Förstudien påbörjades i november då personal från de tre fallförtagen samlades för en 
återkoppling från ett projekt på ett av företagen. Den tänkta ramen för arbetet presenterades 
samt rundvandring och diskussion kring deras arbete uppstod vilket bidrog till insikt för denna 
studie. Därefter bestod arbetet av att begränsa problemområdet samt fastställa vad som ska 
undersökas. Litteratursökning påbörjades därefter för att kunskap fattades och en grund 
skapades för att bidra med förståelse kring problemet. 
 
När syfte och problemfrågor hade fastställts påbörjades fasen för metodval för att samla in den 
data som ansågs behövas för att svara på frågorna. Litteratursökningsfasen fortskred för att 
skapa ett teoretiskt ramverk.  
 
Studien utfördes därefter och data transkriberades innan den analyserades mot det teoretiska 
ramverket. Resultatet sammanställdes och diskuterades där fastställdes även slutsatsen som 
besvarade syftet och frågeställningarna.  
 

 

Figur 4 - Arbetsprocess för rapporten 

3.3 Förstudie 

Förstudien bestod i att få träffa representanter från tre företag som deltog i en workshop där de 
hade samlats för att diskutera ett forskningsprojekt som de ingått i. Workshopen bestod av 
korta presentationer av företagen och vad de gör samt diskussioner angående möten och 
bemötanden som var en central del i det forskningsprojektet. Deltagarna bestod av ledare vilket 
gav lite insikt om att det är svårt att få medarbetare nöjda, att utföra vissa saker men även 
reflektioner över deras egna erfarenheter och hur ledarna reflekterar över sig själva. Det 
genomfördes även en rundvandring av det värdföretagets produktion samt produktutveckling 
där författaren kunde ta del aven del arbete och layout av lokaler samt strukturer för 
produktion. Under rundvandringen gavs även möjlighet att prata med ledarna från de andra 
företagen och fråga om likheter och skillnader mot deras produktion.  
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3.4 Ansats 

Det finns forskning om innovation, medarbetare och Lean men det verkar saknas forskning om 
innovationspotential inom Lean utifrån medarbetarens perspektiv därför kommer studien utgå 
från en induktiv ansats. Det är fördelaktigt eftersom fenomenet inte är väl forskat om sedan 
innan (Fejes & Thornberg, 2015), vilket även framgår ur litteratursökningen. Studien kommer 
inte utgå från teori utan kommer söka svar i empiri vilket tyder på en induktiv ansats (Karlsson, 
1993). Det kan argumenteras för att studien har deduktiva inslag då avgränsningar och sökning 
kring problemområdet kommer från teori (Karlsson, 1993). Däremot kommer studien inte testa 
ny teori utan bidra med nya insikter vilket gör att studien blir övervägande induktiv (Karlsson, 
1993). 
 
Det teoretiska ramverket består av teorier från litteratursökning som utförs genom 
sökdatabaser som Google Scholar och Primo med hjälp av kombinationer av centrala begrepp 
och beskrivs närmre under  
Teoretiska begränsningar.  

3.5 Design 

Arbetet har genomförts som en kvalitativ explorativ djupstudie för att studera hur 
innovationspotential kan tas till vara ur ett medarbetarperspektiv. Kvalitativa data samlas in 
genom intervjuer och observationer för att undersöka medarbetarens upplevelser kring hur 
innovationspotential kan tas tillvara vilket är fördelaktigt för att samla in mycket information 
kring ett fenomen (Yin, 2007). Studien är av en kvalitativ karaktär med observationer och 
intervjuer, vilket underlättar för att få insikt i ett socialt fenomen som relationen mellan 
medarbetare och ledare samt hur det påverkar innovationsarbetet (Yin, 2007). Genom att 
använda intervjuer för att på ett målinriktat sätt bemöta problemfrågorna (Yin, 2007) och 
komplettera med observationer kan resultaten stärkas (Gillham, 2008).   
 
På grund av att det inte finns mycket forskning inom området görs en explorativ studie som på 
ett undersökande sätt skapa en bred bild av fenomenet i kontexten. Därför är det även viktigt 
att samla in information nära fenomenet och samla in data från medarbetare med deras 
erfarenheter.  

3.6 Urval 

För att skapa möjlighet till en viss generaliserbarhet i arbetet har tre industriella organisationer 
med tillverkning som arbetar med Lean valts. De har en del liknande processer som press, 
montering och andra sorters bearbetning av material som också skapar likheter mellan 
företagen. Varje företag har själva valt ut tre medarbetare som deltagit i intervjuer samt en 
observation har möjliggjorts. Totalt har alltså nio intervjuer samt tre observationer genomförts 
för studien.  
 
Urvalet av deltagare är ett icke-sannolikhetsurval på grund av att det sker genom 
bekvämlighetsurval som innebär att någon annan väljer ut deltagare till en studie (Fejes & 
Thornberg, 2015). Urvalet representerar nödvändigtvis inte hela populationen på grund av det 
(Fejes & Thornberg, 2015). Däremot ges möjligheter då deltagare kan väljas ut för att de har 
kunskap eller erfarenhet kring fenomenet som ska undersökas (Fejes & Thornberg, 2015). För 
denna studie är det inblicken i olika företag som är viktigt för att försöka skapa en grund till att 
förstå problemområdet, vilket gör att data nödvändigtvis inte behöver spegla hela populationen 
och ändå kan vara relevant. De personer som efterfrågades var de som arbetar i produktion vid 
linorna för att få information från de som utför det planerade arbetet. Det gör att information 
kommer från dem som arbetet avser inrikta sig vid för att dessa ska bidra till 
innovationsarbetet.  
 
Deltagarna blev informerade innan genomförandet om syftet med forskningen samt att 
observationer och intervjuer är helt anonyma samt att data som framkommit kommer ej vara 
spårbar. Deltagarnas medverkan var helt frivillig och kan enligt vetenskapsrådets riktlinjer för 
etisk forskning ångra sin medverkan, även efter att observation eller intervju genomförts 
(Vetenskapsrådet, 2002).  



 

12 

3.7 Datainsamling 

Data har samlats in genom observationer och intervjuer men även litteratursökning för att 
bidra med insikt och kunskap samt skapat grund till ett teoretiskt ramverk.  

3.7.1 Intervjuer 
För att samla in data om personers upplevelser och uppfattningar har individuella intervjuer 
genomförts. Det är enligt Yin (2007) fördelaktigt för att deltagaren ges möjlighet och utrymme 
till att fritt beskriva sitt perspektiv på problemområdet. Till hjälp användes en diktafon för att 
spela in intervjuerna som i efterhand transkriberades, vilket gav möjlighet att fokusera helt på 
samtalet i intervjun. Deltagarna informerades innan intervjun samt fick ett papper efter 
genomförandet där det informeras om att deras deltagande är helt anonymt samt 
kontaktuppgifter (Bilaga 2: Kontaktuppgifter till intervjudeltagare) för att i efterhand kunna ta 
tillbaka sin medverkan om så önskas enligt vetenskapsrådets riktlinjer för etisk forskning 
(2002).  
 
Intervjuguiden (Bilaga 1: Intervjuguide) är av semistrukturerad karaktär för att deltagarna 
skulle få möjlighet till att fritt resonera och berätta kring ämnena. Att använda en 
semistrukturerad intervju är fördelaktigt för att få frågor besvarade med bakomliggande 
resonemang och exempel (Yin, 2007). Intervjufrågorna varierar mellan frågor med korta svar 
(ex ja/nej eller kortare förklaring) men även frågor där möjlighet till längre utläggningar 
och/eller exempel. På grund av variationen av möjlighet till att besvara frågorna tyder det på 
en öppen karaktär (Yin, 2007). Det skapar möjlighet till att uppfattningar och egna åsikter 
samlades in. Det innebär däremot att frågorna krävde formuleringar som inte skapade obehag 
hos deltagarna genom exempelvis vinklade frågor (Yin, 2007). 

3.7.2 Observationer 
Observationerna hade som mål att se på tre aspekter men hur dessa skulle visa gick inte att 
bestämma i förtid. Observationerna genomfördes under en timme på en överskådlig avdelning 
för att kunna skapa insikt i hur människor rör sig.  Det centrala för observationerna var att få 
insikt i utbytet i det dagliga arbetet, hur ofta det sker, hur nära till hands ledaren befinner sig 
samt vad det är som kommuniceras under utbytet. Som del i observationerna ingick även 
rundvandring i produktionen för att kunna beskriva kontexten för medarbetarna. 
Observationerna används för att komplettera intervjuerna. Att använda flera 
datainsamlingsmetoder för att komplettera varandra ökar validiteten i en studie (Gillham, 
2008). Enligt Gillham (2008) är det fördelaktigt att använda en öppen karaktär på 
observationen för att möjliggöra att aspekter som kan ha påverkan inte ska missas. En annan 
fördel med observationer är att de kan användas som stöd och förklaringar för aspekter som 
framkommer ur andra datainsamlingsmetoder som intervjuer för att styrka eller förklara 
påståenden (Gillham, 2008).    
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3.8 Dataanalys 

Analysen har jämfört de svar som framkommit ur intervjuer och observationer mot varandra 
och dels mot det teoretiska ramverket. Svaren som kan jämföras eller som skiljer sig i intervjuer 
och observation har kategoriserats efter nyckelord och blir den empiriska analysen. Därefter 
har resultaten från de två första frågeställningarna belysts utifrån det teoretiska ramverket 
vilket blir den teoretiska analys-delen. Nedan i Figur 5 - Dataanalys visas en sammanfattning 
av de metoder och verktyg som kommer användas för varje fråga.  

 

Figur 5 - Dataanalys 

För att analysera data kommer intervjuerna transkriberas. Deltagarnas namn samt vilken 
arbetsplats de har kommer att döljas för att medarbetarens integritet inte ska påverkas. Det 
görs enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för etisk forskning (2002). Observationerna 
sammanställdes på samma sätt och resultaten kategoriserades efter nyckelord för att identifiera 
liknande situationer samt koppla dem mot observationerna. Enligt Frejes och Thornberg (2015) 
innebär kategorisering att likheter och skillnader identifieras och delas in i olika grupper är ett 
sätt att skapa struktur. Därefter gjordes en empirisk analys av kategorisering av den insamlade 
data som en första analysnivå. 
 
I nästa nivå gjordes en teoretisk analys av de empiriska resultaten för att belysa aspekter från 
ett teoretiskt perspektiv. Till sist diskuterades dessa övergripande utifrån syftet för att leda till 
slutsatser och rekommendationer. 

3.9 Trovärdighet 

Med utgångspunkt i den insamlade data av intervjuer och observationer kan de resultat som 
framkommer stärkas av den teori som samlats in vid litteratursökningen. Genom att intervjua 
flera olika personer i olika organisationer skapar det en bas för trovärdighet när resultatet 
diskuteras och relevansen för slutsatsen. Att använda sig av flera personer från både samma 
utgångspunkt (företag) men även personer från andra utgångspunkter (företag) kan validiteten 
stärkas i en studie (Gillham, 2008).  
 
För att observera och intervjua medarbetare behöver företagen ta hänsyn till sina egna 
förutsättningar med vilka som kan avvaras, fackliga frågor och dylikt, därav kommer företagen 
att utse kandidater. På grund av att deltagarna är ett bekvämlighetsurval från företagen är det 
lämpligt att använda icke-sannolikhetsurval som generaliseringsgrund, det vill säga att inte 
generalisera resultaten över hela populationen med urvalet som grund (Furr & Dyer, 2014). 
Nackdelen med bekvämlighetsval är att deltagarna inte nödvändigtvis speglar populationen 
samt att generalisering över populationen inte är möjlig. Däremot är syftet med studien att 
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skapa en djupare förståelse vilken inte nödvändigtvis behöver generaliseras över hela 
populationen utan endast identifiera möjliga aspekter som påverkar.  
 
På grund av att tre olika företag deltar i studien skapar det möjlighet till att olika situationer 
och olika synpunkter från de olika medarbetarna kan belysas, vilket bidrar till att minimera 
risken för att studien blir alltför begränsas. Även genom att använda mer än en 
datainsamlingsmetod kan dessa komplettera varandra vilket kan skapa en mer objektiv bild av 
den insamlade empirin (Gillham, 2008).  
 
Intervjudeltagarna kommer bestå av tre personer från vart och ett av de tre företag som 
företagen själva valt ut enligt ovan. Observationerna kommer ske utifrån en medarbetare från 
varje företag som också väljs ut av företagen själva. Eftersom metoden går ut på att tre 
kandidater per företag intervjuas leder det till en smal inblick i företaget på grund av antalet 
(Yin, 2007). Genom att involvera tre olika företag som vart och ett förser studien med tre 
deltagare kan en bredare bild av olika ledarskaps påverkan och uppfattningar ges. Genom att 
tre olika företag används minskas sårbarheten i att studiens resultat är individuellt för ett 
företag och därför skapar möjlighet till att liknande resultat kan framkomma i andra studier 
utförda i liknande kontext (Yin, 2007).  
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4 Resultat 
Kapitlet inleds med en företagsbeskrivning för att presentera kontexten närmre. Därefter 
presenteras resultaten från intervjuerna i form av kategorier. 

4.1 Kontextuella beskrivningar 

Närmare beskrivning av företagen för att skapa förståelse för vad de arbetar med samt layout 
och hur förslag hanteras som en kontextuell beskrivning.  

4.1.1 Företag A 
Företag A är underleverantörer inom fordonsindustrin och tillverkar samt utvecklar olika delar 
av interiörer till bilar och lastbilar. Företaget ingår i en större koncern och den berörda enheten 
har ungefär 550 anställda i Sverige.  
 
Avdelningarna för utveckling, eftermarknad samt produktion är uppdelad i olika byggnader 
medan administrationsbyggnaden hänger ihop med en del av produktion. Strukturen för 
arbetet skiljer sig från avdelning till avdelning men där passet generellt påbörjas med ett kort 
möte eller en genomgång av vad som ska göras. Mötet hålls av en team-leader eller chef. Förr 
hade operatörerna möjlighet till en kort överlappning mellan skiften för att utbyta information 
men den har tagits bort då det ska ha misskötts.  
 
Produktionen består av olika linor som byggs upp efter den serie som ska tillverkas. 
Medarbetarna arbetar med bland annat att ställa maskiner, hantera material och montering i 
små korta sekvenser. När serien ska sluta produceras flyttas linan till eftermarknad som får 
komprimera linan för att få plats med den i lokalen som är betydligt mindre. Där dokumenteras 
processen och körs enligt den planering de får av sin ledare.  
 
Ledare på företaget har ansvar över stora grupper av medarbetare. Det är även vanligt för ledare 
att ha flera möten per dag, enligt medarbetarna är det svårt att urskilja vem som har ansvar för 
vad och vem som är kunnig inom vilka områden.  
 
Förslag behandlas med hjälp av blanketter där förslag skrivs ner men det finns även möjlighet 
att ta upp förslag vid dagliga möten. Det finns även ledare som speciellt anordnar tillfällen för 
brainstorming där förslag diskuteras i små grupper för att sedan testas i praktiken, dessa förslag 
är begränsade till förändringar som de själva kan utföra utan extra kostnader.  

4.1.2 Företag B 
Företag B är tillverkare av metall- och plåtburkar med ett visuellt arbete för ständiga 
förbättringar. Dock säger de sig behöva bättre verktyg för innovation samt större förbättringar. 
Företag B består av en lokal där ena sidan är kontor och den andra är tillverkning/lager, det 
finns även mer avskilda avdelningar i fabriken. Företaget var tidigare ett mindre familjeägt 
företag men ingår nu i en större familjeägd koncern, den berörda enheten har cirka 160 
anställda.  
 
Produktionen är strukturerad i olika linor som utför olika arbeten, dessa är placerade efter 
lager, ugnar och liknande. Några av de vanligaste arbetena som utförs cirkulerar kring 
tryckpressar med att både övervaka och sköta, men även övervakning av helautomatiserade 
celler. Arbetet sker i skift där personalen har gemensamma skiftmöten där de har möjlighet att 
dela med sig av problem, förändringar och liknande. Ute i produktion finns det kontor 
placerade samt ett mötesrum för uppföljning observerades. Generellt sker dagliga möten för att 
informera om aktuella saker som sker inom företaget.  
 
För att hantera förslag finns det förslagsblanketter som fylls i och undersöks och därefter 
förmedlas beslut om genomförande eller avslag till förslags-givaren. Det finns även möjlighet 
vid skiftmötena att lyfta förslag och tankar vilket då två skift kan ta del av.  
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4.1.3 Företag C 
Företag C har cirka 800 anställda vid flera fabriker runt om i världen och tillverkar kylar-
lösningar som levereras lastbilstillverkare. Deras administrativa avdelning sitter ihop med 
tillverkning/lager som i sig är uppdelade i flera avdelningar. De ser att innovation och att 
stimulera innovation är nästa steg i sin utveckling.  
 
Produktionen består av olika avdelningar med olika linor för att utföra delmoment. Arbetet går 
ut på att sköta och köra maskiner, även att hantera material och montering av moment. På varje 
avdelning finns det en team-leader som agerar koordinator/samordnare dit medarbetarna 
söker sig om det uppstår problem. Vid montering är det team-leadern som fyller på material till 
linorna samt ringer efter chefer, tekniker och liknande vid behov. Gruppen bestående av en 
team-leader och flera medarbetare arbetar självständigt. När personer utanför teamet ska 
kontaktas är det team-leadern som är länken.  
 
På företaget har det förr funnits ”lära-känna”-dagar då nya tjänstemän har fått arbeta ett par 
dagar i produktionen för att få insikt i produktionen men även lära känna några operatörer. 
Numera vet inte medarbetarna vilka som arbetar med vad samt vem man ska gå till vid behov 
av hjälp eller frågor. Det gör att medarbetarna ibland får fråga flera olika ledare innan de hittar 
den som faktiskt kan fatta beslut i frågan.  

4.2 Intervjuer och observationer 

Vidare kommer den data som samlats in genom observationer och intervjuer presenteras 
efter den kategorisering som framkommit då materialet kodats.  

4.2.1 Lean som effektivisering snarare än innovation 

För att ta reda på hur medarbetarna såg på innovation ombads de berätta vad de tänkte på 
(enligt Bilaga 1: Intervjuguide) där det endast var någon som har ett hum av vad innovation kan 
innebära: 
 

”nyskapande, nya grejer” 

 
Medan de flesta svarar: 

 
”Det betyder?” 
 
”ingen aning” 

 
Det var få som var införstådda i Lean som koncept och kultur och färre som var insatta i 

begreppet innovation, däremot var alla bekanta med förbättringar i varierande utsträckning.  

Många upplevde att de själva kunde hitta små knep för att utföra vissa arbetsuppgifter och att 

det fungerade då alla hittade sina knep för att det skulle fungera bra. Dessa knep var det 

däremot ingen som tog upp som problem eller möjlighet att lära ut till andra om det inte 

efterfrågades.  

Några nämnde att de hade tavlor med olika visuella symboler på avdelningarna där problem, 

åtgärder och lösningar presenterades. En del hade tårtbitar som visade på hanteringsförloppet 

medan andra endast hade fält för text. Detta för att strukturera upp vad problemet var, vem 

som var ansvarig samt hur det gick med genomförandet samt visade när det var klart och 

åtgärdat.  
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4.2.2 Grupperingar av vi och dem 

På ett företag är den fysiska uppdelningen tydligast med en produktionsbyggnad utanför 
området där de övriga tre byggnaderna står. Under intervjun upplevs det att ”de” inte har insikt 
i hur ”vi” har möjlighet att utföra arbete som utförts i större lokaler förr måste begränsas för att 
kunna fungera i mindre lokaler.  
 
På de övriga företagen finns det en större social skillnad mellan de ”vanliga” arbetarna 
(operatörer, montörer och liknande i produktion) och tjänstemännen (ledare, administrativa 
roller och likande). En del av de ”vanliga” arbetarna känner sig snarare som utbytbar 
arbetskraft än som en viktig person som bidrar till företaget.  
 
De flesta av deltagarna säger att de inte vet vilka personer som kan fatta vilka beslut samt att 
de saknar kännedom kring de som arbetar på tjänstesidan. Flera nämner även att det numera 
är fler tjänstemän jämfört med arbetare i produktion, vilket de har svårt att förstå varför det är 
så.  
 
En deltagare som arbetat i företaget under många år berättade att förr fick de nyanställda 
ledarna praktisera i produktion för att lära sig vad man gjorde. Det var även bra för 
medarbetarna då de fick möjlighet att lära känna personerna på kontoret och en länk skapades 
mellan båda sidor. Däremot har det inte hänt på länge så det inte upplevs finnas utrymme till 
idag då tjänstemännen direkt får fullt upp med sina egna arbetsuppgifter. Hen upplevde att 
arbetarna i produktion ska utföra det som de blir tillsagda om men även att arbetarna är 
utbytbar arbetskraft för tjänstemännen. Arbetarna fick kämpa hårt medan tjänstemännen 
upplevdes glida på en räkmacka bara på grund av att de är just tjänstemän. Det upplevdes även 
som att en del tjänstemän betedde sig som att de var lite bättre och inte skulle beblanda sig med 
de ”vanliga” arbetarna. Hen uttryckte irriterat: 
 

”varför skulle inte en vanlig arbetare och en VD kunna sitta och prata 
såhär?” 

 
Och vid ett senare tillfälle: 
 

”Varför ska det vara så jävla stelt och träligt?!” 

 
Många upplevde att på grund av att avdelningarna (med betoning mellan tjänstemän och 
produktion) var antingen i separata byggnader eller fysiskt avskilda från varandra skapas ett 
”vi och dem”. Förstärkt med att medarbetarna upplevde att de varken kände eller visste vad 
tjänstemännen heter eller vad de arbetade med skapas osäkerhet och det bildas ett vi och dem. 
Vid observation uppmärksammades bristen på interaktion vilket även nämns under intervjun 
samt att flera arbetsplatser var separerade till olika rum dessutom i vissa fall till olika 
byggnader. I de fall där det förekom olika byggnader fanns det en ledare ansvarig men som inte 
alltid är på plats i lokalen på grund av möten i andra byggnader. Det noterades att en av 
avdelningarna själva valde att dela upp sig ytterligare och äta sin frukost/lunch på egna platser 
än de gemensamma lunchrummen.  
 
Det var många som trodde att om samspelet mellan avdelningar ökade, det vill säga om man 
kände till varandra till namn, position och kunnighet så skulle det bli lättare att veta vem man 
kan gå till med förslag eller problem.  
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4.2.3 Inkluderad och involverad 

Flera medarbetare nämner situationer där de känner sig förbisedda och där beslut har fattats 
åt dem utan att involvera eller ta deras åsikter i räkningen.  
 
En aspekt som blir tydlig är när medarbetarna blir tillfrågade om vad Lean är som företaget 
uttalat säger sig arbeta med. En del nämner att de har närvarat vid utbildningstillfällen men 
inte känner sig helt säkra på vad det är och innebär. När deltagarna skulle förklara vad de tänkte 
när de fick hör Lean var det ingen som berättade om filosofin eller helheten som omger Lean. 
Några berättade om delar i arbetet som de trodde kunde vara Lean, exempelvis: 

 
”hur mycket man går och hur mycket man hämtar saker så man skulle 
gå saker mindre och hämta färre gånger och så” 
 
”det är väl effektivisering och att man arbetar systematiskt och ordning 
och reda, vi har väl hållit på lite grann med det här med 5s och så” 
 
”ordning och reda, sunt förnuft” 

 
Det var en som kunde berätta närmre på vilket sätt Lean påverkade hens arbete vilket beskrevs 
som krav på städning och att städa i ordning material och verktyg efter att arbetet är klart. När 
deltagarna blev tillfrågade om de ville veta mer och lära sig mer var alla positiva och ville både 
lära sig och förstå mer.  
 
En deltagare som berättade att hen varit involverad i ett Lean-arbete men upplevde att hen blev 
utesluten ur arbetet efter att ha påpekat problem i processen men det var meningen att man 
endast skulle undersöka ett specifikt problem. Det upplevdes som att det endast fanns ett sätt 
att tycka och tänka på i situationen och inget annat var okej. Hen ryckte på axlarna och sa: 
 

”Jag sa väl för mycket” 

 
Hen upplevde att arbetet var roligt och spännande samt att hen hade föredragit att fortsätta och 
därmed lära sig mer. Men då man inte kunde uttrycka eller diskutera fritt samt på grund av att 
hen blev utesluten försvann lusten till att involvera sig.  
 
När deltagarna tillfrågades vilka som borde arbeta med innovation antydde samtliga att alla på 
företaget borde arbeta med det. Några nämnde vidare att alla avdelningar bör involveras, eller 
i alla fall de personer som berörs av problemet eller förändringen. Om något bör en, någon eller 
några på avdelningen involveras i förstadiet som en brygga till implementeringen när alla ska 
involveras. Från det framkom det att flera ville bli mer involverade, men ingen upplevde att det 
var på grund av personliga skäl utan snarare att det inte finns utrymme för det i organisationen. 
Där utrymmet ofta begränsas av tid och/eller pengar. Flera nämnde att förut hade de blivit mer 
involverade genom att bli tillfrågade angående projekt vid starten samt att de fått medverka vid 
inköp av maskiner. De berättade att på grund av det hade de känt sig mer involverade och känt 
större ansvar samt mer delaktiga i sina arbetsplatser. De hade upplevt sig mer nöjda med sitt 
arbete och arbetsplats samt upplevt sig sedda som mer än bara arbetskraft. 
 
När innovation diskuterades relaterade deltagarna det till förbättringar där många berättade 
om blanketter som man kunde fylla i för att bidra med förslag. Många resonerade att det var ett 
bra sätt att få ner och lämna vidare förslag men att återkopplingen inte upplevdes fungera 
eftersom den var obefintlig i de flesta fallen. För att vilja bidra med idéer genom blanketter 
ansågs det vara viktigt med respons för att själv kunna reflektera över sina förslag. De flesta 
nämnde hur viktigt det är att lämna förslag men många nämnde även att de inte tog upp förslag 
på mindre förändringar då de flesta andra gjorde det som kändes bra för dem. En medarbetare 
menade på att förslagen kan vara till hjälp för ledaren att guida sig till lösningar och sa följande: 
 

”Har du fler idéer så kan du sålla ut det bästa av det” 
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Däremot när det blir avslag på ett förslag vill man gärna veta varför vilket då kan leda till att 
man fortsätter att fundera på andra möjliga lösningar. Däremot upplevdes det att eftersom 
ingen respons uppstod eller att ett avslag förmedlades via en annan ledare är den som fattat 
beslutet vilket upplevdes ta bort möjligheten till diskussion och då ”tappade man gnistan”. Det 
gjorde att en del fick inställningen att det blev onödigt ”då det ändå inte händer något” medan 
det inte spelade någon större roll för några. En medarbetare sa: 
 

”Man engagerar sig lite mer om man känner att man är delaktig, är 
man bara en bricka i spelet så blir det att då gör man kanske mer det 
som man förväntas göra och sen så kliver man inte utanför ramen. 
Man gör det och sen så är det bra. Känner man sig mer delaktig så 
bäddar man ju liksom och gör lite mer, vilket företaget kan tjäna på i 
slutändan” 

 
Några uttryckte att de upplevde förändring som något företaget skulle få ut något av så som 
besparingar eller pengar på något vis. De upplevde inte att det var av vikt för företaget med 
förändringar om det endast gynnade personalen.  

4.2.4 Dialog efterlyses 

Kommunikationen mellan medarbetare och den närmste ledaren ansåg många vara superbra 
inledningsvis av intervjun men efter att fråga mer om innehåll och frekvens framkom även 
andra synpunkter som: 
 

”han har nog lite mycket ibland och det blir svårt att få riktig kontakt” 

 
Men när väl kontakt kunde tas så var det nästan alltid ett bra bemötande. Däremot om ledaren 
uppfattade att medarbetaren endast gnällde för en småsak fanns det risk att ledaren lät det 
rinna ut i sanden. Många sa att den närmsta ledaren var bra och att medarbetarna upplevde sin 
relation till ledaren som professionell men även med familjära inslag där ledaren upplevdes 
genuint bry sig om arbetaren. Däremot upplevdes relationen och kommunikationen till andra 
ledare som sällsynt då en del ansåg att det var den närmste ledarens roll eller helt enkelt för att 
de inte känner de andra cheferna på samma sätt.  
 
När deltagarna blev tillfrågade hur de ställde sig till att få belöning för idéer som gav företaget 
något (ex, besparingar) nämnde flera att det hade funnits ett bonussystem för det tidigare men 
att det hade plockats bort. Många upplevde att om något bra gjorts eller påverkats högre upp i 
företaget förmedlades inget beröm tillbaka nedåt. Majoriteten ansåg att någon form av belöning 
var rimlig då i form av pengar eller smörgåstårta var rimlig och trodde att det kunde vara som 
en morot till att försöka mer. Däremot resonerade en deltagare följande om belöningar:   
 

”det är väl kul om man kommer med ett förslag som är en förbättring, 
så underlättar det för en själv. Men om någon annan kommer med ett 
förslag och blir belönad så kan man ju tycka att, va fan det har ju jag 
sagt tidigare till någon kanske eller sådär. Då tycker jag inte att man 
ska bli belönad på det sättet utan att avdelningen ska bli belönad, men 
det kan ju också bli fel eftersom att det är han som har gjort detta för 
alla. Så belöning vet jag inte om jag tycker på det sättet.” 

 
 
Hen pratade om att förbättringar och att vilja mer borde vara som en självklarhet, att det ingår 
i arbetet samt att alla på företaget borde vilja få det bättre naturligt.  
 
Diskussionen fortsatte vidare till belöning i form av uppmärksamhet från ledare till 
medarbetare och hur det såg ut i dagsläget. Kommunikation i grupp skedde vid 
morgonmöte/skiftbyte där ledaren informerar medarbetarna. De flesta menade på att man 
oftare får höra det man presterat eller det negativa men sällan fick tack eller beröm. Om beröm 
gavs var det i princip alltid från närmsta chefen men deltagarna menade på att det hade 
uppskattats om någon annan eller att deras prestation hade uppmärksammats ur ett större 
perspektiv. Det framgick under flera tillfällen i intervjuerna att deltagarna ville ha mer insikt i 
vilka effekter deras arbete ger företaget.  
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Målen var svåra att se samt förklaringar till varför dessa målen var satta var svåra att förstå. 
Arbetarna upplevde att de blev tillsagda vad de skulle göra men fick sällan möjlighet till att 
förstå varför de skulle göra så eller hur det i sin tur skulle påverka avdelningen eller resten av 
företaget. Deltagarna uttryckte att de oftare fick höra negativt kring deras arbete snarare än 
positivt även om det var så att ett mål var satt som medarbetarna upplevde orimliga att nå från 
utgångsläget. En person sa angående möten: 
 

”bara om man är på ett möte och de säger något jättebra någon gång. 
”Nu ska ni få tårta för att ni varit duktiga” inte att man ska gå och 
hänga med huvudet jämt när man går ut” 

 
Det återkommer i flera intervjuer att man får till sig information men ingen koppling till 
företaget som helhet. Inte heller att ledaren samlar in upplevelser från medarbetarna hur 
arbetet har fungerat eller vad som är möjligt/rimligt i planering inför framtiden.  

4.2.5 Den optimala ledaren 

Flera berättade att de var nöjda med sin närmsta chef och upplevde att arbetet fungerade bra 

men som avslutning ombads deltagarna berätta fritt om hur de skulle beskriva den optimala 

ledaren för att de i sin tur skulle bidra idéer och tankar. De berättade följande: 

”positivt tänkande och hjälpsam och vad ska man säga. lite drivande 

och detta. det, inte för mesig. utan nej men det ska vi ta tag i. sådär.” 

”jag tror att det är viktigt att de ska se en och lyssna även om det är en 

liten sak och ändå visa uppskattning. nej, åh det är jättesvårt 

egentligen hur man skulle vilja ha sin ledare. nej men det att man 

känner att man blir sedd och blir tagen på allvar. det skulle jag tycka 

är viktigt.” 

”Kunnig, alltså att den kan mycket istället för att om man lägger fram 

ett förslag så säger de säger, kolla det med verkstan. Att de istället kan 

eller att de tar tag i det. Att man lägger fram förslaget och sen så har 

man lagt fram det och då kan man fortsätta jobba. Att den lyssnar och 

att man märker att de tar åt sig det man säger. Att de lyssnar.” 

”En bra chef är en som lyssnar, och en chef ska ha lite auktoritet för folk 

får inte göra som de vill för då behövs det inte någon chef. Det får inte 

bli dumt heller, bra kunskap.” 

”Information, kommunikation och öppenhet samt lyhördhet.” 

”Att han ska lyssna, insatt i arbetet, förstå oss, trevlig” 

”Man vill ha en ledare som är professionell med idéer och lyssnar och 

tar till sig det och går igenom och tittar och tänker och kanske kommer 

med egna idéer så vi kan bolla med varandra” 

”Man skulle jobba mer ihop, även att man jobbar med olika saker så 

skulle man jobba mer ihop i alla fall.” 

De egenskaper som många nämner är att lyssna, kunnande och trevligt bemötande som viktiga 

faktorer. Det upplevs vara viktigt att den man pratar med har insikt i arbetet, om det man frågar 

om och att det finns kunskap om möjligheter och hinder. Någon nämner samspel som att bolla 

idéer, att jobba mer ihop för att man tillsammans ska kunna diskutera och komma fram till bra 

och rimliga lösningar.  

Under intervjuerna framkommer det att medarbetarna upplever att de flesta ledarna är bra på 

sina områden och det därför är viktigt för dem att komma i kontakt med den ledaren som är 

kunnig inom det område problemet eller förslaget gäller.  
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5 Analys 
Kapitlet inleds med en empirisk analys av de två första frågeställningarna och fortsätts med 
den teoretiska analysen för den tredje frågeställningen. Avslutningsvis sammanfattas de 
viktigaste resultaten för var och en av de tre frågeställningarna.  

5.1 Frågeställning 1. Vilka förutsättningar har medarbetaren i en industriell 
Leankontext för att bidra till innovationsarbetet i organisationen? 

Från denna undersökning nämner medarbetarna att de upplever att det är möjligt att lämna 
förslag via blanketter och att detta är ett bra sätt då det är lätt att glömma bort muntliga förslag. 
Enligt Terziovski och Sohal (2000) är det viktigt att det finns en strategisk plan för att arbeta 
med förbättringar samt använda samma system för att hantera detta över hela organisationen. 
Även Craig och Dibrell (2006) har hittat kopplingar mellan strategiska satsningar som är 
vanligt i familjeägda företag och en positiv syn på innovation på grund av att organisationen 
ska gå i arv. I denna undersökning framkom det att blanketterna som används kan fungera som 
ett system men där feedback och att arbeta med de inkomna förslagen brister vilket inte hindrar 
utvecklandet till förslag som kan genomföras. Den bristande feedbacken kan också vara hindret 
som gör att den positiva synen på innovationsarbetet inte genomsyras av företaget. Däremot 
upplevs medarbetarna ändå vara positiva till blankett-systemet vilket kan vara en förutsättning 
för att det ska kunna utvecklas.  
 
Enligt Cummings och Oidham (1997) finns det två delar att ta hänsyn till för att lyfta fram 
potential hos personer. De ena handlar om de karaktäristiska behoven för att bli kreativ hos 
personer för att bli kreativ medan andra handlar om kontexten personen befinner sig i 
(Cummings & Oidham, 1997). För att en ledare ska kunna uppmärksamma vilka behov en 
medarbetare har för att bidra till innovationsarbetet kan kommunikation vara en del i att 
möjliggöra denna insikt för ledaren. I studien framkom det att det fanns försök till 
gruppövningar där kreativitet kunde utvecklas genom samtal men de flesta av medarbetarna 
upplevde att det inte fanns tid till att arbeta med förbättringar.  
 
En aspekt som Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2014) nämner är att det 
är medarbetaren som ska äga processerna och ansvara för att utveckla dem. I den här studien 
har flera medarbetare berättat att de inte känner sig involverade eller sedda. Flera nämner att 
de vill bli mer involverade som att bli tillfrågade kring beslut som rör deras arbete.  
 
I denna undersökning nämnde en del att de hade möjlighet till att ta upp problem och förslag 
vid skift eller morgonmöten och endast i ett fall hade tid avsatts specifikt för förbättring och 
innovationsarbete.  
 

5.2 Frågeställning 2. På vilket sätt påverkar relationen till ledaren 
medarbetarens bidrag till innovationsarbetet i en industriell Leankontext? 

Från intervjuerna framkom det att de flesta hade en bra relation till sin närmsta chef men inte 
till så många av de övriga personerna på företaget samt att en känsla av ”vi och dem” hade 
uppstått mellan tjänstemän och produktion. Det kan alltså tyda på en mer långvarig och hållbar 
relation mellan medarbetare och närmsta chef vilket är en viktig aspekt enligt Tsui, Pearce, 
Porter och Tripoli (1997). Däremot kan det vara så att relationen till företaget och övriga chefer 
försummas av både medarbetare och övriga chefer, vilket skulle kunna leda till att de positiva 
aspekterna inte framkommer fullt ut. Det framkom i denna undersökning att många arbetade 
självständigt och hade lite kontakt med sin närmsta chef, vilket skulle kunna vara negativt för 
relationen. Genom den kontakt medarbetaren hade till sin närmste ledare upplevde 
medarbetaren att ledaren brydde sig om dem och visade förståelse för tuffa perioder vilket 
uppskattades.  
 
Genom att den bästa kontakten i de flesta fall mellan medarbetaren och den närmste chefen har 
sker mycket kommunikation däremellan. Gómez och Rosen (2001) undersökte den typen av 
relation och kom i sin undersökning fram till att det finns två dimensioner som avgör hur bra 
utbytet blir, medarbetarens tillit till och förstärkning från ledaren samt ledarens bedömning av 
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medarbetarens trovärdhet. Medarbetarna som deltog i undersökningen upplevde 
envägskommunikation vilket skulle kunna tolkas som att ledaren inte har trovärdhet till 
medarbetaren då denne inte inkluderas i beslut, vilket inte behöver vara avsiktligt men kan 
uppfattas så. Många medarbetare upplevde att de sällan fick beröm, vilket kan ses som att 
ledaren inte förstärker medarbetaren. Om dessa aspekter inte skulle uppfyllas kan det finnas 
risk för att medarbetarens tillit till ledaren inte heller blir så bra. Det kan vara faktorer som gör 
att relationen inte är så bra och att kommunikationen påverkas, vilket i sin tur kan orsaka 
missförstånd eller att kommunikation undviks. Om ett förslag inte kommer fram på grund av 
missförstånd eller bristen på kommunikation kan det bli innovation som går förlorad. 
 
Enligt McAllister (1995) är ”kärlek och omtanke” en aspekt av tillit som är en grund för fritt 
uttryck och diskussion mellan två personer där det finns en förväntan på att personen man 
pratar med både lyssnar och kan ta emot konstruktiv kritik. Flera medarbetare sa att 
blankettsystemets största brist var feedback som antingen uteblir eller som kommer från någon 
annan. Det gör att diskussion och konstruktiv kritik är svårt att få tillstånd vilket skulle kunna 
upplevas som brist på tillit. Frågan är om det skulle finnas möjlighet att förbättra tilliten genom 
att förbättra blankettsystemet.  
 

5.3 Frågeställning 3. Vilka aspekter kan identifieras som avgörande för att ta 
till vara på innovationspotentialen i en industriell Leankontext ur ett 
medarbetarperspektiv?  

Medarbetarna uttryckte under intervjuerna att det inte vet mycket om Lean och gärna lär sig 
mer. Några berättar om metoder och verktyg som de använder, vilket de tror är Lean. Däremot 
säger Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2014) att Lean är en vision som 
uppnås med olika metoder och strategier. Det kan tyda på att Lean endast delvis 
implementerats i berörda företag och att det finns en mer omfattande bild att förmedla till 
medarbetarna. Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2014) menar även på 
att det är medarbetarna som ska äga processerna och utveckla dem, men kan medarbetare göra 
detta fullt ut om de saknar kunskap om det. Ries (2011) påpekar att mycket fokus inom Lean 
har hamnat på maskiner och system men tappat fokus på den mänskliga aspekten. Då 
medarbetare visar på att de vill involveras kan det vara en möjlighet till att öka fokuset på 
människan. Däremot påpekar Ries (2011) att fokuset på system och maskiner kan leda till 
föråldrade arbetssätt vilket då kan finnas inom företaget och som i sin tur inte är gynnsamt för 
innovation. Även Coetzee, Merwe och Dyk (2016) menar på att det finns ett samband mellan 
”ständiga förbättringar” och ”respekt för människan”. Alltså kan det finnas en viktig aspekt i 
människan och att denna förstår Lean, äger processerna och involveras i arbetet för att leda det 
framåt.  
 
Medarbetarna berättar att de har en god relation till sin närmsta chef men känner inte riktigt 
de andra ledarna, dels för att det finns många men dels för att de sällan interagerar med 
varandra. Tsui, Pearce, Porter och Tripoli (1997) menar på att i organisation där långa och 
hållbara relationer prioriteras presterar medarbetaren högre än i organisationer som inte 
prioriterar relationen. McAllister (1995) hävdar att en aspekt för tillit i en relation är ”kärlek 
och omtanke” vilket är till grund för att kunna bidra och fritt diskutera kring bidrag. Vilken 
påverkan kan en god relation till endast en ledare ha för företaget, påverkan hade kanske 
kunnat öka och bli mer positiv om det hade funnits fler bra relationer. Gómez och Rosen (2001) 
menar även på att utbytet blir bättre om ledaren har tillit till medarbetaren samt att hur bra det 
fungerar mellan ledare och medarbetare, vilket kan ha påverkan på prestation och kvalité i 
medarbetarens arbete.  
 
Många ville bli mer involverade i arbete och ansåg att alla bör involveras i innovationsarbete på 
företagen. Furr och Dyer (2014) säger att det är kritiskt för innovation att idéer samlas in. 
Vidare säger Angelis och Fernandes (2012) att när ett stopp eller fel uppstår kan det ge 
möjlighet till medarbetaren att tänka till samt kan på längre sikt vara fördelaktigt om en bra 
lösning kan komma ur det.  Däremot är det viktigt att medarbetaren inte ska skuldbeläggas när 
felen uppstår då det kan få negativ effekt (Angelis & Fernandes, 2012). Som i exemplet med 
personen som blev utesluten ur förbättringsarbetet då hen varit kritisk upplevdes det som att 
hen fick skuld för att ha bidragit med ett ”dåligt” förslag.  
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Det uppfattades som att det fanns hinder i tid och kostnader för att prova nya arbetssätt eller 
för att göra förändringar. Mål, strategier och ”varför” något skulle göras upplevdes saknas vilket 
gjorde det svårt att veta vad som skulle prioriteras samt göras. Enligt Terizovski och Sohal 
(2000) är det viktigt att ha en strategisk approach för att stödja innovationsarbete. Där 
möjlighet till att prova även om det kan bli fel kan vara en viktig del för att vilja komma med 
förslag. Enligt Cummings och Oidham (1997) är både personen kreativa behov samt kontexten 
viktig för att skapa potential men det kräver av ledaren att denne identifierar och tillgodoser de 
behov som framkommer. Kommer det då många förslag som samlas upp är det bra, men om 
inget görs med förslagen sker inte förändring ändå. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar, dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Diskussion 

Furr och Dyer (2014) kom i sin forskning fram till att samla in förslag är en förutsättning för att 
ta tillvara den kunskap som finns i en organisation. I denna studie visade det sig att 
medarbetare var nöjda med ett blankettsystem för att förmedla förslag. De ansåg däremot att 
feedback och möjlighet till att vidare utveckla förslag saknades och behöver förbättras.  
 
För att vidare ta tillvara på potentialen bör det skapas en strategisk plan för hur företaget vill 
arbeta med innovation (Terziovski & Sohal, 2000). Bessant och Caffyn (1997) identifierade i sin 
studie att det var svårt att förändra kulturen i en organisation men om förändring av kulturen 
sker kan det skapa förutsättningar för beteenden som främjar långsiktigt arbete med 
innovation. För att driva innovation är det viktigt att hela organisationen är med, där ledningen 
beslutar om fokus och medarbetare förses med utbildning för att lösa problem (Nidumolu, 
Prahalad, & Rangaswami, 2009). Det kan tyda på att medarbetaren kan gynnas av att göra 
andra saker än att ”bara montera” då möjlighet ges till lärande och förståelse. I studien 
framkom det att många medarbetare upplevde att de inte gavs tid till annat än den specifika 
arbetsuppgift de hade.  
 
I denna studie framkom det att medarbetare vill bli mer involverade och delaktiga. Bessant och 
Caffyn (1997) menar på att en förutsättning för att skapa nya arbetssätt är att involvera 
medarbetare i beslut, processer och förändring. Grupperingarna som framkommit mellan 
tjänstemän och medarbetare kan vara hindrande för organisationen om de innebär att ”vi” inte 
inkluderar ”dem”. Det finns även en risk att grupperingarna skapar hinder om relationer endast 
skapas inom respektive grupp och kommunikation endast sker mellan gruppens medlemmar, 
vilket skulle kunna resultera i att information och kunskap inte kan tas tillvara.   
 
Nidumolu, Prahalad och Rangaswami (2009) hävdar att hållbarhet är en av de mest drivande 
faktorerna för innovation eftersom ett hållbart arbete kan användas till att konkurrera men kan 
även generera besparingar för organisationen. Besparingarna kan visa sig i att mindre material 
krävs eller mindre input av arbete, vilket kan främja medarbetaren genom att tid kan spenderas 
på innovativt arbete. Om medarbetaren inte involveras, bekräftas eller tas med i räkningen 
finns det risk för att den potential och den kunskap som medarbetaren bär på går förlorad då 
den aldrig kommer fram. De senaste åren har arbete kring innovation minskat i Sverige 
(Statistics Sweden, 2016) men det har även identifierats hur viktigt innovation är för att kunna 
konkurrera i framtiden (Teknikföretagen, 2015).  
 
Leanarbetet har i denna studie visat sig behöva förbättringar med utbildning av ämnet och 
strategier för att möjliggöra innovativt arbete. Fördelen med Lean är att de modeller som 
behövs kan anammas för att möta de behov som organisationen har (Tull, 2008), men för att 
veta vilka modeller som finns och hur de används krävs det kunskap och förståelse. Denna 
kunskap ha i denna studie visat sig saknas därav skapar det svårigheter för medarbetaren men 
som skulle kunna motverkas av mer utbildning och kunskapsutbyte.  
 
Sammanfattningsvis, innovation behövs för att organisationer ska kunna utvecklas och 
konkurrera i framtiden. Det har visat sig att hållbarhet är en av de främsta drivkrafterna för 
innovation, vilket kan ge fördelar både för miljön och människan till exempel genom att en 
produkt kräver mindre material krävs och mindre hantering (Nidumolu, Prahalad, & 
Rangaswami, 2009). Om mindre material och resurser krävs finns det möjlighet för 
organisationer att göra besparingar men även möjliggöra tid till innovativt arbete för 
medarbetarna.  
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6.2 Metoddiskussion 

Vid genomförande av intervjuer tillfrågades deltagarna om de blivit informerade om att det var 
ett examensarbete som berörde Lean och innovation men flera sa antingen nej eller att de blivit 
tillsagda att medverka. Hade deltagarna haft möjlighet att fundera lite kring ämnet innan och 
vad de gör samt hur de själva förhåller sig i sitt arbete till Lean och innovation hade de kanske 
haft en annan approach och känt sig lite säkrare när de svarade. Däremot kom det upp liknande 
upplevelser och aspekter från de nio intervjuerna på de tre olika företag vilket visat att även om 
medarbetarna som ingått i studien inte har förberett sig har liknande aspekter framkommit 
ändå. Det visar att medarbetare vet och upplever liknande aspekter kring hur 
innovationspotential tas tillvara.  
 
Vid planerandet av observationer var tanken att se hur ofta medarbetaren pratar med en ledare 
samt vad de pratade om. På grund av att avdelningarna var separerade samt att de arbetade 
självständig skedde dessa möten så sällan att det inte fanns möjlighet i tid att genomföra den 
undersökningen utan målet blev mer kontextuella observationer. Däremot gav detta en tydlig 
insikt i de fysiska uppdelningarna som kunde stärka och ge en förklaring till resultaten som 
framkom.  
 
Vid den här typen av undersökningar finns det alltid en risk för att tolkningar görs, men dessa 
har undvikits till största mån genom att använda ljudupptagningar och transkriberingar. 
Resultaten har även stärkts genom att de framkommit hos flera personer och även hos de olika 
företagen.  
 
En begränsning för undersökningen skulle kunna vara att begreppet innovation inte är väl 
etablerat och att mycket av det arbete som medarbetarna utförde grundade sig i dagliga, 
veckovisa eller månatliga mål. Det kan vara ett hinder för att reflektera över längre, strategiska 
mål som de skulle kunna bli mer involverade i.  

6.3 Implikationer 

Studien har undersökt medarbetarens perspektiv på tillvaratagandet av innovationspotential i 
industriella Lean kontexter där bristen på kunskap om Lean även har framkommit. Inom Lean 
ska det vara medarbetaren som äger processer och ansvarar för att utveckla dem (Petersson, 
Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2014). Det kan därför bli svårt för organisationer 
att ta del av alla fördelar som finns med Lean om det saknas kunskap om hur en bör gå tillväga 
för att lösa problem, komma med förslag eller utveckla idéer. Enligt Cummings & Oidham 
(1997) bör det vara ledaren som är ansvarig för att stimulera kreativitet hos medarbetare 
däremot säger Nidumolu, Prahalad och Rangaswami (2009) att ledningen behöver driva 
innovation. Ur denna studie visade det sig att det finns aspekter som att hålla dialog, bra 
relationer och delaktighet som kan förbättras och möjliggöra innovativt arbete samt utveckling.  
 
I denna studie har det framgått att medarbetare vill bli involverade och inkluderade i dialog och 
förändringsarbete, men att det hindras på grund av att det inte finns tid i de flesta fallen. Om 
människan, i detta fallet medarbetaren, lämnas utanför och inte blir involverad finns det risk 
för att arbetet blir statiskt vilket kan leda till att kreativiteten hämmas (Ries, 2011). För att 
motverka att kreativiteten hämmas kan organisationer möjliggöra för medarbetare att få 
involvera sig, vilket medarbetare vill i denna studie. Vidare kan en satsning på att inkludera 
medarbetare upplevas som att organisationen värdesätter sina medarbetare, vilket kan leda till 
att nya relationer formas. Bra relationer har visat sig kunna ge positiva fördelar för 
organisationer som visat högre prestationer, medarbetare känner mer ansvar och har högre 
närvaro (McAllister, 1995) (Tsui, Pearce, Porter, & Tripoli, 1997) (Gómez & Rosen, 2001). 
Utifrån denna studie finns det möjlighet att undersöka aspekter i resultatet vidare, till exempel 
djupare studier om att involvera medarbetare och undersöka tillvägagångssätt för detta. 
 
Det borde vara lika självklart att underhålla relationer genom att inkludera och involvera i 
processer och beslut som att underhålla en maskin med tvättning, oljor och reservdelar. Denna 
studie visar på att det finns ett behov och en vilja från medarbetarens perspektiv att bli 
involverad. Det finns även teori som visar på positiva fördelar för organisationer om de 
inkluderar, bygger relationer och håller dialog.  
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6.4 Slutsatser  

Studien strävar efter att skapa förståelse för medarbetares perspektiv på hur 
innovationspotential kan tas tillvara genom relationen till ledaren och förutsättningarna i en 
industriell Lean-kontext. 

 
Undersökningen landar i att medarbetare vill involveras i organisationen genom att bli 
inkluderade i förändring, beslut och samtal. Medarbetare upplever att de kan bidra till 
innovation genom förslagsverksamhet som via blanketter där feedbacken behöver vara snabb 
med en motivering eller förklaring. Det behövs även möjlighet till dialog och diskussion för att 
utveckla idéer för att passa organisationen.  
 
För att fånga upp den innovationspotential som finns skapar bra relationer mellan ledare och 
medarbetare möjligheter för dialog där förslag kan diskuteras samt utvecklas. Tidigare 
forskning har visat att bra relationer skapar förutsättningar för bättre förståelse vid 
kommunikation mellan två personer, högre prestation samt mindre frånvaro i organisationer 
(Bauer & Green, 1996) (Gómez & Rosen, 2001) (McAllister, 1995) (Tsui, Pearce, Porter, & 
Tripoli, 1997). Det framkom att de viktigaste karaktärsdragen hos en optimal ledare var att den 
hade ett trevligt bemötande, lyssnade och hade kunskap för att diskutera och utveckla samtalet. 
Det visade sig i denna undersökning att grupperingar mellan tjänstemän och operatörer 
förekom vilket hindrar tillvaratagandet av innovationspotential eftersom dialog och samarbete 
hindras. Vidare visade det sig att förståelse och kunskap kring Lean saknades hos medarbetare 
där konceptet och arbetssätten som är centrala för att skapa förutsättningar för innovativt 
arbete och förändring.  
 
Sammanfattningsvis borde organisationer lära sina medarbetare mer om Lean för att de i sin 
tur ska kunna använda konceptet med metoder och arbetssätt för att arbeta innovativt. Det 
behövs även relationer mellan medarbetare och ledare som kan leda till dialoger och diskussion 
för att utveckla en idé från potential till innovation. 

6.5 Vidare forskning 

Vidare forskning bör fokusera på hur relationerna mellan tjänstemän och produktion kan 
förbättras samt se om det kan på lång sikt stärka företaget. Här kan arbetet delas upp ytterligare 
med hur många personen bör en ledare ha och ändå kunna uppmuntra till innovation. 
 
För att skapa ett bredare perspektiv på hur innovationspotential kan tas tillvara skulle ledare 
även kunna inkluderas och deras syn på innovation där undersökning av hur de tillsammans 
skulle kunna komma på hur de kan arbeta för att skapa bra förutsättningar. Även hur det 
specifika tillvaratagandet sker. Från att medarbetaren lämnar ett förslag till hur ledaren driver 
det vidare. 
 
Som konsultuppdrag skulle ytterligare djupgående studier göras inom ett företag för att se om 
medarbetare faktiskt är villiga att involvera sig mer som de säger att de vill. Även se hur detta 
kan påverka företaget och om involveringen kan vidare skapa mindre frånvaro och 
sjukskrivning.   
 
Det hade kunnat vara intressant att göra mer omfattande studier där hållbarhetsaspekter så 
som sociala och ekonomiska mäts för att visa på kvantitativa resultat. Det hade kunnat rikta in 
sig på människors välbefinnande samt hur det i sin tur påverkar kostnader. Om man mår bra, 
jobbar man bättre då? Är ett exempel.  
 
Att undersöka hur och vilka strategier som behövs för att driva innovativt arbete samt att hur 
målbilder kan tydliggöra arbetet med innovation.  
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Bilagor:  

Bilaga 1: Intervjuguide   

 
Generellt: 

- Vad är din roll här på företaget? 
- Hur ser din arbetsdag ut?  
- Hur trivs du med ditt arbete?  
-  

Lean: 
- Vad tänker du på när du hör Lean? 

Lean Def: identifiera och eliminera alla icke-värdeskapande funktioner 
- Berätta om hur Lean påverkar ditt arbete? 
- På vilka sätt tror du att människan kan påverka arbete inom Lean produktion? 

 

Relation och kommunikation: 
- Hur ser du din relation till din närmsta chef? (familjär, professionell) 
- Kan du berätta om ditt samspel med din chef? (när träffas ni, vad pratar ni om osv) 
- Hur går du tillväga när något inte fungerar som det ska? (situationer, processer osv) 
- Kan du berätta om någon situation där ni löst något som inte fungerat? 
- Berätta hur du upplever respons från din chef, gärna med olika situationer? (ex när du 

kommer med förslag eller hen ska ge direktiv eller information) 
o En bra och en dålig respons enligt dig 

- Har du varit i en situation där ledaren inte har lyssnat? Hur gjorde du då för att bli 
hörd? 

- Berätta om era möjligheter att kommunicera 
o Vad har ni för möjligheter (mail, möten, telefon osv) 
o Vilken är och vad tycker du om den primära kommunikationskanalen mellan 

dig och ledaren?  
- Kan du ge exempel på hur relationen mellan dig och en ledare påverkar vem du helst 

går till? (exempelvis med idéer, förslag eller bekymmer rörande 
organisationen/arbetet)  

 

Innovation: 
- Vad tänker du på när du hör innovation? 

Innovation: något nytt eller väsentligen förbättrat som företaget antingen är först med att 
introducera på marknaden eller som introduceras inom det egna företaget för första gången 

- Vilka anser du ska arbeta med innovation inom företaget? 
- Berätta om vad som gör att du inte kan eller vill bidra med innovationsarbete 
- Berätta, vad skulle skapa de bästa förutsättningarna för dig att bidra till 

innovationsarbetet 
- Hur ser du på att få något för att bidra till innovation (vad skulle vara rimligt att få?) 
- Kan du berätta om någon situation där du (försökt) bidrag med idéer? (Hur? Till vem? 

När?) 
o  vad hände? Respons?  

- Vad ser du att du har för möjligheter till att bidra till innovationsarbetet i 
organisationen idag och hur upplevs de fungera? 

- Hur skulle den optimala ledaren vara för att du skulle bidra med förslag eller åsikter 
till innovationsarbetet? 
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Bilaga 2: Kontaktuppgifter till intervjudeltagare  

Tack för att jag fått möjlighet att intervjua dig och att du har bidragit till mitt examensarbete 
med dina tankar och upplevelser. Du är helt anonym och det kommer din medverkan vara 
genom hela mitt arbete, du har full rätt att dra tillbaka din medverkan om så önskas. 
Har du några frågor eller om du ångrar din medverkan efter intervjun så hör av dig till mig på: 
Mail: ”min mailadress” 
Eller via  
Mobil: ”telefonnummer” 
Med vänlig hälsning ”mitt namn” 
 


