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Sammanfattning 

 
Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för operatörers möjligheter, hinder samt 

drivkrafter till lärande i en lean organiserad verksamhet. För att undersöka detta har vi brutit 

ner syftet i följande frågeställningar: (1) Vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter 

till lärande utifrån perspektivet arbetets utformning och autonomi? (2) Vad finns det för 

möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande utifrån perspektivet ledningens stöd? (3) Vad 

finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande utifrån perspektivet samverkan 

och team? (4) Vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande utifrån 

perspektivet kompetens? Vi har i denna undersökning använt oss av kvalitativ metod och 

genomfört kvalitativa intervjuer med arbetsledare, teamledare koordinator, teamledare och 

operatörer. Resultatet visar att operatörsarbetet i många delar har en hög grad av 

standardisering, vilket å ena sidan kan innebära att individen lär sig att bemästra en viss 

uppgift men det kan även bli ett hinder för ett mer utvecklingsinriktat lärande. Samtidigt 

framkom faktorer som möjliggör ett mer utvecklingsinriktat lärande i arbetet. Då det finns 

möjligheter att komma med idéer och synpunkter samt lösa problem, vilket bidrar till 

samverkan. Även teamarbetet upplevs som lärorikt då operatörerna lär av varandra.  
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Abstract 
 

The purpose of this study is to increase the understanding of operators' opportunities, barriers 

and motivations for learning in a lean organized organization.To examine this, we have 

broken down the object into the following questions: (1) What are the opportunities, barriers 

and incentives to learning from the perspective of work design and autonomy? (2) What are 

the opportunities, barriers and incentives to learning from the perspective of management 

support? (3) What are the opportunities, barriers and incentives to learning from the viewpoint 

of interaction and teams? (4) What are the opportunities, barriers and incentives to learning 

from the perspective of competence? In this study we have used the qualitative method with 

chiefly interviews with supervisors, team leader coordinators, team leaders and operators. The 

results revealed that operator work in many areas has a high degree of standardization, which 

on the one hand teaches individuals to master certain data, but is also an obstacle to more 

development-oriented learning. At the same time factors appeared which may also enable 

preparating to work towards more development-oriented learning. It offers possibilities to 

come up with ideas and observations and solve problems, which also contributes to the 

interaction. Even teamwork is perceived as instructive as operators learn from each other. 

 

Keywords: Learning, lean production, skills, motivation, competition 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
Vi vill framföra ett stort tack till den berörda organisationens medarbetare som bidragit till 

studiens resultat och för ett varmt bemötande, stöd och visat engagemang. Vi vill även tacka 

vår handledare Eivor Hoffert Pålsson som gett oss stöd och hjälp under vägens gång. Därefter 

vill vi tacka våra sambons som haft förståelse för vårt ihärdiga arbete.   
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1. Inledning  
Lärande ses idag som en viktig del i organisationers överlevnad. Moderna organisationer 

anses enligt Jacobsen och Thorsvik (2009) behöva anpassa sitt lärande mer efter ändrade 

förhållanden. Det har att göra med att den globala konkurrensen ständigt växer och att 

utvecklingscykeln för produkter blir kortare. Själva lärandet utgör en mycket viktig del av 

företagets kompetensutveckling menar Axelsson (1996) och Hansson (2005) eftersom 

människorna är de egentliga bärarna av ett företags kompetens (Wolvén, 2000). Behovet av 

att vidareutveckla människor beskrivs som stort för företag som är verksamma på en global 

marknad. Detta väckte vårt intresse för att undersöka hur medarbetare vid ett internationellt 

företag upplever och ser på lärande.  

1.1. Bakgrund och företagsbeskrivning 
Studien är genomförd vid ett expanderande företag inom verkstadsindustrin som blivit allt 

mer globalt. Organisationen är verksam och har produktion i olika delar av världen och har 

omkring 3 800 anställda. Enheten där vi genomfört vår studie finns i södra Sverige med 

omkring 380 anställda. För att möta marknadens krav ser organisationen det som 

betydelsefullt att ha hög kompetens hos sina medarbetare samt att samarbete är viktigt för att 

skapa mervärde för både kunder och organisationen. Detta ställer i sin tur krav på både 

organisationen och medarbetarna. För att skapa ett övertag gentemot konkurrenter arbetar 

organisationen med att höja kompetensnivån bland medarbetarna och skapa förutsättningar 

för att vara fortsatt innovativa. Detta genom att bland annat arbeta för att ständigt förbättra 

verksamheten och lära. Det gäller också att företagets lednings- och personalarbete ständigt 

förbättras, blir mer stödjande och aktivare som ledare. Företagets kultur ska förstärkas genom 

att uppmuntra till prestation och ansvarstagande för att skapa förutsättningar för ständiga 

förbättringar och en attraktiv arbetsplats. För organisationens konkurrensförmåga är det 

betydelsefullt att höja kostnadseffektiviteten, höja produktiviteten och eliminera slöseri för att 

uppnå optimal kundtillfredsställelse och produktion i världsklass. För att uppnå detta arbetar 

organisationen med ett internt lednings- och processförbättringssystem. Detta enligt lean 

produktion där det ingår att kontinuerligt arbeta med förbättringsarbete och konceptet Total 

Productive Maintenance (TPM) som står för totalt produktivt underhåll. TPM syftar till att 

bredda och stärka kompetensen bland medarbetare samt förebygga problem innan de inträffat 

så att fel inte uppstår.  

 

Lean Production är en organisationsform som enligt Börnfelt (2009) innebär att 

arbetsprocessen rationaliseras och att överskott samt spill minimeras. Inom lean production 

ska personalen vara flexibel, vilket innebär att de ska kunna utföra många och standardiserade 

arbetsuppgifter repetitivt. Operatörerna har generellt ansvar också för indirekta 

arbetsuppgifter såsom att utföra enklare reparationer och kvalitetskontroller, hålla ordning 

samt beställa material. Arbetsuppgifterna kan anses vara arbetsberikande, men endast på grunt 

plan. Vid lean production är medarbetarna organiserade i team som har ansvaret för sin del i 

produktionsledet. I teamen finns teamledare eller förmän vars uppgift kan vara att kontrollera 

så att standardiserade arbetsuppgifter utförs, sköta arbetsfördelningen, bestämma 

arbetsmetoder, cykeltider och utvärdera de anställdas arbetsinsatser. Som ett sätt att motivera 

personal jämförs ofta det aktuella arbetsresultatet med tidigare arbetsinsatser. 

 

I denna undersökning har vi valt att vända oss till företagets monteringsavdelning. 

Avdelningen består av 92 operatörer, både kvinnor och män med olika etnicitet. Operatörerna 

arbetade vid studiens pågående 2-skift. Medarbetarna vid monteringsavdelningen är 

organiserade i team och ledningsnivåerna bland dem som är med i studien är arbetsledare, 
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teamledare koordinator och teamledare. Fyra operatörer har uppdrag att vara teamledare och 

det finns två teamledare i varje skift. Teamledarna arbetar huvudsakligen som operatörer men 

ska även fungera som en länk mellan arbetsledare och övriga operatörer. De ansvarar för att 

arbetet i teamet fungerar och delegerar arbetet. Denne leder även sitt team mot uppsatta 

produktionsmål. Varje dag, innan teamet slutar för dagen, håller teamledaren ett kort möte 

med sitt team och då diskuteras hur arbetet har fungerat under dagen och om något inte 

fungerat, vad de kan göra åt det. Vid mötet finns även möjlighet att ta upp andra saker som är 

aktuella. Alla team har Lean Daily Management System tavlor (LDMS) med uppgift om deras 

arbetsplan, mål, kapacitet, teamets arbetsresultat samt förbättringsarbete. Tavlorna är ett sätt 

för team och ledning att ha koll på respektive process. Det finns även en LDMS tavla för hela 

avdelningen.   

 

Monteringen har även en teamledare koordinator som har till uppgift att se till att hela 

produktionsprocessen flyter på. Teamledare koordinatorn fungerar som en mellanhand mellan 

team och arbetsledare. Denna hjälper och stöttar teamledarna så att teamen plockar upp rätt 

ordrar i rätt tid samt går på planeringsmöten. Teamledare koordinatorn är också länk till 

fokusteam (de som skriver avvikelser och följer upp dem) och har mycket samarbete med 

arbetsledaren och ska stötta och hjälpa när denna är borta. Arbetsledaren har det övergripande 

ansvaret för produktionen samt personalansvar.  

  

Avdelningen består av liner med olika arbetsstationer där operatörerna utför olika steg i 

monteringsprocessen. Det finns en manuell line och två automatiska liner (line 1 och line 2) 

och dessutom finns förmontering, måleri, justering, satsning, LWS, kit pack och 100 procent 

kontroll. Som regel arbetar ett team per skift vid respektive arbetsstation. 

Produktionsprocessen på monteringsavdelningen fungerar i stora drag så här. Först kommer 

det in komponenter till avdelningen från andra delar av produktionen exempelvis från 

bearbetningen. Därefter startas ordern på monteringsavdelningen, det innebär att 

komponenten kopplas till kund och blir därmed en specifik kundorder. Parallellt med att 

komponenter målas (pulverlackeras) i måleriet så monteras andra komponenter i 

förmonteringen. Komponenter skickas sedan vidare från måleri och förmontering till satsarna. 

Satsarna är en mellanhand till förmontering, måleri och liner samt förser linerna med rätt 

material. På respektive line tillverkas sedan en produkt. 

 

Den manuella linen används främst för upplärning, men den används också vid hög 

orderingång. De automatiska linerna tillverkar normalt vars en produkt för att uppnå maximal 

effektivitet, men dessa går även att ställa om till att tillverka den andra linens produkt. 

Respektive line kan liknas vid ett löpande band eller kedja med sex olika arbetsmoment 

(stationer) som alla behövs och är viktiga för att kunna leverera en fullständig produkt. 

Skillnaden mellan den manuella linen och de automatiska linerna är att de automatiska går i 

ett visst tempo, därav namnet. Vid varje station på linen arbetar en operatörer och var 30e 

minut byter de station. Till sist, när produkten är färdig på linen, går de flesta produkter vidare 

för att kvalitetssäkras på stationen 100 procent kontroll innan de skickas vidare till kunden. 

Det är inget specifikt team som arbetar vid 100 procent kontroll, utan detta arbete brukar 

fördelas mellan operatörer på linerna. Efter att produkterna passerat 100 procent kontroll 

emballeras de och skickas till kund.  

 

Monteringsavdelningen arbetar till stor del efter konceptet Lean Production och Total 

Productive Maintenance (TPM). TPM består av två delar, (1) operatörsunderhåll och (2) 

specialistunderhåll som riktar sig till produktionsledning, operatörer och underhåll. Avsikten 

med TPM är att bredda och styrka kompetensen bland medarbetarna samt förebygga problem 
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innan dem uppstår. TPM operatörsunderhåll består av 7 steg. Stora delar av 

monteringsavdelningen arbetar nu med steg 2. Steg 1 handlar om grundläggande ordning och 

reda. Steg 2 handlar om att vidta motåtgärder för att eliminera grunden eller orsakerna till 

problem. I steg 1 ingår bland annat 5S (Sortera, Släng, Städa, Standardisera och 

Systematisera) som är ett välkänt begrepp inom lean production, men även egenutvärderingar, 

standardiserat förbättringsarbete, uppföljning och tolkning av OEE som står för total 

utrustningseffektivitet samt initialrengöring och grundorsaksanalys. Total 

utrustningseffektivitet det vill säga OEE handlar om tillgänglighet, utnyttjandegrad och 

kvalitet som mäts i procent och är ett verktyg för att direkt mäta hur processen fungerar i 

nuläget. OEE mäts och följs upp för olika arbetsstationer, för att kunna konstatera varför det 

gått bra eller mindre bra och ingår i organisationens LDMS strategi. Avdelningens viktigaste 

mål är leveransprecision. Både OEE och leveransprecision ingår i organisationens nyckeltal 

Keep Performance Indikator (KPI) som följs upp och analyseras.   

 

Det är stort fokus på ständiga förbättringar inom monteringsavdelningen. De använder sig av 

förbättringsrapport, fotografier med före och efter bilder samt gör varför/varför analyser. 

Varför/varför innebär att gå till botten med problemet för att kunna åtgärda grundproblemet. 

Vid monteringsavdelningen finns avsatta tider för varje team att arbeta med 

förbättringsarbete. Det finns även ett tvär dimensionellt förbättringsteam som består av 

arbetsledare, teamledare koordinator, produktionstekniker samt representanter från kvalité och 

underhåll som har till uppgift att stödja och stötta teamen under deras förbättringsarbete. För 

att kunna hantera alla förslag och förbättringar använder företaget sig av ett specifikt 

datasystem. När teamen lägger in om ett behov eller förslag, läggs arbetet upp i systemet och 

fördelas samtidigt ut till lämplig funktion, till någon som kan stötta teamet i just det ärendet 

som exempelvis produktionsteknik eller kvalité. Systemet används även för att följa upp 

förslagen. Med uppföljning menas att förbättringsteamet skriver in om förslaget gått igenom, 

om det behövs kompletterande information, vad som ska göras med förslaget samt om det ska 

utföras och i så fall vem som ska utföra det. Det är upp till teamen själva att gå in och 

kontrollera hur deras förslag följs upp och oftast är det teamledarna som gör detta. Alla som 

arbetar vid monteringsavdelningen har tillgång till datasystemet och kan logga in, för att få 

veta vad som händer med ett förslag.  

1.2. Problem 
Enligt Lindelöw (2008) är personalen ett företags främsta resurs och den största 

konkurrensfaktorn. Personalen är samtidigt också den största kostnaden och risken. Det är 

personalen som skapar produkten, genererar värdet och har på så sätt betydelse för både 

kvalité och misslyckande. En medarbetare som har den kompetens företaget behöver kan på 

ett bra vis producera det som efterfrågas och bidra till att en organisation når sina mål och 

tvärtom. För låg kompetens kan leda till att företag blir långsamgående, ineffektiva och inte 

hänger med i den globala konkurrensen vad gäller priser och önskemål från kunder. 

Organisationer behöver vidareutveckla och skapa lärandetillfällen för sin personal det vill 

säga ta hand om, utveckla och mobilisera den personal man har, om man vill att de ska stanna 

kvar, enligt Lindelöw (2008).  

 

Enligt flera författare (Hansson, 2005, Granberg, 2008, Ellström & Hultman, 2008, Wolvén, 

2000) är möjlighet till lärande i organisationen viktigt för att utveckla både organisationen och 

individen. För att individer ska vilja lära sig är organisatoriska förutsättningar viktigt för att 

individuella drivkrafter ska skapas. Drivkrafter kan enligt Granberg (2004) ibland vara svåra 

att påverka då människor inte alltid motiveras av samma saker. Det handlar även om att 

individer genom samverkan får möjlighet att sprida eller kommunicera sina erfarenheter och 
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kunskaper till andra i organisationen, vilket bidrar till en kollektiv lärprocess. Därmed vill vi 

utifrån denna problemställning undersöka operatörers organisatoriska förutsättningar och 

drivkrafter till lärande.  

1.3. Syfte 
Då medarbetarnas kompetens och utveckling anses ha stor betydelse för ett företags 

konkurrenskraft är vårt syfte med undersökningen att öka förståelsen för operatörers 

möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande i en lean organiserad verksamhet. 

1.4. Disposition 
Denna uppsats består av åtta kapitel. Först kommer en inledning där vi beskrivit 

organisationen vi studerat, problemområde och vårt syfte. Vidare presenterar vi tidigare 

forskning för att fortsätta med att beskriva olika teorier med inriktning mot lärande, 

kompetens och motivation som sedan leder till fyra frågeställningar. I nästkommande kapitel 

gör vi en sammanställning av det resultat vi fått fram genom att intervjua 10 olika 
informanter. I den sammanställningen utgår vi från våra fyra forskningsfrågors perspektiv: 

arbetets utförande och autonomi, ledningens stöd, samverkan och team samt kompetens. I 

analysen därefter har vi använt oss av liknande kategorier som i resultatet för att skapa 

struktur. För att i sista avsnittet diskutera våra frågeställningar i förhållande till det resultat vi 

kommit fram till. Kapitel åtta är referenslistan och därefter kommer bilagor i form av 

missivbrev och intervjuguider. 

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom lärande i arbetet. En av studierna berör 

potentialer för lärande i processoperatörsarbetet, medan den andra forskningsstudien 

handlar om hur införande av teambaserad arbetsorganisation kan påverka möjligheterna att 

lära i arbetet.  

2.1. Potentialer för lärande   
En forskare som tidigare studerat lärande i arbetet är Gustavsson (2007) som gjort en empirisk 

studie över potentialer för lärande i processoperatörsarbetet. I forskningsartikeln som baseras 

på studien är syftet att diskutera vilka potentialer för lärande som finns för processoperatörer i 

ett pappersbruk. Termen lärandepotential använder forskaren för att beteckna de möjligheter 

operatörerna har för lärandet i det dagliga arbetet. Diskussionen i denna artikel baseras på 

empiriskt material från studien av processoperatörers lärande i fyra olika skiftlag på ett 

pappersbruk. Empirin samlades in vid tre tillfällen mellan april 1996 och mars 1997 med hjälp 

av dagböcker och intervjuer, där 35 stycken manliga processoperatörer deltog. Tidigare 

forskning som ligger till grund för studien är ett kontextuellt perspektiv på lärande som 

forskaren baserat på situerat lärande samt verksamhetsteori. Forskaren har valt dessa teorier 

för att utveckla det kontextuella perspektivet då det betonar lärande och arbete som två 

integrerade processer och att arbetet skapar potentialer för lärande och utveckling i vardagen. 

Forskaren drar två övergripande slutsatser av studien. Den ena är att operatörsarbetet 

domineras av ett återskapande av lärande som handlar om att bemästra arbetet; som 

exempelvis att bli bättre på det dem redan gör, säkerställa en någorlunda stabil 

produktionsprocess och lösa dagliga problem i arbetet. Det tycks även finnas potentialer för 

ett mer utvecklingsinriktat eller expansivt lärande. Den andra slutsatsen är att operatörernas 

lust och vilja är en viktig förutsättning för att de lärandepotentialer som finns ska användas i 

skiftlagen. Denna forskningsstudie anser vi ha relevans för vår undersökning då den studerat 
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vilka potentialer som finns för lärande hos processoperatörer, vilket har likheter med vår 

undersökning där syftet är att få ökad förståelse för operatörers möjligheter, hinder samt 

drivkrafter att lära i arbetet. Artikeln har därmed bidragit till en inblick av vad tidigare 

forskning kommit fram till angående möjligheter och hinder att lära.  

 

2.2. Team som lärande strategi 
En annan forskare som tidigare har studerat lärande är Henrik Kock (2007). I en 

forskningsartikel studerar han lärande med syftet att öka förståelsen för hur införandet av en 

lagbaserad arbetsorganisation kan påverka möjligheten att lära i arbetet. Detta utifrån vilka 

förutsättningar som är viktiga för lärande och kompetensutveckling i en teambaserad 

arbetsorganisation samt i vilken utsträckning en team-baserad arbetsorganisation ger stöd och 

förbättrade förutsättningar för team medlemmars lärande. Undersökningen bygger på 

fallstudier som är gjorda vid införandet och utvecklingen av en team-baserad organisation i tre 

tillverkande företags produktion. Resultatet som presenteras är baserat främst på 146 

intervjuer med operatörer i sex olika arbetslag, men även på intervjuer med första linjens 

chefer, produktionsstyrning och fackliga företrädare under en period av 1,5-2 års mellanrum 

(åren 1998-2000). De teoretiska utgångspunkterna som forskaren använt sig av är dels en 

strukturell innovativ modell som bygger på integrering av arbetsuppgifter såväl horisontellt 

som vertikalt och baseras på en hög grad av autonomi och självbestämmande. Perspektivet 

betecknas med team som lärande strategi. En annan teori som används är strukturell 

konservativ modell, där arbetsorganisationer är baserade på låg integrering av arbetsuppgifter, 

både horisontellt och vertikalt. Perspektivet betecknas med team som kontroll strategi. 

Slutsatsen forskaren drar är att det inte finns några enkla samband mellan införandet av en 

teambaserad produktion och möjligheter till lärande bland de anställda. Resultatet visar att 

lärandet i en organisation tycks bero på flera viktiga förutsättningar däribland stödjande 

klimat, ledarskap, adekvat utmanande arbetsuppgifter, lämplig grupp design och tillgång till 

lärande support. Införandet av en teambaserad arbetsorganisation visar sig heller inte 

automatiskt förändra arbetstagares attityder till självförverkligande, delaktighet och ökat 

ansvar. Villkoren för lärande i en teambaserad organisation visar sig även kunna försämras i 

en intensiv produktion då risken finns att tiden för inlärning och erfarenhetsutbyten begränsas. 

Forskningsstudien anser vi har relevans för vår studie då den studerar möjligheten att lära i 

tillverkningsföretag som har infört teambaserad organisation, vilket har likhet med vår 

undersökning. Skillnaden och nackdelen med denna artikel i förhållande till vår studie är att 

den studerar hur införandet av en teambaserad arbetsorganisation kan påverka lärandet, 

medan vår studie undersöker lärande vid en monteringsavdelning som arbetar i team.   

3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar vi lärandeteorier som belyser vilka faktorer som på olika sätt dels 

kan möjliggöra, dels hindra individens lärande samt skapa drivkrafter för individen att lära. 

Förhållanden som i sin tur påverkar organisationens möjligheter till lärande och 

vidareutveckling.  

 

Det finns idag en hög samstämmighet om att lärande är något som sker och är integrerat i det 

dagliga arbetet (Ellström & Hultman, 2008). En individs lärande behöver nödvändigtvis inte 

medföra ett organisatorisk lärande och tvärtom (Axelsson, 1996). Däremot påverkar 

organisationens struktur vilka möjligheter den enskilde har för att bidra med sina erfarenheter 

och delta i utveckling. Organisationens struktur kan enligt Ellström (1996) ur ett 

anpassningsinriktat respektive utvecklingsinriktat perspektiv på lärande påverka både 

organisationens och individens lärande och utveckling. Individuellt lärande sker enligt 
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Axelsson (1996) dels genom formell utbildning, dels genom praktiskt lärande i yrkeslivet och 

på arbetsplatsen, så kallat ”on- the- job- training”. Lärande genom ”on- the- job- training” kan 

ske genom förändring av arbetsuppgifterna, studiebesök, praktik samt genom att ta del av 

andras kunnande både inom eller utanför organisationen. On- the- job- training har även 

kallats single loop learning. Single loop learning kan ske både på individ- och 

organisationsnivå. Lärandet bygger på att individen lär sig utan att ifrågasätta varför något är 

på ett speciellt sätt eller vad som ligger bakom, då det sker en oreflekterad anpassning till en 

uppgift, avvikelse eller problem. Det finns även en högre grad av lärande, så kallat double 

loop learning. Denna grad av lärande syftar på att avvikelser startar, ger upphov till 

reflekterande om hur och varför organisationen och individen hanterar olika processer samt 

att saker är på ett specifikt sätt. Vilket leder till nytänkande och utveckling av arbetsprocesser 

och rutiner. Detta skulle kunna jämföras med hur många organisationer och studiens 

organisation idag arbetar med ständiga förbättringar. Single loop och double loop learning har 

likheter med det Ellström (Ellström, 1996; Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) kallar 

anpassningsinriktat respektive utvecklingsinriktat lärande som är en av utgångspunkterna i 

denna undersökning. Ett anpassnings- respektive utvecklingsinriktat lärande handlar i stora 

drag om vilka förutsättningar som finns i organisationen för att skapa möjligheter till lärande 

och beskrivs mer ingående i nästa avsnitt.  

 

Förutom att det behövs förutsättningar i organisationen för lärande krävs även drivkrafter hos 

individen för att möjliggöra lärande. Detta kan handla om motivation, engagemang, kreativitet 

och vilja att samverka. För att förtydliga vad som förutom organisationens struktur mer kan 

skapa möjligheter och drivkrafter till lärande är en annan utgångspunkt Wolvéns (2000) 

tolkning av Halls teori om kompetensutveckling som visar att möjlighet till samverkan, 

kreativitet och engagemang också är viktiga faktorer för utveckling. Halls teori (Wolvén, 

2000) bygger på att människor har ett behov av att visa sin kompetens för att utvecklas och 

överleva. Kompetens är individens individuella belöning. Däremot behöver människor 

utrymme och möjlighet att uttrycka sin kompetens samt att visa upp sin kunskap för andra. I 

denna undersökning används denna teori för att spegla varför villkor och förutsättningar i 

organisationen kan skapa drivkrafter för individen. För att förtydliga på vilket sätt olika 

lärandevillkor kan skapa motivation hos individen har vi också valt att använda Ellström 

(1996) och Wolvéns (2000) beskrivning av Hackman och Oldhamn teori om hur olika 

faktorer kan påverka motivationen i arbetet.  

3.1.  Utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lärande  
En mycket viktig del i lärprocessen är enligt Ellström (1996) individens samspel och relation 

till den omgivning eller kontext där lärandet sker exempelvis arbetsplatsen. Beroende på 

samspelets karaktär kan man tala om två grader av lärande. En lägre grad som ofta kallas för 

ett anpassningsinriktat lärande, som innebär att det individen lär sig har sin utgångspunkt i 

uppgifter som är givna eller tagits för givna. Hon eller han försöker varken förändra eller 

ifrågasätta mål, förutsättningar eller uppgiften. Det kan till exempel handla om att följa givna 

instruktioner och direktiv eller lära sig behärska olika problem och situationer så att det sker 

på rutin. För att kunna kontrollera principer och regler är detta en nödvändig form av lärande 

men det är samtidigt inte bra att lärande begränsas på detta vis, då det inte bidrar till att 

utveckla kreativitet och problemlösning.  

 

I den högre graden av lärande, ett så kallat utvecklingsinriktat lärande tas däremot uppgiften, 

målen eller förutsättningarna inte förgivna enligt Ellström (1996). Här tar individen själv 

ansvar för att identifiera, tolka och formulera uppgiften. Individen lär sig inte bara lösa givna 

problem utan även formulera problem. Om en uppgift är given ställer sig individen inte bara 
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frågan hur uppgiften ska utföras, utan även vad som behöver göras och varför. Exempelvis 

vad som är bakgrunden till att uppgiften behöver utföras. Förutsättningarna för 

utvecklingsinriktat lärande är att såväl individen som gruppen tillåts tänja på de gränser att 

använda de möjligheter till autonomi som finns i situationen. En distinktion mellan 

anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande är enligt Ellström (1996) 

handlingsutrymmet. Med handlingsutrymme menas den grad av frihet som individen har, 

alltså i vilken utsträckning hon eller han har möjlighet att göra val och tolka uppgifter och 

mål, välja metoder för att lösa uppgifterna samt göra en värdering av uppnådda resultat.  

 

Ellström (1996) beskriver fyra typer eller nivåer av lärande med olika frihetsgrad och 

handlingsutrymme. Den lägsta nivån med minst handlingsutrymme är reproduktivt lärande 

som innebär att uppgifter, mål, metoder och resultat är bestämda i förväg genom föreskrifter. 

Den andra och tredje nivån är båda ett produktivt lärande som bygger på att uppgiften är 

given eller tas för given. Den andra nivån innefattar ett metodstyrt lärande medan den tredje 

är ett mer problemstyrt lärande. Vid ett metodstyrt lärande finns förhandsbestämda uppgifter 

och metoder medan i problemstyrt lärande är det endast uppgiften som är förutbestämd. Dessa 

tre nivåer kan definieras som ett anpassningsinriktat lärande. Den fjärde och högsta nivån av 

lärande, där det finns störst handlingsutrymme, kallas för det kreativa lärandet som innebär 

att individen själv definierar uppgiften, lämplig metod och själv värderar resultatet av sina 

insatser.  

3.1.1. Två verksamhets- och lärandelogiker 

Ellström (Ellström, 2003; Granberg, 2004) skiljer även mellan två lärande logiker, det vill 

säga två olika sätt att tänka kring lärande gällande exempelvis vad vi lär, hur vi lär, och under 

vilka villkor vi lär. Dessa logiker kallar han för produktionens logik och utvecklingens logik. 

(I ett annat sammanhang benämner Ellström dem för utförandets respektive utvecklingens 

logik, se Ellström & Hultman, 2008). Skillnaden mellan produktionens logik och utvecklings 

logik liknar den mellan utvecklingsinriktat- och anpassningsinriktat lärande. Däremot har 

dessa logiker generaliserats från en individnivå och används för att beskriva lärande på 

verksamhets- och organisationsnivå exempelvis i en organisation, på en arbetsplats eller i ett 

team. Dessa två logiker ska inte uppfattas som två särskilda sätt att organisera verksamheter 

utan som komplementära. Båda tänkesätten eller logikerna behövs för att garantera 

verksamhetens överlevnad och utveckling på lång sikt. På kort sikt kan de stå i konflikt till 

varandra, för att de visar olika sätt att förvalta tillgängliga resurser i verksamheten. 

Produktionens logik bygger på en strävan att underlätta ett effektivt och tillförlitligt handlande 

som är stabilt över tid. För att få in ett flyt i arbetet handlar det här om att så snabbt som 

möjligt lära sig metoder och rutiner för att lösa olika uppgifter. Fokus blir därmed på ett 
rutiniserat, inlärt handlande som är att likställa med ett reproduktivt eller anpassningsinriktat 

lärande. För att förstå och hantera en komplex verklighet är rutinisering ett sätt att skapa 

stabilitet och förutsättningar. Rutinisering i detta perspektiv är även en förutsättning för en 

effektiv verksamhet.  

 

Utvecklingens logik kännetecknas enligt Ellström (2003) av en strävan att gynna reflektion, 

innovation, förmåga att utforska och testa olika synsätt och arbetssätt för att kunna möta nya 

situationer och krav. Detta arbetssätt används för att gynna ett utvecklingsinriktat lärande. 

Denna logik innebär inom denna ram ett kollektivt lärande och handlande med acceptans för 

risktagande, misslyckande, förmåga till kritisk analys, men även möjligheter och resurser att 

pratiskt kunna testa olika handlingsalternativ. Eftersom både produktionens och utvecklingens 

logik enligt Ellström (2003) är viktiga för organisationens utvecklingskraft och överlevnad på 

lång sikt behöver det finnas en balans mellan de två logikerna. Att finna en lämplig balans här 
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emellan är däremot inte det lättaste. Forskare som studerat förutsättningar för lärande i 

organisationer har enligt Ellström (2003) uppmärksammat motsättningen mellan tid för 

produktion och tid för lärande. Produktionens logik verkar vara dominerande den största delen 

av tiden i de flesta verksamheter. Något som till viss del enligt Ellström (2003) kan 

sammanhänga med ett för snävt synsätt på taylorism. En annan konsekvens till detta kan 

tänkas vara att mycket fokus lagts på lönsamhet och kortsiktig produktivitet. Ellström (2003) 

beskriver att det dock framgår från studier att det sker ett visst vardagslärande ”i det tysta”. 

Detta innebär att man provar alternativa sätt att lösa uppgifter som en naturlig del i arbetet. 

Vilket tyder på att det i praktiken finns en betydande kreativitet och att denna är nödvändig 

för att skapa effektivitet och en fungerande verksamhet. Eftersom det här blir fråga om 

lärande eller utveckling ”bakom scenen” och inte finns med i formella och officiella 

arbetsbeskrivningar blir det svårt att synliggöra vikten av utvecklingens logik.  

 

3.1.2. Villkor för anpassningsinriktat (reproduktivt) respektive 
utvecklingsinriktat lärande.  
Ellströms (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) definition av lärandevillkor i detta 

sammanhang handlar om förutsättningar i en organisation som försvårar eller underlättar 

lärandet på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Vi kommer här att redogöra för sex 

stycken faktorer som utifrån tidigare forskning visat sig vara betydelsefulla för att underlätta 

eller begränsa lärandet i en organisation. Dessa faktorer är arbetets lärandepotential, autonomi 

kontra standardisering, anställdas delaktighet, subjektiva och kulturella faktorer, 

verksamhetens mål och inriktning, förändringstryck och ledningsstöd.  

 

Arbetsuppgiftens lärandepotential 
Enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) har forskning visat att 

arbetsuppgiftens utformning har betydelse både för att möjliggöra och begränsa lärande i 

arbetet. Detta brukar kallas för arbetsuppgiftens lärandepotential där uppgiftens komplexitet, 

grad av autonomi det vill säga handlingsfrihet samt de kompetenskrav som uppgiften ställer är 

betydelsefulla faktorer. När det gäller graden av autonomi skiljer Ellström (Ellström, 2003; 

Ellström & Hultman, 2008) mellan objektiv respektive subjektiv autonomi. För att lärande 

inte bara ska vara av reproduktiv karaktär är det en nödvändig men inte tillräcklig 

förutsättning att det finns en objektiv autonomi. Det vill säga att individen har möjlighet att 

definiera uppgiftens innebörd, vilka kriterier som gäller för en väl utförd uppgift samt 

arbetsuppgiftens möjligheter och begränsningar. Utöver detta krävs subjektiva faktorer som 

exempelvis individs förmåga att utföra uppgiften, självförtroende, kunskap och förståelse för 

uppgiften och dess helhet i förhållande till verksamheten, men även faktorer relaterade till 

yrkesidentitet. De subjektiva faktorerna, var för sig och tillsammans, har stor betydelse för 

individens och gruppens möjlighet att utnyttja lärandepotentialen i en viss arbetsuppgift. 

Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) talar här om en individ och grupps 

subjektiva läranderesurser.  

 

Autonomi kontra standardisering 
Enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) har standardisering av 

arbetsuppgifter traditionellt sätt skett genom formalisering av arbetsprocesser med hjälp av 

skrivna regler, föreskrifter och anvisningar. Vilket för individen och mellan individer har 

inneburit att utförandet av arbetsuppgifter blir mer likartat och variationen minskar. 

Standardisering sägs å ena sidan hämma ett utvecklingsinriktat lärandet genom minskad 

autonomi och variation men även främja lärandet genom att individen lär sig förstå och 

bemästra en viss uppgift. Det kan även finnas ett värde i att ha vissa standardiserade 

arbetsuppgifter då detta lämnar tid för att andra uppgifter kan vara mer kreativa. En annan 
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fördel med standardiserade arbetsuppgifter är att det kan skapa en tydlighet för medarbetarna 

genom standarder och regler vilket kan skapa förutsättningar för en helhetsförståelse. Det kan 

även ge möjligheter att ifrågasätta vad och varför saker görs, vilket sammantaget anses gynna 

ett utvecklingsinriktat lärande. Vilka arbetsuppgifter som standardiseras kan därför utifrån 

detta resonemang ha stor betydelse, men även hur standardiseringen genomförs. Delaktighet 

från de berörda kan ge möjlighet till ett utvecklingsinriktat lärande.  

  

Anställdas delaktighet 
Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) beskriver att problem och störningar 

som uppkommer i det dagliga arbetet kan vara möjliga källor till lärande men även bidra till 

teknologisk vidareutveckling. För att ge möjligheter för detta krävs dock att medarbetarna får 

och kan vara med i lösningen och hanteringen av uppkomna problem. Ellström (2003) 

beskriver Narros modell som bygger på fem skilda kvalitativa nivåer av problemhantering 

inom främst verkstadsindustrin. Dessa är:  
 

 icke-hantering eller undvikande: expert tillkallas för att lösa uppkomna problem.  

 rutinbaserad störningshantering: de anställda tillåts hantera välbekanta störningar på 
basis av skrivna instruktioner (regler), utan att närmare analysera bakomliggande 

orsaker till uppkomna problem.  

 inofficiellt (privat) utvecklingsarbete: de anställda måste på eget initiativ, för att 
produktionen inte ska hämmas, hantera störningar och utveckla egna problemlösningar 

i strid mot gällande instruktioner, eller i varje fall inte officiellt uppmärksammat och 

erkänt.  

 officiell medverkan i optimering av systemet: de anställda har som föreskriven uppgift 

att inom givna fastställda gränser medverka i förbättringar av produktionen. 

 innovativ verksamhetsutveckling: de anställda deltar kontinuerligt, och i nära 
samverkan mellan olika personalgrupper, inte enbart i problemhantering, utan även i 

en mer kvalificerad utveckling av verksamheten (Ellström, 2003). 

 

Enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) ökar möjligheterna att genom 

kvalificerat lärande utveckla och upprätthålla en innovativ kompetens samt kraven på 

densamma, ju högre upp bland nivåerna man kommer. Det är den sista nivån i denna modell 

som antas främja det utvecklingsinriktade lärandet genom utvidgat ansvar och autonomi vilket 

ger en hög grad av självorganisering men även genom decentralisering och delaktighet av 

anställda i bland annat analys-, planerings-, och utvecklingsarbete gällande produktion.  

 

Subjektiva och kulturella faktorer 
Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) beskriver att subjektiva faktorer är av 

stor betydelse för i vilken utsträckning man deltar i lärandeaktiviteter på arbetsplatsen, men 

även individens inställning och motivation till lärande. Det är nödvändigt men inte tillräckligt 

att arbetet utformas så att det ställer krav på individens kompetens och möjliggör lärande. 

Andra faktorer som kan spela roll är kulturer och normer. Det kan exempelvis finnas 

skillnader mellan arbetarkultur och tjänstemannakultur i möjligheter för kompetensutveckling 

och lärande. Det kan exempelvis finnas normer som nedvärderar ansvarstagande, karriär, 

abstrakta arbetsuppgifter och så vidare. En kultur som antas främja ett utvecklingsinriktat 

lärande har ett klimat som uppmuntrar till kritisk reflektion och ifrågasättande över det som 

sker och uppnås i verksamheten. Det finns betoning på handling, initiativ och risktagande men 

även tolerans för misstag och olika uppfattningar. Detta förutsätter dock jämlika relationer 

samt förtroende och tillit på arbetsplatsen.  
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Verksamhetens mål och inriktning – konsensus kontra konflikt 
Enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) finns det när det gäller mål och 

deras betydelse en motsättning mellan två synsätt. Det finns ett grundläggande antagande att 

klart formulerade och tydliga mål är en förutsättning för individer och gruppers handlande och 

möjligheten att lära. Dock finns ofta vissa problem med mål som att de är för vagt 

formulerade, omformuleras, omtolkas eller enbart betraktas som en pappersprodukt som 

ledningen konstruerat och som man inte behöver bry sig så mycket om. Detta kan bidra till ett 

tyst motstånd. Ur detta synsätt har motstånd, makt och konflikter ofta setts som hinder för 

lärande. Ur ett annat synsätt, vilket även omfattande forskning enligt Ellström (2003) visat på 

senare tid, är att lärande snarare förutsätter ifrågasättande vilket i sin tur gynnar ett 

utvecklingsinriktat lärande. Samtidigt kan klara och tydliga mål vara viktiga för att gynna 

individers motivation och lärande i ett anpassningsinriktat eller reproduktivt lärande.  

 

Förändringstryck och ledningsstöd 
Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) beskriver att rutiner kan vara en viktig 

förutsättning för en effektiv och stabil verksamhet men kan även försvåra nytänkande. Det 

krävs ofta ett brott mot etablerade rutiner och vanemönster för att gynna ett 

utvecklingsinriktat lärande. Men för att få till stånd detta krävs ofta att individen, gruppen 

eller organisation ställs inför en ny eller ”krisartat” situation. Det kan exempelvis handla om 

en förändrad konkurrenssituation, ökade kvalitets krav, snabb teknisk utveckling och så 

vidare. Ett starkt förändringstryck anses vara nödvändigt men inte tillräcklig för att bryta 

rutiner och starta ett utvecklingsinriktat lärande. Utöver detta krävs även resurser och stöd. 

Varje förändring kan innebära oro och osäkerhet vilket kräver att det skapas tillit och trygghet 

för att skapa balans. Ledningsstöd har en viktig roll för att stödja och stimulera anställda att 

engagera sig i lärande och utvecklingsaktiviteter i samband i det dagliga arbetet. Men även att 

involvera anställda i uppföljning och utveckling av verksamheten för en långsiktig utveckling 

av verksamheten. Empiriska studier visar enligt Ellström (2003) på att planerade utbildningar 

av lämplig form kan vara ett bra ”kognitivt stöd” för det informella lärandet. Det är därmed 

utifrån detta synsätt viktigt för kompetensutveckling att utveckliga innovativa och praktiskt 

tillämpbara metoder och att dessa planeras och genomförs i samverkan med de berörda.   

 

Då ledningsstödet är en viktig del för att skapa engagemang hos dem anställa till lärande 

kommer vi härnäst genom Halls teori (Wolvén, 2000) gå djupare in på samverkans roll för att 

skapa just engagemang och kreativitet hos medarbetarna, vilka kan ses som viktiga drivkrafter 

för lärande.  

 
3.1.3.  Drivkrafter genom samverkan, engagemang och kreativitet  
 
Samverkan 

Då människan enligt Wolvéns (2000) tolkning av Halls teori vill vara kompetent och handla 

produktivt och adekvat anser han det betydelsefullt att ledare ger utrymme för individer att 

skapa ett klimat där dessa behov tillfredställs och kompetens kan komma till uttryck. Faktorer 

som kopplas samman för att kompetens och prestation ska uppstå är samverkan, engagemang 

och kreativitet. Kompetensprocessen utgår vidare enligt Hall (Wolvén, 2000) från samverkan 

för att sedan ge möjlighet till engagemang och kreativitet. Samverkan är en aktivitet som 

utgår från känslor, vilka kan leda till ökat ansvar, engagemang, minskad frustration, stolthet 

och ökad arbetstillfredsställelse. Enligt Hall (Wolvén, 2000) kan ledningen bidra till 

samverkan utifrån tre faktorer: värderingar, trovärdighet och genom att ha en välutvecklad 

stödstruktur i relationen mellan människor och mellan människor och arbete.  
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I praktiken innebär samverkan enligt Hall (Wolvén, 2000) delad makt mellan medarbetare och 

ledning. Medarbetarna ska utifrån teorin bli delaktiga i chefens beslutsfattande samt hur 

arbetet skall utföras och planeras. En förutsättning är att ledningen på eget initiativ ger 

medarbetarna denna möjlighet genom inbjudan och sedan uppmuntrar dem till att vara 

delaktiga. Detta kan ske genom att ledningen ger det stöd som behövs till medarbetarna, 

erbjuder utbildning, möjlighet till delad beslutsmakt, rättigheter, privilegier och ekonomiska 

belöningar. Tanken är att medarbetarna då ska känna sig mer uppskattade och få en identitet, 

vilket gör att deras vitalitet och självstyrning ökar. De producerar fler åsikter, idéer och 

kunskaper och är angelägna om att arbetet utförs på bästa sätt. Det handlar om att arbetarna 

börjar trivas bättre med sitt arbete och med sig själva, vilket leder till psykologisk belöning. 

Enligt Hall (Wolvén, 2000) har ledningens uppfattning om bestående samverkan betydelse för 

att också de fysiska och psykologiska relationerna ska organiseras. Denna stödstruktur ska i 

sin tur enligt Hall (Wolvén, 2000) sammansätta sociala och tekniska aspekter till ett system 

som gynnar samverkan och drar nytta av individers innovationsförmåga och 

anpassningsförmåga inför ett målinriktat arbete. Ledningen ska visa vägen, skapa 

tvåvägskommunikation, ge korrekt och relevant information till personalen, se till att 

arbetsuppgifter är funktionellt kopplade till varandra, att arbetare som är beroende av varandra 

lokaliseras samt att de ska uppmuntra och tillåta att kritik framförs. Detta tyder på att även 

samverkan inom och mellan team i en organisation kan vara av stor betydelse.  

 
Att medarbetarna känner trovärdighet till ledningen påverkar enligt Hall (Wolvén, 2000) även 

medarbetarnas spontanitet, uppriktighet, vilja och motivation till att utnyttja samverkan. Han 

menar att människor som litar på andra människor sällan ifrågasätter deras engagemang, 

avsikter, yttranden eller förslag och tvärtom om omvänt fenomen skulle vara faktum. Med 

detta menar Hall (Wolvén, 2000) att det är av betydelse att ledningen efterhand bygger upp 

sin trovärdighet gentemot personalen genom att inkludera deras förslag i sina beslut, agera 

förtroendefullt, låta arbetserfarna människor påverka sina arbeten, ge regelbunden feedback 

då anställda kommer med förslag samt skapa ordning, struktur och trygghet för att inrikta  

målsättningen mot kompetenta prestationer. 

 
Engagemang 
Engagemang baseras enligt Hall (Wolvén, 2000) på känslor som orsakats av en aktivitet. Är 

en medarbetare engagerad i sitt arbete kan det leda till att individen känner sig stimulerad, i 

rörelse samt utveckling vilket behövs för livsprocessen och därmed individens hälsa. Saknas å 

andra sidan engagemang eller om arbetaren känner att den inte kan styra sitt arbete och 

överblicka arbetsprocessen kan det leda till att medarbetare känner likgiltighet och missnöje 

inför sitt arbete och risken för misskötsamhet i arbetet växer och hälsan försämras. Kärnan är 

att förstå det personliga inflytandet. Arbetare som varit med och påverkat arbetets utformning 

ska också få möjlighet att påverka vad som senare skall hända. Det handlar om en bekräftelse 

om att de har makt och kan påverka arbetsprocessen utöver vad ledningen uppmanat 

medarbetarna att fatta beslut om. Det handlar om att ledningen ger medarbetarna en känsla om 

att de kan påverka både vad som händer nu och i framtiden genom engagemang. Hall 

(Wolvén, 2000) menar att relevansen för arbetet påverkar engagemanget. Relevansbegreppet 

innebär att medarbetarna får utrymme och möjlighet att utföra det arbete de har betalt för att 

göra. Dock menar Hall (Wolvén, 2000) att det är vanligt att organisationer organiserar 

irrelevanta arbetsuppgifter, både i förhållande till det de anställda uppfattar som viktigt och 

organisationens mål. Känslor som bristande mening, besvikelse, motstånd och minskad 

motivation kan uppkomma hos individen. Det handlar ofta om att irrelevanta detaljkontroller, 

det kan gälla kaffebröd eller ifyllning av blanketter eller ”terapeutiska” diskussioner som 

leder till hafsiga lösningar på akuta problem, vilket saknar operativ mening. För att undvika 
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ovanstående gäller det för ledningen att fokusera på företagets kärnfrågor och formulera 

utmanande arbetsuppgifter för medarbetarna. Detta för att få medarbetarna att växa, 

uppmuntras, utvidga och fördjupa sina arbetsuppgifter så att de blir intressantare, ge dem 

större frihet och utforma belöningssystem som innehåller annat än rent ekonomiska 

belöningar. 

 

Till engagemang hör även betydelsen att skapa samhörighet. Det handlar om att individen 

känner tillhörighet och identifikation med verksamheten, dess välbefinnande och mål. För att 

individerna eller gruppen inte enbart ska inrikta sig på sig själva menar Hall (Wolvén, 2000) 

att ledningen måste uppmuntra personalen till ömsesidigt beroende mellan personalen. 

Ledningen kan visa att både arbetet i organisationen och människorna är nödvändiga för 

organisationens välbefinnande, genom att införa samverkansprogram för exempelvis  

målsättning och beslutsfattande kan samhörigheten öka. 

 

Kreativitet 
Kreativiteten enligt Hall (Wolvén, 2000) gör så att människors tankegångar och kreativa 

förmåga sätter de tidigare stadierna samverkan och engagemang i substans. Hall (Wolvén, 

2000) menar att den största delen av kreativiteten sker i det dagliga arbetet, genom spontana 

insikter. Dessa i sin tur sker genom att man får perspektiv på prioriteringar och får 

betydelsefulla rutiner. Chefer kan oftast bara ta tillvara på en liten del av sin personals 

kreativitet. Stödfaktorer för kreativitet är enligt Hall (Wolvén, 2000): 

 

 Den sociala miljön  

 Arbetsstyrning 

 Metoder för problemlösning på arbetsplatsen 

Gällande arbetsstyrning föredrar Hall (Wolvén, 2000) fri arbetsstyrning vad gäller att få 

arbetet utfört på bästa sätt. Ledningen bör ge de anställda möjlighet att styra och kontrollera 

sitt arbete mer själva, lita på deras omdömen istället för att sätta upp regler, ge möjlighet och 

resurser till medarbetare som kommer på nya idéer om arbetets utförande, uppmuntra försök, 

tillåta misslyckanden, undvika fixering vid tid och låta medarbetarna samordna arbetet själva. 

Detta anser vi dock kan vara svårt att uppnå fullt ut i vissa typer av verksamheter även om det 

är eftersträvansvärt. Den sociala miljön handlar om att ledningen skapar en kreativ stämning, 

undviker isolering, misstroende och anonymitet samt underlättar en ärlig öppen och trygg 

kommunikation inom organisationen. Ledningen bör vara tillgänglig, stödja utbyte av tankar 

och åsikter, ge feedback samt vara engagerad. Detta för att agera på ett sätt som gör att 

medarbetarna ser fram emot att gå till arbetet och träffa sina kollegor, där de enskilt eller 

tillsammans blir positiva till kreativitet. Problemlösning handlar om att ledningen värdesätter 

konflikter eller skapar nya insikter, nya perspektiv, uppmuntrar diskussioner, debatter och att 

kritik får framförs. Ser medarbetarna istället problem som utmaningar borde det frambringa 

innovativa lösningar och engagemang samt att det underlättar att problem bearbetas 

gemensamt. Ovanstående resonemang kan förtydligas med nedan bild, där dimensionerna 

samverkan, engagemang och kreativitet sammankopplas för att visa hur lärande, kompetens 

och prestationer uppstår. Potentialer anser vi är villkor och förutsättningar för lärande i en 

organisation exempelvis organisationsstruktur eller ledningens stöd.  
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Bild: Jay Halls Kompetensmodell (Wolvén, 2000:154) med vissa korrigeringar. 

3.1.4. Motivation som drivkraft 

Motivation handlar om hur mycket energi och ansträngning en person är beredd att lägga ner 

på arbetet och på en viss uppgift (Lindelöw, 2009). Motivation blir på detta sätt ett 

betydelsefullt komplement till individers intelligens och förmåga och ger individen 

förutsättningar till att prestera. Motivation kan enligt Lindelöw (2009) leda till att individer 

anstränger sig mer, mer målinriktat eller mer beslutsamt. Hackman och Oldham, har enligt 

Ellströms (1996) tolkning utvecklat en teori om hur individens inre motivation och lärande 

påverkas av arbetets innehåll, individens bakgrundsfaktorer och dennes upplevelser. 

Medarbetarens lärande och motivation för arbete är enligt modellen vidare kopplat till dennes 

kunskaper om resultatet, personligt ansvar för resultatet, upplevelsen av meningsfullhet och 

anses endast användbar för dem i praktiskt arbete som vill utveckla sig, detta enligt Wolvéns 

 (2000) beskrivning av Hackman och Oldham. 

 

För att arbetet ska anses vara motiverande anses följande faktorer vara av betydelse: 

 Variation- arbetet är mångsidigt, arbetet ställer krav och ger möjlighet för individen att 
använda sig av många kompetenser och färdigheter. 

 Helhet- individen får arbeta med uppgifter som har en tydlig början och ett tydligt slut, 

med ett synligt resultat. 

 Betydelsefullhet- att individen anser uppgifterna som meningsfulla. 

 Frihet- individen har möjlighet att påverka arbetets autonomi gällande arbetets 
utförande. 

 Feedback- individen får information om arbetets resultat. 

  

Enligt Hackman och Oldham (Wolvén, 2000) leder dessa faktorer till en psykologisk 

upplevelse hos individen som påverkar själva arbetsresultatet genom inre arbetsmotivation, 

kvalitén på individens arbetsprestation, arbetstillfredsställelse samt minskad frånvaro och 

personalomsättning. Variationen, helheten och hur viktiga samt betydelsefulla uppgifterna är 

anses påverka den upplevda meningsfullheten i arbetet. Friheten och handlingsutrymmet 

påverkar det upplevda ansvaret och feedbacken påverkar individens kunskap om resultaten av 

arbetet. Faktorerna påverkas i hög grad av vilken typ av arbetsorganisation, arbetsform och 

tekniskt system organisationen valt att använda men även av organisationens traditioner och 

kultur (Ellström, 1996). Mellanliggande subjektiva faktorer har även i denna teori betydelse 

för att skapa motivation. Alla individer påverkas nämligen olika av arbete med hög respektive 

låg motivationspotential och stora utvecklingsmöjligheter beroende på deras individuella 

utvecklingsbehov. Men även individens kunskaper och färdigheter är av betydelse. En del 

individer tycker om förhållanden med möjlighet till utveckling och lärande medan andra 

föredrar att inte ha några större utmaningar. Motivationsfaktorerna påverkas beroende på om 

organisationen uppfyllt medarbetarnas förväntningar eller inte (Wolvén, 2000).  
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3.1.5. Sammanfattning av teoridel 
De valda teorierna vi presenterat ovan belyser faktorer som på olika sätt kan möjliggöra, 

hindra samt skapa drivkrafter för individen att lära i en organisation. Det handlar bland annat 

om lärandevillkor som förutsättningar i en organisation som försvårar eller underlättar 

lärandet på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Detta belyser Ellström (Ellström, 2003; 

Ellström & Hultman, 2008) bland annat genom att arbetsuppgiftens utformning har visat sig 

ha betydelse för att begränsa eller möjliggöra lärande i arbetet. Betydelsefulla faktorer för 

arbetsuppgiftens lärandepotential har visat sig vara uppgiftens komplexitet, grad av autonomi 

det vill säga handlingsfrihet samt de kompetenskrav som uppgiften ställer. Vidare har 

ledningsstöd visat sig vara av betydelse för att stödja och stimulera de anställda att engagera 

sig i lärande och utvecklingsaktiviteter i samband med det dagliga arbetet (Ellström, 2003; 

Ellström & Hultman, 2008; Wolvén, 2000). Enligt Halls teori (Wolvén, 2000) angående 

kompetensutveckling har exempelvis individens upplevelse av samverkan, engagemang och 

kreativitet betydelse både i förhållande till ledning och till gruppen. Teorierna vi beskrivit har 

även visat att individer motiveras av olika saker kopplat till arbetets innehåll, individens 

bakgrundsfaktorer och dennes upplevelse av arbetet (Ellström, 1996; Wolvén, 2000). Utifrån 

valda teorier har vi i studien valt att bryta ner vårt syfte; att öka förståelsen för operatörers 

möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande i en lean organiserad verksamhet, till 

följande frågeställningar: 

1. Vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande utifrån perspektivet 

arbetets utformning och autonomi? 

 

2. Vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande utifrån perspektivet 

ledningens stöd? 

 

3. Vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande utifrån perspektivet 

samverkan och team? 

 

4. Vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande utifrån perspektivet 

kompetens? 

4. Metod 
I detta kapitel presenterar vi och beskriver vår valda metod och det tillvägagångssätt vi 

använt för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi redovisar under respektive 

rubrik; val av metod, urval, datainsamling/intervjuer, analysmetod, etiska ställningstagande 

samt metoddiskussion. För att besvara studies syfte på bästa sätt har vi i denna undersökning 

använt oss av kvalitativa intervjuer med operatörer, teamledare, teamledare koordinator och 

arbetsledare.  

4.1. Val av metod/tillvägagångssätt  
Då vårt syfte med undersökningen var att öka förståelsen för operatörers möjligheter, hinder 

samt drivkrafter till lärande i en lean organiserad verksamhet sågs den kvalitativa metoden 

som den mest lämpliga. Detta eftersom vi ville gå på djupet i operatörernas upplevelse av 

lärandet på arbetsplatsen. I kvalitativa undersökningar undersöker man enligt Hartman (2004) 

ofta färre individer än vid kvantitativa. Fördelen med en kvalitativ undersökning är att man 

kan gå på djupet i människors föreställningar av något särskilt fenomen som inte är möjligt 

om man undersöker för många individer (Hartman, 2004).  
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Vi har delvis utgått från ett analytiskt induktivt metodval i vår studie. Enligt Hartman (2004) 

består denna metod av tre faser. Den första är planeringsfasen, där frågorna och syftet 

formuleras som ska ligga till grund och avgränsa studien. Man bestämmer här vem och vad 

man är intresserad av att undersöka, vilket i vårt fall var att öka förståelsen för operatörers 

möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande i en lean organiserad verksamhet. Till hjälp att 

formulera syfte och frågeställningar används enligt Hartman (2004) ofta generella teorier 

vilket även vi gjort. Vi har bland annat använt oss av Ellströms teori (Ellström, 1996; 

Ellström, 2003; Ellström & Hultman 2008; Granberg, 2008) om anpassnings- respektive 

utvecklingsinriktat lärande baserad på tidigare forskning, Halls teori (Wolven, 2000) om 

kompetensutveckling samt Hackman & Oldhams teori (Ellström, 1996; Wolven 2000) om 

motivation. Enligt Hartman (2004) är det andra momentet i planeringsfasen att bestämma 

vilken eller vilka kunskapskällor man skall använda som exempelvis intervjuer och hur 

urvalet ska göras. Den andra fasen består av att samla in materialet till studien som i vårt fall 

huvudsakligen bestod av att genomföra tio semistrukturerade intervjuer men även några 

observationer för att få en kompletterande inblick i arbetet. I den tredje och sista fasen 

analyseras det empiriska materialet, vilket även vi gjorde genom att kategorisera och reducera 

materialet och sedan analysera det i förhållande till vald teoretisk referensram. Avslutningsvis 

fördes materialet samman genom en diskussion kopplad till tidigare forskning. Metodens väg 

kommer att beskrivas mer utförligt under respektive avsnitt nedan.  

4.2.  Urval/Avgränsning 
Vi valde att avgränsa vår studie till organisationens monteringsavdelning som vid studiens 

pågående arbetade 2-skift, då vi tillsammans med HR personal ansåg den som mest lämpad 

för undersökningen. För att få in olika perspektiv av lärandet på arbetsplatsen bestod urvalet 

inför intervjuerna av sex stycken operatörer, två operatörer med teamledare roll, en 

teamledare koordinator samt en arbetsledare. Totalt genomfördes tio kvalitativa intervjuer. 

Detta för att få bästa möjliga information om hur operatörers drivkrafter, möjligheter och 

hinder till lärande ser ut samt att vi ville få en bra spridning av våra intervjuer. Urvalet inför 

våra intervjuer genomfördes vidare utifrån listor över monteringsavdelningens personal, olika 

skift och arbetsområden, detta för att kunna göra ett lämpligt urval eller det Hartman (2004) 

kallar för en genomtänk urvalstrategi. Av operatörerna valdes därmed fem stycken 

tillsvidareanställda ut med spridning i olika arbetsgrupper och skift samt en visstidsanställd. 

Av teamledarna bestod urvalet av en teamledare från varje skiftlag. Vi har även i vårt urval 

försökt uppnå en spridning av kön, etnicitet och ålder, detta för ett så blandat heterogent urval 

som möjligt, för att få ökad förståelse för lärandet ur mer än ett perspektiv. Denna princip 

kallas enligt Hartman (2004) ofta för principen om maximal variation och är till för att bredda 

förståelsen för i vårt fall lärandet på avdelningen. Principen är enligt Hartman (2004) även bra 

för att få en bättre uppfattning av själva situationen genom att få en bild av hur olika 

människor ser på en viss situation, i detta fall lärandet på arbetsplatsen.   

4.3. Datainsamling/Intervjuer 
För att på bästa sätt besvara undersökningens syfte och frågeställningar valde vi att genomföra 

tio semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer kan enligt Denscombe (2009) bidra 

till en fördjupad förståelse kring ämnet. Syftet med intervjuerna var att få en djupare inblick 

och förståelse för lärandet på arbetsplatsen. Vi valde även att observera ett veckomöte för 

respektive skiftlag, ett förbättringsmöte med förbättringsteamet, arbetsgruppsmöte i slutet av 

ett arbetspass samt gick rundvandring på monteringen. Dessa observationer var endast till för 

att få en bättre förståelse för avdelningens arbete, vår huvudsakliga metod bestod av 

intervjuer. 
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Vi hade innan respektive intervjutillfälle förberett intervjuguider över ämnen och frågor vi 

ville ha svar på. Vi hade en intervjuguide för arbetsledaren, en för teamledare koordinatorn, 

en för operatörerna och en för operatörerna med teamledare roll (Se bilaga 2-3) Vi var dock 

till viss del flexibla över frågornas ordningsföljd och lät informanterna tala fritt för att 

utveckla idéer och synpunkter samt berätta mer utförligt om de ämnen vi tog upp. Detta gör 

enligt Denscombe (2009) svaren öppna, vilket kännetecknar semistrukturerade intervjuer. Vi 

fyllde även på med lämpliga följdfrågor där så ansågs vara lämpligt. Intervjufrågorna 

baserades på förkunskap från teorier, för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

Den första intervjun genomfördes med arbetsledaren för monteringsavdelningen. Efter denna 

intervju samt efter att ha diskuterat och reflekterat kring informationen den gav, gjordes en 

första intervju med en operatör. Efter denna, som vi kan kalla för en pilotintervju gjordes en 

avstämning angående om vi fått fram den information vi ville samt om vi behövde ta bort 

eller lägga till några frågor. Men vi ansåg att intervjuguiden gav ett bra underlag till att samla 

in information och data för studiens syfte. Efter denna avstämning genomfördes resterande 

intervjuer med operatörer, två operatörer med teamledarroll samt en teamledare koordinator. 

Innan intervjuerna med teamledare och teamledare koordinator gjordes ytterligare en 

avstämning för att inte missa relevanta frågor. Anledningen till att vi valde att intervjua 

arbetsledaren och teamledare koordinatorn berodde på att vi ville få mer grundläggande 

information om arbetets organisering samt ställa frågor om deras syn på operatörers lärande. 

Detta då de ses som ledare med mer övergripande ansvar för hela monteringsprocessen. 

Operatörer med teamledarroll intervjuades dels för att de är operatörer samt att de har ansvar 

för att teamet fungerar, detta för att få med både aspekten av dem som operatör och ledare i 

förhållande till operatörers lärande. 

 

Innan intervjuerna påbörjades höll vi ett informationsmöte i samband med veckomötet för 

respektive skift på monteringsavdelningen, där vi presenterade oss samt vårt syfte med 

undersökningen och hur lång tid vi beräknat att intervjuerna skulle ta. Informanterna 

informerades återigen innan respektive intervju startade om syftet till intervjun och vad 

materialet skulle användas till. Operatörer och operatörer med teamledare roll informerades 

genom missivbrev (Se bilaga 1). Arbetsledare och teamledare koordinator informerades 

muntligt. Missivbrevet innehöll även de ämnesområden som skulle diskuteras på intervjun. Se 

bilden på nästa sida:  
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Kompetens:  

Hur upplever du 

din kompetens 

betydelse på 

arbetsplatsen? 

 

Samverkan och 

team: Hur 

upplever du 

samverkan i 

teamen och 

mellan teamen? 

 

Ledningsstöd: Vad 

får du för stöd 

från ledningen? 

 

 Arbetets 
utformning och 
autonomi:   

Hur ser ditt 

arbete ut? 

 

 

Inledande 

bakgrundsfrågor 
 

Lärande i 

arbetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi frågade även om tillåtelse att spela in intervjuerna samt berättade att det som sägs under 

intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, i den utsträckning det går. Detta är enligt 

Denscombe (2009) förutom etiska aspekter viktigt för att skapa en tillit och god relation för 

den fortsatta intervjun. För att informanterna skulle känna sig mer avslappnade inleddes 

intervjuerna med ett par enklare bakgrundsfrågor. Studiens informanter intervjuades en och 

en, vilket enligt Denscombe (2009) kallas för personliga intervjuer och ger en rad fördelar 

som exempelvis att synpunkter och uppfattningar bara härstammar från en källa samt att det 

underlättar transkriberingen. För att få ut maximalt från varje intervjutillfälle agerade en av 

oss intervjuare samtidigt som den andra förde anteckningar. Att i första hand en intervjuade 

tror vi kan ha underlättat kontakten mellan informant och intervjuare. Den som förde 

anteckningar bistod med kompletterande intervjufrågor för att inte missa relevant information. 

Eftersom intervjuer ger möjlighet till att följa upp frågor kan det enligt Denscombe (2009) ge 

en djupare förståelse samt betydelsefulla insikter om ämnet. Intervjuerna varade runt en 

timme per informant. Intervjuerna med alla operatörerna samt operatörerna med teamledarroll 

hölls i ett lugnt och avskilt rum på dagtid vilket har gett alla i stort sätt samma förutsättningar. 

Vi tror att detta rum gav dem möjlighet att känna sig lugna och trygga. Intervjuerna med 

teamledare koordinator och arbetsledare hölls på ett kontorsrum i anslutning till produktionen 

men som ändå bedömdes lugnt och tryggt. Vi satt placerade med en 90 graders vinkel mot 

informanterna, vilket rekommenderas enligt Denscombe (2009). Detta gav en avslappnad 

ögonkontakt. Intervjuerna avslutades med att informanten tillfrågades om denne ville tillägga 

något eller ta upp något om ämnet som inte tagits upp. Efter detta tackade vi informanten för 

deltagandet i intervjun och den tid den upplåtit. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant 

efter genomförandet.  
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4.4. Analysmetod 
För att analysera och strukturera det insamlande empiriska materialet, det vill säga 

transkriberingarna valde vi att kategorisera och koda materialet utefter de rubriker och 

perspektiv som intervjuguiden innehåller. Att koda och kategorisera materialet används enligt 

Hartman (2004) för att reducera mängden text och organisera materialet. Kategorisering 

underlättar sedan tolkning och förståelse för de företeelser man är intresserade av, vilket i vårt 

fall var lärande. För att reducera den stora mängden text använde vi oss även av vad Kvale 

(1997) benämner för meningskoncentrering. Det empiriska resultatet redovisas sedan i 

berättelseform, där väsentliga citat lyfts in för att skapa liv och tydlighet i texten. Resultatet 

analyseras sedan vidare i förhållande till vald teoretisk referensram i analyskapitlet.  

4.5. Etiska ställningstaganden  
Vi har i vår studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer.  Dessa regler 

sammanfattas med fyra huvudkrav vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.vr.se, 2011-04-20). Innan intervjuerna 

skulle starta var vi noga med att i samband med vår presentation för monteringsavdelningen 

informera om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt, att informationen hanteras 

konfidentiellt (så långt det är möjligt) och att personnamn eller annan känslig information inte 

kommer att redovisas. Vi bad även om tillåtelse att spela in intervjuerna, vilken samtliga 

samtyckte till. Vi informerade om att enbart vi som genomförde studien har tillgång till 

material och ljudinspelningar samt att inspelningarna kommer att raderas efter studiens avslut. 

Information gavs även om att de material vi fått in enbart kommer att användas i denna studie 

samt att studies resultat kommer att publiceras i högskolans databas samt redovisas på 

organisationen när studien slutförts. Denna information gavs även via missivbrev innan 

respektive intervju (Se bilaga 1). 

4.6. Metoddiskussion 
Vi valde att både spela in våra intervjuer och anteckna för att inte missa väsentlig information 

till vår resultatsammanställning. Vi är medvetna om att vad Denscombe (2009) kallar för 

intervjuareffekt kan ha uppstått vid intervjuerna då medarbetarnas ärlighet kan ha påverkats 

av våra personliga identiteter som exempelvis ålder, kön och val av ämne. Vi har dock försökt 

vara så artiga, lyhörda och neutrala som möjligt vilket enligt Denscombe (2009) kan få 

informanter att känna sig trygga till att ge ärliga svar. Vi är införstådda med att det är svårt att 

veta om informanten talar sanning och risken att informanter besvarat frågor med lojalitet till 

företaget. Detta kan ha gjort intervjudatan snedvriden och påverkat validiteten, vilket 

Denscombe (2009) beskriver att det kan göra. Vi kan heller inte bortse från det faktum att vi 

omedvetet kan ha ställt ledande frågor. Att intervjuerna genomfördes i ett lugnt och avskilt 

rum tror vi kan ha gynnat ärliga svar och därmed validiteten. Enligt Denscombe (2009) är 

miljön en viktig faktor i detta sammanhang. Om vi var osäkra på något svar vi fick under 

intervjun ställdes i regel följfrågor för att kontrollera att det svar vi uppfattat stämde. Frågorna 

i våra intervjuguider baserades utifrån vårt syfte samt teorier inom området. Vi gjorde en 

avstämning av vår intervjuguide efter den första intervjun med en operatör för att se om den 

genererade den information vi ville. Samma intervjuguide har sedan använts för alla 

operatörerna och en liknade för operatörer med teamledaroll. Majoriteten av de tillfrågade 

valde att medverka i intervjun, även om det var två personer som tackade nej, vilket gjorde att 

vi fick välja andra personer. Detta kan tänkas ha påverka den data vi fick in, då vi inte vet om 

dessa personer skulle ha svarat annorlunda.  
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Vi har använt oss av viss form av triangulering för att kunna betrakta lärande ur mer än ett 

perspektiv och därmed få en fullständigare bild. Vi har dels använt oss av vad Denscombe 

(2009) benämner som datatriangulering genom informanttriangulering då vi jämfört 

intervjudata från olika informanter och därmed till viss del kunnat kontrollera datas validitet. 

Vi har även utfört kompletterande observationer för att få en fullständigare bild. Då vi även 

varit två personer/forskare som genomfört studien och gemensamt analyserat materialet kan 

eventuell snedvridning av material ha minimerats, vilket enligt Denscombe (2009) är en form 

av forskartriangulering. Vi valde i vår metod att lägga huvudfokus på intervjuer med 

medarbetare i olika positioner på avdelningen; arbetsledare, teamledare koordinator, två 

operatörer med teamledarroll och sex stycken operatörer. Att fokusera på intervjuer gav oss 

utrymme att samla in mer material än om vi valt att göra mer omfattande observationer.  

 

5. Resultat   

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat. Resultatet inleds med en text om 

studiens informanter, därefter är resultatet indelat efter perspektiven i studiens 

forskningsfrågor: arbetets utformning och autonomi, ledningens stöd, samverkan och team 

samt kompetens. I de respektive resultatdelarna kommer vi att särskilja informanterna i två 

kategorier, en för operatörer och operatörer med teamledarroll samt en för teamledare  

koordinator och arbetsledare. 

 

5.1.  Informanter 

Operatörerna är utvalda från olika arbetsgrupper och skift i montaget.  De operatörer vi 

intervjuat arbetar utspritt på montagets liner (line 1 och line 2), förmontering, måleriet eller 

som satsare samt några varierar mellan arbetsstationer. Våra informanter i studien är mellan 

20 år och 62 år gamla och har varit anställda på företaget mellan 1 och 20 år. Informanterna 

har varierad grad av utbildning och erfarenhet innan de började arbeta inom företaget. Det 

finns dem med enbart grundskoleutbildning, vissa har gymnasial utbildning, någon med 

inriktning mot industrin annars inom varierade områden och några med högskoleutbildning 

med annan inriktning än teknik. Majoriteten har ingen tidigare erfarenhet av tekniskt arbete 

när de började sin anställning på företaget, medan det finns dem med erfarenhet från liknande 

arbetsuppgifter och/eller hantverk. Anledningarna till att informanterna började arbeta på 

företaget är flera: började som sommarvikarier och fortsatte sedan, ville ha fast lön och 

trygghet, såg arbetstiderna som positiva och passande, ville prova på något nytt, via kontakt 

på företaget eller via arbetsförmedlingen. 

5.2. Perspektivet arbetets utformning och autonomi 

5.2.1. Operatörer och operatörer med teamledarroll 
 
Lärandepotential på avdelningen 
Hur lärandet på avdelningen ter sig finns dels olika uppfattningar om, men även många 

likheter bland informanterna. Operatörerna upplever att de förstår innebörden av sina 

arbetsuppgifter. Men på frågan om på vilket sätt de gör det var svaren varierande. Det togs 

upp att det handlar om massproducering men att det var svårt att förklara. Någon tog upp att 

alla kanske inte förstår helheten och att det handlar om intresse. Denne vill själv gärna veta 

hur det fungerar eftersom det då är lättare att förstå helheten. På denna fråga svarade 

teamledare; ”man vet vad som ska och behöver göras”. De flesta upplever att de vet att de gör 

ett bra jobb då de gör sitt bästa; ”så länge man gör sitt bästa kan man inte göra mer” och 

”oavsett vad för jobb man har så ska man göra det noggrant och ordentligt för man får aldrig 
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tid att göra om det”. Någon uttryckte att; ”det visar sig på tavlan om det står plus”. En 

annan; ”jag är säker på det jag gör och är jag inte det så frågar jag någon som vet”. Någon 

får bekräftelse att den gjort ett bra arbete tack vara satsningstorget samma dag som arbetet 

utförts. Det finns även en uppfattning att de tror de gjort ett bra arbete eftersom de aldrig fått 

något klagomål.  

De flesta operatörerna har koll på helheten i produktionsprocessen i stora drag, från det att en 

order kommer in till att produkten skickas till kund. Någon ser sig som en nödvändig bit i 

pusslet. En annan vill ha överblick över processen och tycker det är roligt samtidigt som 

denne behöver prioritera i sitt arbete; ”försöker dela mellan linerna så att allt ska komma ut i 

tid. Vi vet vad vi gör, men det är inte många som märker att det betyder något. Gör man bara 

sitt utan att titta åt sidan kan det vara fel och det kan bli för mycket på ena banan etcetera”. 

Om de kan se en tydlig början och ett tydligt slut anses bero på var i processen de är. Någon 

menar att det är svårt att se ett slut när man står på 100 procent kontroll. En annan ser det som 

motiverande att se takttiden på tavlan; ”där ser vi hur hårt vi kör på linen och hur många 

bitar vi producerar”. Det kan bli att man ökar för att komma framåt, då man inte vill hamna 

på minus; ”man vill ju köra plus, det är roligare”. Det togs upp att det är viktigt att förstå sin 

del i arbetet och att det blir rätt för att produkten inte ska reklameras. Det är även viktigt att 

man kan och vet helheten och varifrån problem kan uppkomma. Det beskrivs att de kan se 

gruppens slutproduktion och resultat i datorn varje dag genom OEE mätningar. En teamledare 

nämner att denne nu vet precis vad arbetet handlar om och hur produkten används, vilket 

denne försöker överföra till operatörerna den arbetar med. 

Autonomi kontra standardisering hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
Graden av handlingsutrymme i arbetet verkar dels variera beroende på arbetsuppgifter men 

även om man har en teamledarroll eller inte. Handlingsutrymmet på förmontering, satsning 

och målning upplevs som större än på linerna. På någon arbetsstation går arbetet att lägga upp 

och planera lite själv. Det ses som stimulerande och roligt att stå på 100 procent kontroll 

emellanåt. Där får man kontrollera material, siffror och skriva in ordrar i datorn; ”det känns 

viktigare för en stund än att bara placera sig”. Det ses även som positivt att man vid denna 

station kan prata med sina kollegor. Båda teamledarna upplever att de har handlingsutrymme. 

Det kan handla om hur man ska fixa saker som exempelvis tekniska problem, hur de ska 

arbeta eller hur man ska organisera arbetet på linen. Teamledarrollen anses mer lärorik än att 

vara operatör. Som teamledare lär man sig mer om hur människor och hur gruppen fungerar. 

Det finns även möjlighet för teamledare att gå ifrån vid behov, som vid möte och att någon då 

tar ens plats, men även påverka gruppen och dess arbete. Om det exempelvis är stopp på linen 

kan teamledaren dela upp operatörerna på andra arbetsuppgifter. De informanter som arbetar 

på linerna upplever väldigt lite handlingsutrymme, då det bara är att följa rotationen på linen; 

någon uttryckte; ”Det kan man inte påverka så mycket, alla ska ju jobba standardiserat och 

likadant alltid och kommer där någon nyanställd så ska den kunna se direkt vad som ska 

göras på arbetsinstruktioner och bilder. Det ska liksom inte vara några frågetecken och så, 

utan alla ska jobba likadant är det ju sagt”. Arbetet på linerna anses begränsande och minst 

lärorikt, då det ses som enformigt, monotont och automatisk. Det kommer inte så mycket 

ändringar eller variation. En informant sa; ”man läser av en tillverkningsorder och sen går 

allt rent automatiskt, man vet precis liksom, tänker egentligen inte så mycket, utan bara gör 

det”. En annan uttryckte; ”man lär sig det ganska snabbt” någon ”det är få saker jag inte vet 

och jag vet hur alla personer fungerar”. Det finns en uppfattning att det inte går att påverka 

det man lär sig som arbetet är upplagt idag. Stress anses påverka lärandet negativt då det lätt 

blir fel när man är stressad. För de operatörer som arbetar på linen finns även andra 

arbetsuppgifter som ska göras men vem som ska göra dessa bestäms av teamledaren; ”det 
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ända jag kan påverka är att säga om jag kan få göra det i stället, men om denne rättar sig 

efter det vet jag inte”. Det finns även en uppfattning att det är tråkigt att inte behöva tänka på 

något varje dag.  

 

Majoriteten av informanter upplever att största delen av deras arbetsuppgifter är 

förutbestämda och att de inte lär sig så mycket arbetsmässigt längre. De informanter som 

största delen av arbetstiden arbetar på linerna upplever minst variation, en informant 

uttryckte; ”det är samma sak varje dag” en annan ”grejerna är desamma, det enda som blir 

nytt är om det kommer någon ny. Alla detaljerna är samma hela tiden men var 30 minut 

hoppar vi ett steg framåt på linen”. Att arbetsuppgifterna är förutbestämda beror på att 

operatörerna vet vad de ska göra. Det finns exempelvis listor för vilken grupp och line de ska 

tillhöra. På varje plats står vilken uppgift som ska göras och hur det ska utföras. Men det finns 

även arbetsuppgifter, där det inte är bestämt hur de ska utföras. Det finns en uppfattning att 

alla arbetar på sitt vis och att sättet man arbetar på inte spelar så stor roll så länge man gör det 

man ska. Någon från en annan arbetsstation än linen upplever också arbetet som förutbestämt 

och samma från dag till dag. Nya rutiner ses dock som lärande.  

 
    Ansvar  
Samtliga operatörer anses ha ansvar på så vis att de ska göra rätt ifrån sig, att saker blir 

gjorda, att det de gör blir rätt och att det är rent och snyggt omkring sin plats. De har även ett 

krav och ansvar att följa rutiner. Det beskrivs att de i förbättringsarbetet har lite olika 

uppgifter. Tanken är att uppgifterna ska rotera men i praktiken fungerar det så att man hjälps 

åt istället, vilket fungerar bra. Alla operatörer har även ett ansvar för att utföra olika uppgifter 

precis innan arbetspasset slutar. Vilken uppgift de får beror på var på linen de står; ”stannar 

man exempelvis på 3:e platsen där man har skrotlådan. Då är du den som är ansvarig för att 

räkna antal skrotbitar och skriva upp det”. I övrigt har operatörerna inte tilldelats något 

speciellt ansvarsområde. Teamledarares första ansvar är att göra rätt ifrån sig som operatörer 

och i andra hand som teamledare. En av teamledarna uttryckte ”jag förstår ansvaret jag har 

både gentemot arbetsledaren och mot dem jag arbetar med”. De har ansvar för att gruppen 

fungerar bra och presterar, men även för att produktionen och maskiner fungerar. Om något 

går sönder är de ansvariga för att kontakta någon som kan reparera felet och se till att de blir 

gjort så fort som möjligt samt rapportera vad som hänt.  

    Variation och rotation                                                                                                              . 

Flertalet informanter såväl operatörer som teamledare anser att arbetet är rutinmässigt med 

begränsad variation även om det finns vissa meningsskiljaktigheter. Arbetet på linen är 

väldigt rutinmässigt och även om de byter station ses det som enformigt. Det enda som inte är 

rutinmässigt är när problem uppkommer med det finns även rutinmässiga återkommande 

problem. Någon operatör uttryckte att den tycker att det är variation mellan de olika 

stationerna på linen och menar att den trivs ganska bra på linen och 100 procenten. Det finns 

variation men den kunde ha varit större. En annan beskrev att det är spännande och kul att lära 

sig något nytt och att få prova på en annan arbetsstation. Att få tillfälle att laborerar lite på 

avdelningen, upplevs av någon operatör som mycket lärorikt; ”genom att testa oss fram kom 

vi fram till att vi kunde använda oss av en och samma inställning hela tiden, vilket bland 

annat minskade ställtider och användning samt sparade pengar”. I måleriet anses det 

förekomma viss variation, då de även arbetar mot kundorder, annars är det samma. Någon 

berättade att den gärna hade haft andra arbetsuppgifter. Båda teamledarna tog upp att det inte 

finns så stor möjlighet att förändra sättet de monterar på som gör arbetet rutinmässigt. Rollen 

som teamledare ger möjlighet till mer variation då arbetet anses bero mer på situation. 

Teamledarrollen ger variation på det sättet att det hela tiden händer något som handlar om den 
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mänskliga faktorn, gruppkänslan eller material. Det beskrivs att de försöker flytta runt 

operatörer mellan liner, förmontering och andra arbetsstationer men att det kanske inte är 

tillräckligt och att det hade varit bra om de haft mer variation. Detta är ibland svårt att få ihop, 

då det måste finnas operatörer på linen som kan den. En teamledare tog upp att de framfört ett 

önskemål att ha en person till på linen kallad ”utemannen” som kan gå runt och hjälpa till.   

 

Några informanter tycker det hade varit intressant att rotera till bearbetningen. Men det finns 

samtidigt en uppfattning att det nog hade varit svårt att realisera och att det hade kostat för 

mycket. Det beskrivs att de på bearbetningen troligen inte varit lika intresserade av att rotera 

som de på monteringen. Några tog upp att det hade varit bra att vara på bearbetningen en tid 

för att få förståelse för bearbetningens arbete och när det blir fel. En teamledare tog upp att 

rotation mellan avdelningar, exempelvis bearbetning skulle varit bra men att det samtidigt är 

svårt då det kräver utbildning. Den andra teamledaren tror inte rotation mellan avdelningarna 

är en bra lösning. 

 

Flertalet informanter skulle gärna ha roterat inom avdelningen. Rotation upplevs som positivt 

för lärandet. Om man arbetar på samma station alltid är det lätt att tro att dem på de andra 

stationer inte gör något ”ju mer man roterar desto bättre, man får mer förståelse och inblick i 

varandras arbete och arbetar med olika personer”, vilket tros ge en större gemenskap. 

Arbetet hade även känts lättare med variation. Variation hade även gett möjlighet till mer 

tänkande och gjort det mindre enformigt. Idag har alla i stort sett sin egen plats. Det beskrevs 

att det oftast är samma arbetsgrupp som arbetar på line 1 och samma på line 2 samt att 

rotationen mellan arbetsstationer är mycket begränsad. Det förekommer dock att några 

personer roterar mellan olika arbetsstationer som exempelvis mellan liner och förmontering. 

Av dem som arbetar på linerna upplevs viss variation då de ibland hoppar över till den 

manuella linen eller är på 100 procent kontroll. Arbetet på satsning och förmontering upplevs 

som mer varierat. Det beskrevs att man roterar på förmonteringen, ena dagen gör man en sak, 

nästa något annat. På satsningen beror variationen på vilka arbetsuppgifter som tilldelas på 

morgonen eller för veckan. Oftast planeras arbetet för en vecka, så då vet operatören vad som 

ska göras. Ibland händer det på denna arbetsstation att man får gå till andra arbetsuppgifter 

under dagen om exempelvis någon är sjuk, då blir det lite variation vilket ses som positivt.  

Någon informant har tidigare arbetat med andra arbetsuppgifter än de vardagliga som 

exempelvis göra instruktioner, arbetat mer med förbättringsarbete och planerat in service, 

vilket upplevdes som mycket lärorikt. Det ansågs givande för att förstå och lära sig andras 

processer, men att det till viss del runnit ut i sanden, delvis på grund av personalbrist. En av 

teamledarna sade att förutbestämdheten i arbetet kan bero på situation. Det beskrevs att om 

man tänker på dem man arbetar med så är ingenting förutbestämt, det är olika från dag till 

dag; ”är exempelvis någon sjuk får man ha dit någon annan” uttryckte en teamledare. Någon 

tog upp att den är rätt så nöjd, men att de flesta nog skulle vilja ha mer rotation inom främst 

monteringen. Någon har en lite avvikande åsikt gentemot de andra och tog upp att denne vare 

sig vill rotera inom eller utanför avdelningen utan vill i så fall ha andra arbetsuppgifter 

istället. Det finns en uppfattning att vissa medarbetare på avdelningen vill att arbetet ska vara 

förutbestämt och tryggt efter vad som bestämts på morgonen och att de sedan har svårt att 

ställa om. Det var å andra sidan inga av informanterna som själv ansågs sig ha det. En 

informant tycker att det ibland är skönt med rutiner samtidigt som man vill lära sig och hela 

tiden utveckla sig själv. Det beskrevs dock att arbetsrotationen begränsas av att vissa 

operatörer bara kan utföra vissa arbetsuppgifter. Det beskrevs att förmonteringen anses vara 

lättare, men att även det arbetet kan bli monotont och tungt i längden. En av teamledarna tog 

upp att den gärna sett mer rotation inom avdelningen men att det är svårt att skapa 

förutsättningar då en massa folk kommer och går på avdelningen. Detta gör att nya hela tiden 
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behöver läras upp vilket gör rotation svårare. Den andra teamledaren är inte så positiv till 

rotation, då denne menar att det är lättare med samma personer. Det kräver mer ansvar av dem 

andra när det kommer någon ny på linen.  

 

Delaktighet via ständiga förbättringar och problemhantering hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh                                                    
Det anses finnas goda möjligheter att komma med idéer och synpunkter på avdelningen. Detta 

sker genom förbättringssystemet som finns på företaget. Förbättringsmöten i respektive 

arbetsgrupp ska äga rum 90 minuter varannan vecka, tidigare var det 45 minuter varje vecka. 

Det upplevs som positivt att tiden blivit längre och ändrad, då det tidigare var för kort tid för 

att både hitta på förbättringar, skriva in det i datorn och arbeta med dem. Nu delar dem även 

upp arbetsuppgifterna under denna tid så att exempelvis några operatörer sätter upp etiketter 

medan några andra gör någonting annat; ”så inte hela klungan står och skruvar på en skruv” 

uttryckte någon det. Det ses som bra och positivt att kunna påverka och komma med förslag 

för att göra arbetet bättre. Flera anser förbättringsarbetet som en stimulerande del i arbetet till 

skillnad från att enbart montera; ”blir roligare istället för att bara montera som går rent 

automatiskt”. Förbättringsarbetet upplevs även som positivt för lärande; ”då man får tänka 

sig in vad som kan göra arbetet lättare och vad vi kan tillföra eller ta bort för att göra det 

bättre”. Någon hade dock en delvis avvikande åsikt och beskrev att systemet för 

förbättringsarbete inte alltid känns som det mest givande; ”ibland känns det bara som klipp 

och klistra och ibland kan det vara viktigt förbättringsarbete”.  

 

Processen för förbättringsarbete beskrivs med att de först tar upp förbättringsförslag i deras 

respektive arbetsgrupp, där det diskuteras under förbättringsmötet. Förslag rapporteras sedan 

via teamledare till företagets datasystem för förbättringsförslag där det beskrivs hur ett förslag 

kan gynna arbetet exempelvis tidsmässigt. Vem som helst ska kunna skriva in ett förslag i 

datorn, men alla har inte lösenord så då brukar de använda deras teamledares. Ärendet 

behandlas sedan i ett förbättringsteam som tar beslut i ärendet. I detta team sitter bland annat 

arbetsledare och teamledare koordinator. Om ärendet går igenom lämnas det sedan till en 

utförare som exempelvis reparationsavdelningen eller produktionsteknik. Enligt en teamledare 

fattas beslut i gruppen som helhet och inte av teamledaren själv. Teamledarollen tros dock ha 

betydelse när det gäller att komma med idéer, då de har viss information från ledningen. Men 

alla operatörer har möjlighet att komma med idéer. Det beskrevs att teamen gått igenom vad 

som behövts förbättras och sedan tagit före och efter bilder på förbättringen; ”är det något 

som behöver ändras och göras vid, så gör vi det”. Det går även bra att ta upp vissa saker och 

förslag under det dagliga mötet innan de går hem. På detta möte går de även igenom vad som 

hänt under dagen. 

 

Tiden är dock en faktor som ofta upplevs som en brist i arbetet. Det beskrivs att de inte alltid 

hinner skriva in ständiga förbättringar när det är stressigt och finner då istället kortsiktiga 

lösningar. Den förlagda tiden för förbättringsarbete sist på dagen känns inte som den bäst 

lämpade av några, då de ofta känner sig trötta då. I någon arbetsgrupp finns ingen teamledare 

på eftermiddagen och operatörerna skulle därmed kunna skriva in förslag själva. Detta har 

dock inte hänt sedan de började arbeta 2 skift. Det beskrivs att förbättringsmöten ställts in och 

prioriterats bort den senaste tiden för att möta upp den höga orderingången. Någon beskrev att 

man i och för sig kan förstå detta, men att det var sagt från början att dessa tider inte skulle 

rubbas. När det gäller hur förslagen följs upp beskrevs att det varierar både hur och i vilken 

utsträckning förslagen följs upp. Det beskrevs att vissa idéer går snabbare att följa upp medan 

vissa inte alls följs upp. Det togs upp att det ofta är en kostnadsfråga. Flera informanter tog 

upp att feedbacken på förslagen ofta är knapp. Någon uttryckte; ”jag själv har inte hört så 

mycket feedback det är liksom det har vi inte tid med”. Det finns en uppfattning att de inte får 
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besked hur det gått med förslagen om de inte själva frågar; ”helt plötsligt är där bara något 

nytt” sa någon. Uppfattningen finns även att kommunikation saknas; ” får inte information 

som vanlig anställd”. Någon uttryckte; ”man får gå fram och fråga även om det gäller 

dennes grupp”. Önskvärt från flera informanter är att få feedback inom rimlig tid på 

exempelvis om förslag gått igenom, om inte, varför och om det går att genomföra vad som 

ska göras. Enligt en teamledare är det ibland denne och ibland hela gruppen som får 

information och vad som händer eller ska hända med förslaget. Teamledarnas uppfattning är 

att kommunikationen vid framförande av idéer är bra och att det är okej att ha avvikande  

åsikter; ”vi har det rätt avspänt förhållande med cheferna tror jag”.  

 

Det finns en uppfattning att enskilda personer inte blir uppmärksammade om de kommer med 

ett bra förslag. Det anses bra att förslaget går genom gruppen men att man kanske även kunde 

ha skrivit ner vem som kommit med förslaget, som exempelvis; ”idé knäckaren har 

tillsammans med gruppen kommit fram till” för att även ge den enskilde uppskattning. Någon 

anser även att det varit bra om ledningen uppmärksammat och gett feedback på förslag till 

enskilda; ”för då hade det synts att man är engagerad”. De vill bli uppmärksammade när de 

gör något bra. Men det togs även upp att det har hänt att teamledaren sagt, bra tänkt. 

Operatörer beskrev att det innan det nuvarande förbättringssystemet kom fanns en 

förslagslåda. Där skrev man upp att förslaget antingen kom från gruppen eller skrev sitt namn. 

Ett bra förslag kunde ge ekonomisk belöning. Några tror att det är sådant som driver folk att 

komma på saker och nämner att det borde finnas något även idag. Detta kan även sporra 

människor att komma på bra förslag och man blir mer på jakt efter förbättringar. Några menar 

att man kanske blir lite passiv när man vet att det inte genererar någon belöning och kanske 

därmed låter bli att lämna förslag. Det finns en uppfattning att det inte alltid finns möjlighet 

att praktisk prova idéer då det måste finnas både tid och utrymme. En teamledare uppgav att 

det ibland inte är så bra uppföljning av idéerna och tror att det kan bero på att arbetsledaren är 

stressad och lätt glömmer även om han är trevlig; ”ibland får man säga ifrån ett par gånger 

innan han lyssnar”.  

 

Innan det nuvarande förbättringssystemet startade skiftade man mer mellan arbetsstationerna 

inom monteringen. De fick för en tid sedan möjlighet att under en två års period kontrollera 

vad någon annan gjorde. Detta ansågs vara bra, då man såg arbetet med andra ögon. 

Majoriteten av informanterna uppgav att de någon gång ifrågasatt eller försökt förändra något. 

Det beskrivs att det går bra och ses som positivt att framföra förslag då omgivning och 

kollegor lyssnar samt är intresserade att göra saker och ting. Teamledarna tror att de i rollen 

som teamledare kan ifrågasätta mer då operatörerna bland annat kommer till dem med 

problem. Dessa tog även upp att det ibland tar lång tid att genomföra eller förändra saker. 

Förslag kan tas emot både positivt och negativt av chefer beroende på vad det handlar om. Det 

finns en uppfattning att det ibland kan vara svårt och obekvämt att ändra sig.  

    Problemhantering  
Ett genomgående resonemang är att många lär sig när problem eller fel uppstår. Det beskrevs 

att problem som uppstår gör arbetet mindre förutbestämt; ”små problem kan komma upp som 

inte är de andra lika, annars är det ofta återkommande problem, som är ungefär desamma”. 

Samtliga informanter såväl operatörer som operatörer med teamledarroll beskrev att de någon 

gång självmant löst uppkomna problem i arbetet. I första hand brukar de försöka lösa 

problemen inom gruppen om de inte själva kan. Om detta inte går skickas ofta problemet 

vidare. Handlar det om kvalitén på materialet tar de hjälp av fokusteamet som bland annat 

kontrollerar ritningar och mäter. Handlar det om problem med en maskin kontaktar de 

underhåll. Någon uttryckte; ”antingen kallar jag på en teamledare eller ringer jag en 
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reparatör och kontaktar sedan teamledare som kan informera vidare”. De som har arbetat på 

arbetsplasten en längre tid uppger att de därmed kan lösa en hel del problem själva. Någon tog 

upp att denne ibland kan bli otålig om något inte är som det ska och brukar då själv snabbt 

lösa problem som kan uppstå, men vill gärna först ha bekräftat att det är rätt då man inte alltid 

har fullständig information;”får man inte fullständig information är det lätt att missförstå 

sakerna. Då ska man helst kommunicera och fråga”. Det tros av flera vara uppskattat att de 

ibland löser problem själv då de aldrig hör klagomål. De lär sig små saker de själva kan lösa 

och kan sedan hjälpa andra vilket är kul, men att det inte händer så ofta beskriver någon. Det 

togs upp att de alltid pratar om problem som uppstått i slutet av dagen. Det kan handla om de 

har löst problemet eller inte och vad det kan berott på. Teamledarna tog upp att de alltid 

informerar arbetsledaren vid problem både om de löst det själv eller tagit hjälp. Den ena 

teamledaren tog även upp att de övriga operatörerna alltid informerar teamledaren om det är 

något.  

Arbetsuppgifternas relevans kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
De flesta informanter tycker att de arbetsuppgifter de utför är relevanta det finns dock vissa 

meningsskiljaktigheter mellan informanterna;”vi gör precis det vi behöver göra och inget 

annat”. Flera tog upp förbättringsarbetet som ett sätt att hela tiden försöka underlätta arbetet 

och gå igenom vad som kan göras bättre;”det finns alltid något som kan förbättras eller 

slippa göras”. Någon berättade en tänkvärd historia över att arbetsuppgifter bör vara 

relevanta;”Det var som en historia jag har fått höra om en som tillverkade bilar och skulle 

göra bildörrar. Dem körde in dörren i en sån där formpress och så stod där en kvinna som 

borrade två hål och sen gick den in och blev målad och förbi långt ner i monteringen så stod 

där en kille när den kom ut målad och spacklade över hålen, slipade och gjorde rent och 

sådär hade dem gjort hur länge som helst. Sen så blev hon inlånad dit där, -varför spacklar ni 

över det hålet, -ja, vi ska inte ha det. Vi står där nere och borrar det och så står ni och 

spacklar igen det här. Ja men om vi tar bort det momentet så slipper ni spackla”. 

 

Det finns en uppfattning att stationen 100 procent kontroll borde kunna förebyggas på något 

annat sätt, då alla produkter först kollas på linen och sedan dubbelkollas där ytterligare en 

gång. Det finns dock meningsskiljaktigheter på denna punkt då flertalet informanter ser denna 

station som ett tillfälle till variation och berikning av arbetet. Uppfattningen är dock att 

kvalitetsbrister orsakas av att folk blir stressande när de står på linen. 100 procent kontroll 

anses vara en station som borde rotera mer än den gör idag och alltid vara bemannad. Ett 

förslag från informanter är att där alltid står en från varje line och kanske en från 

förmonteringen. Någon anser att det är onödigt att kontrollera och skriva upp allt skrot de 

slänger och menar att det är fel tillfälle och stressigt att göra detta fem minuter innan hemgång 

då allt annat ska göras, som att städa. Någon menar att det hade varit bättre att göra detta 

moment mitt på dagen för att undvika slarv. Momentet ses mer som nödvändigt än lärorikt.  

Mål 
Samtliga informanter uppgav att de kan verksamhetens mål, svaren var dock något varierande 

när vi frågande vilka målen är. Det beskrevs att de har tavlor där de har sina veckoplaner och 

dagsplaner. Tavlorna ses som tydliga och det är skönt att veta hur mycket det är de ska göra. 

Annat som togs upp var att målen handlar om kundbehovet, kunden först, noll fel, respekt för 
individen, kvalité, leverera i tid och inte få reklamationer. Det togs även upp att det är viktigt 

att göra rätt ifrån sig och; ”att desto bättre samarbete man har desto bättre blir jobbet”. Det 

framkom att det är omdiskuterat vad det där med respekt för individen verkligen innebär. Det 

beskrevs att man kanske inte alltid har så stor förståelse för vad andra gör runt omkring, man 

vet bara vad man själv gör och tycker att man själv gör mer än alla andra. Arbetsrotation tros 
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vara en bra lösning. Någon beskrev respekt för individen med;”grundstommen är att vi ska 

respektera varandra, även om man inte älskar varandra ska man kunna arbeta ihop”. Enligt 

teamledarna finns mål utifrån förbättringssystemet, men de mäter även OEE i procent. Målen 

handlar om att arbetet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt samt att det blir rätt. Om det 

blir fel kostar det, så det försöker de undvika. Båda teamledarna har någon gång ifrågasatt 

målen. Ett exempel är att de tidigare hade en gammal längre line där det gick långsammare att 

montera som fick samma mål som en modernare line. Detta ändrades och idag finns inte 

längre linen kvar. 

5.2.2. Teamledare koordinator och arbetsledare  

 
Autonomi kontra standardisering hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

Det finns möjlighet att påverka men organisationens storlek kan göra att det tar längre tid att 

verkställa beslut. Det beskrevs att de nu fått säljteamsgrupper, där varje line är en grupp. 

Dessa grupper har sin egen 5S rond, egna möten och liknade. Operatörerna anses vara så pass 

framåt i sina tankar om hur de vill arbeta att de gör en del saker själva. Det kan exempelvis 

handla om att beställa en plåt för att den skyddar. Operatörernas möjligheter att påverka är 

genom ständiga förbättringar, vilket är en uppfattning som delas av teamledare koordinator 

och arbetsledare. Operatörerna kan lägga in förslag i ett datasystem på vad dem vill få gjort av 

exempelvis produktionsteknik, reparatörer eller vad de önskar få på en line. Sedan sitter ett 

förbättringsteam och går igenom dessa förslag varje onsdag. Det är dock mycket operatörerna 

kan åtgärda själva. Det är en del i TPM stegen att operatörerna ska kunna göra saker själva 

och att få operatörer mer engagerade i det de håller på med. Operatörerna har gjort både små 

och stora förändringar på linerna och på andra områden runt omkring.   

    Arbetsrotation  
Arbetsrotation förekommer till viss del inom avdelningen. Det beskrevs att företaget har mål 

som måste hållas och alla är inte lika bra utbildade på alla ställen. För att nå en så bra 

produktion som möjligt behöver de personer och grupper som är bäst på ett visst område vara 

på plats. Men samtidigt försöker de åstadkomma så mycket rotation som möjligt inom 

avdelningen. Nu när de håller på att nyanställa ses det som ett bra tillfälle att utbilda 

operatörer på andra områden än dess ordinarie. Möjligheterna till arbetsrotation begränsas 

något av att vissa personer bara kan vara på specifika stationer på grund av 

sjukdomshistoriska skäl och inte arbetar fulltid. Det anses även enklare att rotera på det ena 

skiftet än på det andra, bland annat för att det finns fler där. Det finns även stationer där inte 

vem som helst kan vara som i måleriet. Det beskrevs att det vid ett tidigare tillfälle när de 

arbetade natt fungerade bra att rotera, då fanns en sjunde person som kunde göra det runt 

omkring linen och så turades de om. Alla dessa operatörer var självgående och rutinerade 

vilket gjorde att rotationen var lätt att upprätthålla. Tidigare roterade operatörerna en gång i 

timmen men nu var 30e minut. De blir alertare på ett helt annat sätt när de bara står där i 30 

minuter. Det beskrevs att alla operatörer roterar mellan arbetsstationer men inte varje vecka, 

kanske 1–5 personer per vecka. Roterar för många samtidigt riskerar de att tappa kvalité och 

tempo. Det är även viktigt att rotera, vilket de fick erfara då medelålder höjdes enormt efter 

varslen vid lågkonjunkturen för några år sedan. Arbetsrotation mellan avdelningar sker i 

väldigt begränsad utsträckning. Om de skulle låna ut någon från monteringen till 

bearbetningen kräver det CNC utbildning. Däremot har det hänt att bearbetning varit inne hos 

dem på monteringen vid vissa tillfällen och hjälp till. Det finns operatörer från monteringen 

som utbildat sig och börjat på bearbetning. Varje vecka skrivs bemanningsschema på 

avdelningen för var de olika operatörerna ska vara. De försöker även utbilda där så behövs, 

vilket blir intensivare ju närmare semestrarna de kommer. Det beskrevs att de försöker 
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åstadkomma att så många som möjligt kan så mycket som möjligt. Detta är dock svårt nu när 

det kommit så många nya, så det blir mer på lång sikt.  

    Ansvar  
När du stämplar in så har du ett ansvar, ett ansvar för produkten som läggs ner i pallen. De 

som är på linen ansvarar som grupp för att arbetet fungerar. Inom ständiga förbättringar 

fördelar operatörerna själva områdena. Ständiga förbättringar är till för att individen ska 

kunna tänka lite själv och se vad som måste och behöver göras. Det beskrevs att de den 

senaste tiden slarvat lite med förbättringstiden med tanke på orderingången. Men när de har 

denna tid är det någon som går 5S runt linen och någon gör något annat. Operatörerna har 

även ett ansvar varje dag innan de slutar att se till att allt är påfyllt och gå igenom 

kontrollpunkter för aktuellt område för att kontrollera utrustning. Operatörerna slutar ofta vid 

olika stationer varje dag vilket gör att slutuppgiften varierar. Så operatörerna har ansvar, dels 

med ständiga förbättringar men även kontrollpunkter. Kontrollpunkter rapporteras i systemet 

för underhåll och om något inte fungerar som det ska lägger man in ett jobb, att det måste 

åtgärdas.  
 
    Delaktighet via ständiga förbättringar hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
Operatörerna ges som det beskrivs ovan möjlighet att komma med förslag. Idéerna följs upp 

via samma datasystem som alla förbättringsförslagen läggs in i. Systemet gör det lättare att 

hantera alla förslag uppfattar denne. Inkomna förslag behandlas varje onsdag i ett 

förbättringsteam men de har inte gjort på detta vis så länge. Så det blir hela tiden bättre och 

bättre. När det gäller feedback på förslag gäller det för grupperna att själva gå in i datorn och 

kolla. Tidigare har förbättringsteamet inte kommenterat förslagen på samma sätt som dem gör 

nu. Det är ofta teamledaren som går in och kollar vad som hänt med förslaget, om det är något 

större kan det även vara arbetsledaren. Alla operatörer ska dock själva kunna gå in i 

datasystemet och lägga in förslag då alla har ett login. Systemet fungerar även vid 

produktstillestånd och då är det samma login som används. Det beskrevs att förändringar inte 

alltid tas emot med positiva ögon av vissa medarbetare, innan de ser att det nog var ganska 

bra ändå. Om exempelvis ett skift vill göra en förändring kan de inte göra det förrän de andra 

skiften tyckt till. Ibland blir det lite diskussion så då får arbetsledaren hjälpa till att styra upp 

det. Det beskrev att det är meningen att alla ska komma med idéer och att de arbetar med det. 

5.3.  Perspektivet ledningens stöd 

5.3.1. Operatörer och operatörer med teamledarroll 

 
Samverkan 

Operatörernas uppfattning angående om teamledarna och arbetsledaren ger möjlighet till 

samverkan är delad, en del anser att de har möjlighet att samverka, andra inte och en del har 
delad uppfattning. Detsamma gäller för teamledarna och deras syn angående arbetsledaren 

och övrig ledning. Därutöver anser nästan alla operatörer och någon teamledare att de vill 

samverka med ledningen. Någon uttryckte att den vill samverka för att få mer att säga till om.  

De som inte känner för att samverka känner sig nöjda som det är idag. De som vill och anser 

sig ha möjlighet till samverkan anser att det känns bra att få vara med och påverka. Detta 

istället för att arbetsledaren eller någon annan bara kommer och säger att nu ska ni göra si 

eller så och ifrågasätt inte. Därtill om ledningen har tagit ett beslut kan operatörer komma 

med ifrågasättande och ibland får dem genomslag och ibland inte. Detsamma gäller 

möjligheten att komma med förslag, förslag kan ges men det är inte säkert ledningen rättar sig 
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efter dem. Kommer en förändring från ledningen informerar arbetsledaren om detta på 

monteringsavdelningens veckomöte och frågor kan ställas. Samverkan sker ofta via deras 

teamledare som en mellanhand mellan operatörerna och arbetsledaren, men om det är något 

speciellt kan de gå direkt till arbetsledaren. Teamledarna sa detsamma och att de försöker ge 

övriga operatörerna möjlighet att samverka både med dem själva och att de försöker föra fram 

operatörernas idéer och talan till ledningen om de själva inte kan. Besluten fattar de sedan 

gemensamt då teamledarna inte har rätt att fatta egna beslut. Teamledarna tycker liksom 

operatörerna att man kan samverka gällande en del saker och tycker att det är positivt. Någon 

uttryckte att den gärna vill lära sig mer och vill engagera sig mer i arbetet.  

 

Gällande de varierade åsikterna angående operatörers möjlighet till samverkan menar någon 

operatör att de ibland får möjlighet att samverka och ibland inte. I vissa lägen kommer 

ledningen och frågar hur läget är, om det finns något dem kan göra samt om de har något 

förslag. De gånger ledningen frågar tycker operatörerna att det känns positivt och jätteskönt, 

även om de inte är överrens alla gånger, vilket är normalt. Att de som operatörer i vissa lägen 

inte känner att de får samverka beror på att de ibland känner sig bortglömda. Med bortglömd 

menar dem att besked ibland bara kommer, utan att operatörerna har fått vara med och säga 

sitt. Andra tycker inte att ledningen ger operatörerna möjlighet till att samverka och att där 

inte finns någon större koppling mellan dem och ledningen. De menar att dem pratar med 

teamledaren som sedan har möte med de högre cheferna som i sin tur har möte med ännu 

högre chefer. Därutöver menar operatörer att de enbart har möjlighet att påverka om 

teamledare tycker om förslaget. Gör teamledare inte det säger teamledaren inget till övrig 

ledning. Någon tycker inte att de har så stor möjlighet att samverka men att den inte har tänkt 

så mycket på det. De menar att de är på arbetet sina timmar och sen går de hem och 

däremellan stängs arbetet av. Att ha inflytande menar informanter alltid är bra men att alla 

kanske inte ska ha det då det är ett stort företag och en stor avdelning. Det blir kanske för 

många viljor om alla ska samverka. Vidare menar denna att man kan komma med förslag men 

att det är osäkert om ledningen lyssnar eller inte.  

 

Ordning och struktur hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  

Det som framkom i intervjun var att operatörerna har delade åsikter angående om deras 

teamledare och arbetsledare skapar ordning och struktur i deras arbete. Det som framkom var 

att en del operatörer tycker att deras teamledare håller övergripande kontroll på arbetet och ser 

till så att teamets bemanning fungerar. De informerar likaså om det är någonting och talar om 

vad dem i teamet ska göra eller om det är något problem så hjälper dem till. Operatörerna 

anser sig även kunna fråga teamledaren om det är något dem behöver hjälp med. Stöd från 

teamledare anses även finnas genom att de bara finns där. Någon operatör menade att 

teamledaren kanske inte bidrog till så mycket ordning och struktur men att arbetsledaren gör 

det indirekt beroende på vad det gäller. Gäller det själva arbetsprocessen fixar operatörer det 

själva. I annat fall går de till arbetsledaren först alternativt att arbetsledaren kommer till dem 

med något nytt som ska införas och då försöker dem genomföra det på bästa sätt. Av 

operatörer kan det dock upplevas att saker som inte borde ta så lång tid tar för lång tid, vilket 

gäller hela organisationen. De förstår saker som rör pengar och att en produktionstekniker inte 

själv kan ta beslut men de tycker trots allt att det tar för lång tid. Någon teamledare uttryckte 

att arbetsledaren ger stöd och struktur genom att de får de instruktioner som behövs och efter 

det i vilken riktning man ska arbeta. Någon teamledare uttryckte att man arbetar bättre och får 

mer vilja till att arbeta om man vet vad man gör och om man ser arbetet framför sig. Det 

handlar om att man känner sig säkrare och nöjdare. Arbetsledaren hjälper även till om man 

frågar om hjälp eller vill prata. De tycker det känns bra att ha arbetsledaren bakom sig och det 

har aldrig varit några problem.  
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Andra menade att teamledare och arbetsledare inte bidrar till så mycket ordning och struktur 

då operatörerna vet vad de gör och behöver därmed inte så mycket hjälp. De menar att de kan 

rutinerna, vilket kan bero på att de arbetat i organisationen under en längre period. Någon 

uttryckte att ingen ska behöva säga till om vad som ska göras då operatörer är på sin 

arbetsplats för att arbeta samt att denna vet att den gör ett bra arbete. Men för dem som är nya 

kan det eventuellt vara bra. Operatörerna tog även upp att anledningen till att de upplever 

stödet från teamledaren som litet och inte fungerar kan bero på att teamledaren är stressad 

över att nå upp till produktionsmål. Det beskrevs att om inte målen uppnås kan teamledare få 

det hett om öronen och då lägger de ett större tryck på operatörerna. Teamledarna tycker inte 

att operatörerna är beroende av dem som teamledare i sin roll. Det kan dock vara en 

bidragande faktor till att bättre resultat uppnås då de inte enbart tittar på en del i arbetet utan 

på helheten och engagerar sig lite mer. I detta ingår att hela tiden hålla övriga operatörer 

informerade om saker och ting gällande deras arbetsstation. För nya operatörer anser de dock 

att det kan vara av betydelse att skapa ordning och struktur då de måste lära sig vad som ska 

göras. Skapas inte en struktur hos övriga operatörer menar någon teamledare att de får hålla 

reda på för mycket i huvudet då dagen är slut och att det tar för lång tid. Då tidsbrist finns 

hade någon teamledare önskat att den inte var direkt på line utan vid behov. Denna teamledare 

kunde då sköta alla omkringliggande arbeten med data, papper och analyser för dagen eller 

veckan. Detta då arbetet som teamledare i dagsläget anses mycket stressigt och det är svårt att 

hinna med alla uppgifter. Någon annan teamledare tycker att rollen som teamledare eventuellt 

kunde ha roterat, vilket kunde medföra att informationsspridningen blev bättre för alla. 

 

Trovärdighet  
Trovärdighet till teamledare och arbetsledare är de flesta eniga om att de känner. De menar att 

teamledaren alltid säger som det är och att ärligheten gynnar deras lärande, detta så länge inte 

det motsatta visar sig. Trovärdigheten kan även komma genom att arbetsledaren visar att den 

tror på vad en operatör gör, då dessa anser sig kunna arbetet i produktionen bättre än 

arbetsledaren och om arbetsledaren därefter försöker driva fram förslagen i rätt riktning. 

Operatörer och teamledare anser att arbetsledaren känns trovärdig i sin roll men inte som 

person. Detta beror på att arbetsledaren kan vara väldigt stressad och har många bollar i 

luften, lovar för mycket och glömmer snabbt, så man måste påminna om saker vilket gör att 

biten med trovärdighet fallerar. Arbetsledaren anses vilja men vissa saker försvinner. 

Operatörer uttryckte att teamledare och arbetsledaren inte är människor de skulle öppna sitt 

hjärta för. Anledningen tros vara att de inte känner teamledaren och arbetsledaren så bra. I 

arbetet anses de heller inte ha tid för att lära känna dem då de inte har någon paus, rast eller 

tid till att prata ihop. Att få ha trevligt och kul på en arbetsplats menar någon informant är ett 

måste. Det blir mer avslappnat och det leder troligtvis till att människor trivs bättre än om de 

står för sig själva och jobbar hela dagen och inte kan prata med någon. Den högre ledningen 

anses inte ha respekt för operatörerna då de anses vara lågutbildade.  

 

Kommunikation 

I intervjuerna framkom det att operatörerna har delade åsikter angående kommunikationen 
med teamledare och arbetsledare. Kommunikationen sker enligt informanterna lite olika 

beroende på vad det gäller: via dagliga möten med teamledarna, telefonkontakt, veckomöten 

med arbetsledare, möjlighet att besöka arbetsledarens arbetsrum samt att teamledare 

koordinator och arbetsledare kommer ut i produktionen om det är något speciellt. 

Operatörerna berättade att de tycker att kommunikation är bra då det medför att de förstår sig 

mer på saker som berör teamet. Kommunikationen är ärlig, öppen och trygg från både 

operatörer och teamledares sida. De själva kommunicerar även vid behov till både teamledare 
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och arbetsledare och de anser sig få svar. Att teamledare koordinator och föregående 

teamledare koordinator som nu har gått till andra arbetsuppgifter är mer ute i produktionen 

och kommunicerar anses bra då de har mer information än de övriga teamledarna. Detta även 

för att de som operatörer ska vara säkra på att de får rätt information.  

 

Vissa operatörer tycker att det är bra att kommunikationen till sin teamledare och teamledare 

koordinator är skämtsam, gapig och skrikig. Medan andra lyfter fram det omvända, att 

kommunikationen varierar mellan att vara bra och mindre bra gällande teamledares sätt att 

uttrycka sig. Någon operatör berättade att det överlag är väldigt varierande om teamledare 

berättar hur dem gör när de löser ett fel eller problem, vilket innebär att de inte alla gånger ger 

individer chansen att lära sig. Någon uttryckte; ”Och när inte han är här vem ska då göra 

det? Då måste man kanske kalla på produktionsteknik och dem kanske inte har tid alltid” 

eller ”ibland är han inte på linen han är kanske någon annanstans, får jag stopp i maskinen 

så ska jag ju springa och hämta honom och skrika på honom och då går ju den tiden och jag 

vill ju snabbt få igång grejerna igen”. En annan operatör; ”jag vill gärna lära mig om grejer 

och om saker och ting” och ”folk vill lära sig och förstå problemet”. Vidare tar de upp att det 

finns brister när det gäller information. Informationen behöver enligt informanter inte vara 

detaljerad bara de vet i grova drag, exempelvis information om att en sak ska införas och 

ungefär hur den kommer att se ut.  

 

Operatörer upplever att arbetsledaren är på mycket möten och att det ibland kan upplevas som 

att denne inte har så mycket tid över. Detta menar informanter samtidigt inte beror på 

personen personligen utan på att denna har hög arbetsbörda med mycket möten och 

datorarbete. Överlag brukar de annars kunna prata med arbetsledaren och det brukar inte vara 

några problem även om de inte alltid anser sig ligga på samma plan men det kan hända mellan 

vem som helst. Vidare menar någon att; ”med chefen eller förmannen är det bara god 

morgon sen är det inte mer”, vilken kan bero på att de inte har tid för att kommunicera mer. 

Operatörerna tycker samtidigt att kommunikationen är ärlig, öppen och trygg samt att man 

inte måste tycka likadant, vilket de tycker är bra. Teamledare berättar att de som teamledare 

har ett möte varje morgon tillsammans med arbetsledaren, då dem arbetar förmiddagsskift. 

Informationen teamledarna får anser de är tillräcklig förutom ibland då kontakten mellan olika 

avdelningar inte fungerat och informationen kommer fram sent. Operatörer uttryckte dock ett 

missnöje över att informationen som kommer fram på teamledare mötet når dem först på ett 

möte innan dem ska gå hem, vilket informanter kan tycka är fel ordning. Är det något viktigt 

informerar teamledaren direkt efter mötet men annars inte och ibland kommer informationen 

för sent då operatörer redan tagit reda på svaret själva. Det handlar ofta om olika problem, 

vilket teamledaren i anslutning till överlappande team även informerar nästa team. 

Teamledarna anser sig under arbetspassen först prata med varje person i teamet för att sedan 

ha möte med teamet vid dagens slut där de analyserar arbetsdagen, hur den gick, resultatet, 

om problem uppstått och hur de löst sig eller vad man ska göra åt dem samt att övriga 

operatörer får möjlighet att föra fram idéer. Om det i gruppen skulle finnas varierade åsikter 

bestämmer inte teamledaren vilken åsikt som vinner utan det gör majoriteten efter att man 

pratat om för och nackdelar. Det finns dock många meningsskiljaktigheter menar teamledare 

och det är inte alltid lätt.  

 

Feedback 

Operatörerna är överrens om att feedback förekommer, de delade meningarna rör hur ofta de 

får feedback och hur denna läggs fram. Några uttryckte att teamet som operatörerna ingår i får 

feedback varje dag på mötet med deras teamledare, på mötet får de feedback angående vad de 

gör och har gjort på sin arbetsstation. Därefter har de en gång i veckan ett gemensamt 
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veckomöte för hela monteringsavdelningen där arbetsledaren tar upp föregående veckas 

resultat och vad som komma skall. Är det för mycket att göra ställs dock detta möte in. Vid 

veckomötena ger arbetsledaren ibland positiv feedback till hela monteringsavdelningen och 

ibland till specifikt team. Det kan handla om kommentarer som; ”bra kört” och ”bra 

kämpat”. Utöver dessa två möten förekommer feedback från högsta ledningen på ett stormöte 

som de har en gång i månaden. Operatörer anser att det är bra med feedback och att 

teamledare och arbetsledare som regel säger ifrån om någonting är bra. Att höra feedback 

oftare menar operatörer ökar motivationen att arbeta mer och göra bättre ifrån sig och 

speciellt positiv feedback. Några lyfter fram att det även skulle vara trevligt med motiveringar 

kopplat till de anställdas löner. Detta för att det inte bara ska ses som en självklarhet att de ska 

ställa upp, vilket operatörer tycker är lite respekt och de vill ha något tillbaka. Någon menar 

att man inte alltid enbart kan vara tacksam för att man har ett arbete. Det som ogillas är när 

arrangörer till olika saker säger att de glömt bort dem och att det känns respektlöst. Rättvisa 

menar även operatörer är viktigt då en annan del av koncernen en gång fick en soda streamer, 

medan de som varit med och finansierat och grundat produkten fick inget. Det kan tyckas vara 

en bagatell menar en informant men att den sitter kvar i minnet. 

 

Någon uttryckte att teamledare ska komma och ge feedback om det kommit upp något på 

teamledarnas dagliga morgonmöte eller om det uppstått problem. Någon tycker dock att de 

nästan aldrig kommer, det är mer om det är något riktigt speciellt, annars anses teamledare 

inte ha tid då de har mycket att göra. Kommer väl informationen kan det ibland vara försent, 

då operatörerna själva tagit fram informationen. Detta kan vara frustrerande, även om det inte 

alla gånger behöver vara något viktigt. Informanter känner dock att de inte vill lägga ner 

någon tid på att tjata då de menar att de sköter sitt jobb ändå. Lösningar på problemet kan 

enligt någon operatör vara att teamledare verkligen kommer och informerar teamet i direkt 

anslutning till teamledarnas morgonmöte eller att alla är med på mötet. Operatörerna känner 

inte att de behöver ha reda på allt, men det som rör deras arbete. Därutöver tar någon operatör 

upp att en teamledare varit väl hård vid något tillfälle då den gav feedback. Det var vid ett 

tillfälle då många nya medarbetare kommit och resultatet drastiskt hade sjunkit. Det handlade 

om att förutsättningarna för att köra bra inte fanns på samma sätt som när erfarna kör. När 

sedan resultatet steg en annan dag menade operatören att teamledaren missat att berömma 

medarbetarna så att dem kände sig stolta över vad de då hade lyckats prestera. Liksom att de 

säger till när något inte är bra så är det viktigt att berömma när det går bra, menar operatörer.  

Att operatörerna även anser det viktigt att höra när något är mindre bra, beror på att de vill 

kunna göra arbetet bättre nästa gång och utvecklas.  

 

Teamledarnas åsikt är att arbetsledaren ger dem feedback. Ibland sker detta på teamledarnas 

morgonmöte, ibland under arbetets gång och ibland kommer även produktionschefen och ger 

beröm. Teamledare menar att man får både positiv och negativ feedback men att man inte 

alltid tänker på det då kommunikationen är öppen, naturlig och man pratar om allt. Någon 

uttryckte att de alltid känner stöd och att det känns skönt. Teamledare menade att de förutom 

på teammötet ger feedback till enskilda personer vid behov. Till teamet kan det handla om att 

denne berättar för sina teammedlemmar att de gör ett bra jobb, detta för att de ska känna sig 

säkra på att de utför ett bra arbete. Detta observerade vi även på ett möte där vi fick vara med 

som åhörare. Teamledare berättade att det ibland kan vara svårt att ge feedback eftersom de 

arbetar tillsammans med övriga operatörer, det gäller då för både teamledare och övriga att ge 

och ta. Någon teamledare tror inte att de som teamledare får mer feedback än de övriga 

operatörerna. 
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5.3.2. Teamledare koordinator och arbetsledare 

 

Samverkan 

Det finns en uppfattning att organisationen generellt inte tar med sig den person som kanske 

borde vara med när det gäller exempelvis samverkan vid förändring. Saker sker högre upp 

framför ens huvud. Kommer något till teamledare koordinatorns kännedom förmedlar denne 

dock det till arbetsledaren och är inte arbetsledaren på plats får operatörerna komma till den. 

Vid dessa tillfällen har teamledare koordinatorn tagit som vana att göra anteckningar för att 

inte glömma det denna ska ta upp med arbetsledaren. Därefter får arbetsledaren ta tag i 

informationen. Innan ett beslut fattas blir teamledarna i första hand involverade. Är det någon 

som får en ide eller tycker något annat kan de komma tillbaka och lägga ett förslag på hur de 

kan göra istället. Arbetsledaren uttryckte att denna alltid försöker att vara lyhörd gällande 

operatörernas möjlighet att samverka med denna. Ett beslut kan fattas av arbetsledaren som 

går ut till operatörerna, men denna menar att ett bra argument kan ändra vissa beslut. Gällande 

arbetets utformning menar arbetsledaren att denna är mer styrande. Arbetsledaren 

kommunicerar till en början, men efter ett beslut fattats kan det inte ändras särskilt mycket, då 

arbetsledaren menar att de då inte kommer fram till någonting.  

 

Ordning och struktur hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

Uppfattningen är att de inte skapar så mycket ordning och struktur för operatörerna då de vill 

att de ska tänka själva. Detta med tanke på att arbetet redan är väldigt enformigt, med att du 

gör det här och du gör detta och därmed vill de inte ta bort individens eget tänkande. 

Operatörerna har lika mycket rätt att tycka och tänka som någon annan, även om de med 

större ansvar styr litegrann. Kommer operatörerna med ett förslag säger teamledare 

koordinatorn; ”prova och se hur det går”, om det inte är något denna känner aldrig kommer 

att fungera, då säger den ifrån. Arbetsledaren uttryckte att det är dennes mål att skapa ordning 

och struktur men att det ingår i deras förbättringsarbete. Stödet som sker är i samband med 

operatörernas förbättringstid, då arbetsledaren alltid försöker att vara ute i teamen och rotera 

mellan dem. Kommer det upp frågor försöker arbetsledaren att inte alltid komma med färdiga 

lösningar till operatörerna utan ställer förr frågor till vad det är dem ska komma fram till. Då 

denna menar att de ofta sitter med svaret själva. 

 

Kommunikation 

Teamledare koordinatorn menar att dennes kommunikation för tillfället inte är bra då de har 

väldigt mycket möten och överlag mycket att göra men att denna försöker ge så mycket 

information som möjligt. Denna håller bland annat i extra möten. Därefter förmedlar 

teamledarna den informationen ut till grupperna. Framkommer information på möten som 

teamledare koordinatorn är på senare under dagen går denne ut till de olika arbetsstationerna 

och informerar, alternativt att denna hittar någon som för informationen vidare. Teamledare 

koordinatorn säger dock att operatörerna ibland också själva måste stanna och kräva 

information, då allting går i ett. Detta menar teamledare koordinatorn att de flesta vet även om 

de nyaste kanske inte hunnit lära känna denna. Teamledare koordinatorn menar även att 

teamledarna tillsammans har en viss jargong med högt i tak som de försöker hålla lika mot 

alla. Denna menar att den försöker ta saker och ting allvarligt men ändå lätt. Detta; ”för där 

finns inget problem som inte går att lösa. Vad är problemet, se inte problemet se istället hur 

vi kan lösa problemet”. Arbetsledaren kommunicerar med operatörerna på veckomöten där 

denna grovt tar upp vad som har hänt förra veckan. Därefter kommunicerar denna med 

teamledarna varje morgon, där de går igenom hur föregående dygn har gått och teamledarna 

får möjlighet att diskutera om det är något speciellt som uppstått. Överlag kommunicerar 
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arbetsledaren annars med operatörerna vid behov, antingen kallar denna in eller så tar denna 

det ute i monteringen. Feedback denna har fått på utvecklingssamtal via operatörer är att 

denna inte är tillräckligt tillgänglig. Detta menar arbetsledaren är svårt att vara till så många, 

denna försöker att vara ute i produktionen i den mån den kan men menar att det är alldeles för 

lite. Detta menar arbetsledaren att vem som helst kan konstatera. 

 

Feedback 

Teamledare koordinatorn menar att denna alltid försöker säga tack för idag och bra jobbat och 

så vidare även om denna ibland bara säger det och går. Detta menar denne att man ska få höra 

och speciellt med tanke på hur stressigt det kan vara. Operatörerna anses behöva mer positiv 

än negativ feedback. Teamledare koordinatorn menar att; ”får man ris ska man också få ros”. 

Arbetsledaren berättade att denna försöker ge operatörerna feedback så mycket som möjligt i 

den utsträckning den kan. Positiv feedback kan arbetsledaren ge ute i produktionen, är den 

negativ så sker den enskilt inne på arbetsledarens rum. Feedback kan även tas upp under 

utvecklingssamtal. Arbetsledaren försöker ge feedback i direkt anslutning, men menar att det 

är nästintill omöjligt då operatörerna arbetar två skift, men försöker i alla fall ge den så fort 

som möjligt efter inträffad händelse.  

 

5.4. Perspektivet samverkan och team 
 
5.4.1. Operatörer och operatörer med teamledarroll 

Medarbetarnas beroende av varandra för att utföra arbetet hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
Operatörer anser sig ha vilja att samverka med de andra i teamet. De uttryckte bland annat att; 

”det går inte att arbeta i sin lilla värld”, ”jag hjälper dem som behöver hjälp och jag frågar 

ofta om jag inte har någonting själv att göra” och att ”det är kul att hjälpa”. Operatörerna 

anser sig därmed beroende av varandra och man hjälps åt. Är det någonting kan de fråga 

varandra och de anser sig överlag komplettera varandra. Uppfattningen är att varje person 

utgör en del av arbetet och varje del måste vara av god kvalité för att det slutliga resultatet ska 

bli bra. Det handlar om att få processen att fungera, gör en operatör ett bra arbete underlättar 

denna för nästa och likadant bör alla tänka. Det handlar om att det är viktigt att göra 

operatörerna så självständiga som möjligt i sitt tänkande så att de tar eget ansvar. Står 

exempelvis någon och slöar, svarar på ett sms eller pratar kan det avstanna hela 

arbetsprocessen, vilket syns på tavlan som talar om takten, menar några informanter.  

Utveckling i team hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
Uppfattningen var vidare att de tycker att det är utvecklande att arbeta i team. I team lär 

informanter känna andra människor med olika personligheter, att kommunicera och arbeta 

tillsammans. Att utbyta idéer angående nya, enklare och bättre arbetssätt anser de flesta är den 

största möjligheten till att lära sig någonting nytt och om det inte sker är det lätt att de blir 

enkelspåriga i sitt tänkande. Detta då lärandet angående själva monteringen i övrigt sker 

främst i början av anställningen. Att arbeta i team anses även trevligare och bättre än att 

arbeta själv även om det ibland enligt informanter kan vara skönt. Teamarbete leder till att 

människor utbyter idéer och information samt att det anses tryggare på så sätt att det lätt kan 

bli fel om man är ensam. Operatörer menar att det inte behöver bero på att de inte har kontroll 

som arbetare utan att det gör så att de bryter tankarna och vaknar. Det handlar om att man får 

en överblick, personer håller koll på en operatörs arbete och andra kontrollerar dennes, vilket 

leder till att kvalitén säkras. För nya medarbetare anses teamarbete vara speciellt utvecklande. 

Förslag kan framföras genom att operatörer berättar hur de erfarenhetsmässigt själva gjort 
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eller omvänt att någon kommer med förslag till en själv, därefter får de själva välja om de vill 

rätta sig efter det som sagts. Informanter menar att detta sker hela tiden så fort någon kommer 

på något bra. Teamledare tycker att medarbetarna med längre anställningstid stöttar och 

hjälper nya medarbetare till att få möjlighet att lära sig arbetet.   

 

Teamledare lyfte fram att de trivs väldigt bra med de övriga teamledarna och arbetsledaren. 

Anledningen tros vara att alla varit med från början då rollen som teamledare sattes in. De 

pratar även mer med varandra än med dem som kommit in senare och stödet från de andra 

teamledarna anses bra. Personlighetsmässigt är de olika vilket kan påverka det utbyte de 

känner då de ser saker och ting på olika sätt, vilket är bra. Utbytet sker både på utsatta tider 

varje dag och ibland tar teamledarna sig tid att prata med varandra. Möjlighet finns även att  

prata med de andra teamledarna på det andra skiftet, främst i skiftbytet. 

 

Erfarenhetsutbyte/kunskapsutbyte mellan team och i team  
En del operatörer utryckte att de inte tycker att erfarenhetsutbyten sker så mycket mellan team 

men inom team, medan andra lyfte fram att möjlighet till utbyte mellan team finns. Inom 

teamen anser vissa operatörer att det främst sker utbyten då personer vet något som ingen 

annan vet och att man då hjälper varandra. Tillfällen som framkom då inte så mycket utbyte 

sker är när många vet vad som ska göras. De som anser att det finns möjlighet att fråga andra 

team, anser att utbytet exempelvis sker under den utsatta tiden för förbättringsarbete. Utbytet 

kan handla om att man frågar andra team angående om de löst något liknande problem, hur de 

löst problemet eller om de eventuellt har något förslag på lösning. Operatörerna anser vidare 

att alla stöttar varandra och/eller utbyter kompetens, erfarenheter och kunskap men att 

konstruktiv kritik är vanligast förekommande. Operatörer uttryckte att de är noga med att ge 

sina arbetskamrater beröm så att de känner sig stolta över sitt arbete och ger gärna detta så att 

andra hör. Jargongen är att man ofta klappar händerna livligt och glatt snarare än att man 

säger ”du var duktig”, men att tillvägagångssättet varierar beroende på olika operatörers 

personlighet. En operatör utryckte att; ”i den dagliga verksamheten är det bra att höra 

konstruktiv kritik… men att det är minst lika bra och viktigt att höra att man gör bra ifrån sig 

om inte nästan ännu viktigare”, men att i organisationen är konstruktiv kritik mest 

förekommande.  

Möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  
Den största möjligheten för att diskutera med varandra anser informanterna är på ett 

förändringsmöte varannan vecka för att i 90 minuter diskutera förändringsförslag. På mötet 

framför personer förändringsförslag angående produktion och människor till sin grupp som 

sedan diskuterar om de ska göra något med förslaget eller inte. Detta möte har under de 

senaste veckorna dock inte blivit av på grund av stora ordrar som prioriteras först av både 

ledning och de anställda själva. Dagen som används till mötet är skeppningsdagen då alla 

ordrar ska iväg, vilket gör att det; ”brinner i knutarna” som en informant uttryckte det. 

Samtidigt menade någon operatör att om förslagen tas upp denna vecka eller nästa gör inte 

den någonting. Operatörerna under intervjun har samtidigt varit väldigt medvetna om att de 

inte fått tillfälle till detta möte och någon uttryckte, att man redan veckan innan vet att det inte 

kommer att bli något möte nästkommande vecka. Teamledares möjlighet till att påverka på 
detta möte anses möjligtvis vara att de kan styra upp någon diskussion i rätt riktning eller 

sätter upp någon fråga som kommit upp från dem själva eller någon annan på dagordningen 

för mötet.  

 

Angående utbyte av erfarenheter och kompetens under arbetets gång har operatörerna delade 

åsikter. Vissa tycker att de har möjlighet medan andra menar att de inte har så stor möjlighet. 
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De som anser sig ha möjlighet menar att de kan prata med varandra under dagen, då man står 

vid sidan om eller vid annat tillfälle. I sammanhanget tar någon teamledare reda på nya 

operatörers kunskaper, erfarenheter och vad de har för utbildning. Detta för att kunna dra 

nytta av deras kompetenser om de själva vill. De som upplevde att det finns få möjligheter att 

kommunicera med varandra ansåg bland annat att det inte tillåts; ”även om man arbetar 

tillsammans med andra människor får man inte lov att prata då tiden inte finns och man ska 

köra hela tiden”. Informanterna menar att det blir ensamt. Människor står med lurar i öronen 

och man får sitta själv i pausruterna då produktionen kör med rastkörning. En informant är 

medveten om att det är en kostnadsfråga, men hade tyckt att det i alla fall varit skönt med två 

gemensamma raster under dagen, istället för en som det är nu. Frukosten är 18 minuter och 

lunchen 15 minuter det är väldigt stressigt och man hinner precis det man ska. Medan någon 

annan menar att den hellre hade haft kortare pauser men tillsammans. På vissa stationer menar 

någon att man har möjlighet att ta paus samtidigt även om de måste anpassa sig efter tider, 

vilket denna tycker är skönt. Några att kommunikation under arbetets gång anses oengagerat 

och slappt och att teamledare kan bli småsura och komma med nya arbetsuppgifter om det 

skulle behövas, då det alltid finns något att göra. Att människor pratar med varandra under 

arbetets gång menar de beror på att de annars har för få möjligheter att prata med varandra. 

Anledningen är att man använder sig av rastkörning. Rastkörning innebär att det i princip 

alltid är någon som har rast och att de därmed går om varandra, vilket informanter känner gör 

det svårt att lära känna människor. Det är vid frukosten och innan de slutar de har gemensam 

tid men då är det så mycket annat de ska hinna med. Operatörerna menar samtidigt att det är 

det effektivaste sättet för att få allting att rulla konstant, men det är inte roligt.  

 

Operatörerna har därutöver teammöte sist på dagen, med sin teamledare där de går igenom 

vad som hänt under dagen, vad som eventuellt har gått fel samt att där finns möjlighet till 

diskussion. Avdelningen har utöver det ett veckomöte med arbetsledaren varje vecka. Mötet 

sker i pausrutan och består enligt informanter främst av enkelsidig information, då tiden anses 

knapp för att exempelvis diskutera förändringar på mötet. 

5.4.2. Teamledare koordinator och arbetsledare 

 

Medarbetarnas beroende av varandra för att utföra arbetet hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

Arbetsledaren och teamledare koordinatorn anser att operatörerna är beroende av varandra i 

allra högsta grad. De menar att för att uppnå resultat måste operatörerna samarbeta och hjälpa 

varandra. Teamledare koordinatorn gjorde en jämförelse; ”det är som ett fotbollslag, dem är 

sju stycken som ska dra åt samma håll”. Vidare har varje operatör ett ansvar över att allting 

fungerar, det är inte bara teamledarna som ska rapportera om en av linerna står stilla eller har 

gått sönder. Detta ska alla göra, kunna göra och de gör det, även om någon kanske tar mer 

plats än någon annan. Arbetsledaren menar att; ”det är inte så att man står vid sin egen 

station och sköter sin egen plats. Det kan vara så att jag har tid över att hjälpa den andre som 

står vid sidan om och gör man inte det blir det ingen bra grupp”. Det brukar fungera bra i de 

allra flesta fall, men det är inte alltid helt lätt då alla är individer.  
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5.5. Perspektivet kompetens 

5.5.1. Operatörer och operatörer med teamledarroll 

Kompetensens betydelse hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
Utbildning inom området kan vara fördelaktigt för att lättare kunna förstå vissa saker i arbetet 

samt underlätta inlärning. De mer erfarna operatörerna anser sig kunna tillföra och lära dem 

nya av sina erfarenheter, de kan hela tiden hjälpa någon annan. På frågan vad operatörer 

själva tror att det behövs för kompetens för att klara arbetet som det ser ut idag var svaren 

något varierade. En gemensam uppfattning är att det inte behövs någon speciell kompetens 

när de börjar arbetet. Det anses däremot viktigt med ordentlig upplärning från grunden när 

nya operatörer börjar. Introduktionsutbildningen borde ges direkt när någon ny börjar vilket 

inte alltid är fallet. Någon beskrev att det är viktigt att vara införstådd i det man gör; ”det går 

inte bara att gå hit och ställa sig”. Inom vissa delar av monteringsavdelningen krävs 

utbildning, men någon menar att det viktigaste är ett grundintresse och ett intresse för att lära 

sig yrket på rätt sett och sedan utföra det rätt. Det finns en uppfattning hos några att vissa 

kunskaper kan vara fördelaktiga att ha med sig in i jobbet, exempelvis maskinteknik, viss 

elkunskap och kunskap inom mekanik. Man behöver även vara i sådan fysik att man klarar 

skiftarbete. En teamledare tog upp att det är viktigt att kunna samarbeta, då de arbetar i grupp, 

men även vara mottaglig för förändringar. 

 

Det finns en gemensam uppfattning bland informanterna att de anser sig ha tillräcklig 
kompetens för det arbete de utför idag. Samtidigt som de vill lära sig mer. Någon uttryckte 

att; ”kompetens kan man aldrig få för mycket av”. Några vet inte hur alla maskiner fungerar 

men håller på att lära sig. Operatörernas generella uppfattning är att de i dagsläget inte får 

utnyttja sin kompetens fullt ut medan andra upplever att de får eller till viss del får utnyttja sin 

kompetens. De kan exempelvis komma med förslag till kollegor för att underlätta arbetet. 

Någon tog upp att den i början fick lite utlopp för sin kompetens men inte längre. Några vill 

gärna utföra visst reparationsarbete själva på linen så att de inte alltid behöver ringa någon. 

Men även att de ibland själva får vara med och utföra mer av det praktiska som ska förbättras 

efter förbättringsförslag. Operatörer upplever i detta sammanhang att de ibland har kompetens 

som inte utnyttjas. Idag ger operatörerna förslag och sen är det ofta reparationskillarna som 

får ta hand om det. Det beskrevs att det är på gång att införa ett reparationsombud inom 

arbetsgrupperna vilket anses positivt. En teamledare tog upp att de inte har möjlighet att utöva 

all den kunskap de fått som teamledare i exempelvis psykologi och ledarskap då de inte har 

tid att prata med alla i gruppen på det sättet.  

Möjlighet till utveckling hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
Majoriteten av informanterna uppgav att de gärna vill lära sig mer. Det kan handla om att lära 

sig mer om maskinerna för att bli mer självständiga. Operatörer vill lära sig mer om kvalité 

och planering samt att andra vill fördjupa sig inom sitt område. Det kan även handla om få 

mer datakunskap, lära sig om kit pack, packningar, kunna lågstämpelmaskin, lära sig mer om 

den tekniska biten och processen hur en komponent tillverkas. Flera informanter upplever att 

de inte har den möjlighet till utveckling som de önskat och att det inte finns några kurser eller 

utbildningar de kan gå på företaget. Av operatörerna tog några upp att de redan kan det mesta 

på avdelningen. Det beskrevs att möjligheten som finns är att söka andra interna tjänster, 

andra anser däremot att de har möjlighet till utveckling. De ser det bland annat som givande 

att lära sig mer om maskinerna. En teamledare tog upp att det finns mycket som kan utvecklas 

om man får tid. På frågan om utvecklingsmöjligheterna påverkar deras vilja att stanna kvar 
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var svaren varierade. Flera tog upp att utvecklingsmöjligheterna inte enbart påverkar deras 

vilja att stanna kvar. Majoriteten trivs bra på arbetsplatsen. Någon beskriver att om denne haft 

vilja att utvecklas mer hade den nog sökt sig utanför organisationen. Någon informant uppgav 

därutöver att de knappa utvecklingsmöjligheterna påverkar dennes vilja att stanna kvar.  

Förändringstryck 

Majoriteten av informanterna tror inte att det behövs mer kompetens på den nivå de befinner 

sig för att organisationen ska vara konkurrenskraftig. Däremot tog ett flertal upp att det är 

viktigt att leverera bra kvalité. Det finns en viss oro för att lågprisländer som exempelvis Kina 

tar över mycket tillverkning. Någon beskrev att denne tror att man behöver öka förståelsen för 

dem som arbetar här, att inte ta sitt jobb för givet; ”ju bättre jobb vi kan göra här och ju 

bättre grejer vi kan göra, så kunderna kan se att det verkligen är kvalité som kommer 

härifrån, så kan vi också bibehålla jobben”. Om vi tar mer betalt än en konkurrent så måste vi 

också kunna försvara varför vi göra det, uttryckte en annan. En teamledare tror personligheten 

är viktigare än kompetensen i detta arbete och att vara samarbetsvillig. De måste även bli 

effektivare för att konkurrera. Majoriteten beskriver att de känner trygghet i arbetet. Faktorer 

som togs upp var att det känns bra att vara på jobbet, schyssta kollegor, den sociala biten, 

positivt att komma hit då det är roligt, stabilt företag ekonomiskt, stabilitet på marknaden och 

att det går upp för företaget.  

Belöningar  
Det där lilla extra då och då upplevs av många som mycket uppskattat. Informanter tog 

exempelvis upp påskägg, fruktkorg och hälsovecka som mycket uppskattat. Det behöver inte 

vara alltid men att det är kul att det sker någon gång ibland. De brukar även ha en 

sommargrillning som är uppskattat samt få julklapp och sommarpresent. Även feedback 

beskrivs som en viktig belöning av operatörer. Mer feedback är önskvärt. De vill veta och 

höra när de gjort ett bra arbete. En teamledare tog upp att det är kul att exempelvis få höra att 

deras line kört bra en månad, men även att de fått tröjor för att de klarat ett steg i TPM. 

Feedback beskrivs mer utförligt ovan under perspektivet lednings stöd. 

5.5.2.  Teamledare koordinator och arbetsledare 

Kompetensens betydelse hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
Utbildningsmässigt och erfarenhetsmässigt när de anställer någon har monteringen vissa 

kriterier som de försöker uppnå. I första hand letar dem efter någon med monteringsvana, 

därefter verkstadsutbildning, men detta är inte allt, då de även har anställt dem utan. Det 

handlar om att ha ett speciellt synsätt på saker och ting, då de kan lära sig vissa saker under 

resans gång. De har exempelvis anställt personer med bakgrund från sjukvården, då de haft 

det rätta tänket. Nyanställa får först stå fyra veckor på en manuell line, detta för att lära sig 

deras produkter och att montera. Efter det anses de nyanställda kunna montera och veta vad 

de gör och får flytta till en av de automatiska linerna. Där de får hjälp av en handledare, vilket 

de även hade vid den manuella linen. På linen får de lära sig hur den fungerar och komma in i 

det tempo som är där. Utbildningsmässigt får de som är nyanställda sedan gå en 

introduktionsutbildning. Denna kan vara svår att genomföra för alla samtidigt när det är 

många nya, men genomförs då istället löpande. I det dagliga arbetet utförs sedan utbildning i 

TPM som bygger på sju steg där medarbetarna inför varje steg får utbildning. Kommer någon 

in som ny får även denna utbildning, men lite snabbare för att komma i fas. Arbetsledaren 

anser att det är stor skillnad att vara operatör idag jämfört med tidigare. Planen är att 

operatörerna ska kunna ha hand om visst reparatörsunderhåll. Men även planera in när det 

krävs service och hur man gör detta planeringsmässigt, det vill säga när det är mest lämpligt 
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och möjligt att göra det. De är på god väg mot detta då de arbetar efter stegen i TPM. Idag 

arbetar de med steg 2. Men de måste skynda långsamt, då det ska förankras ordentlig.  
 
Möjlighet till utveckling hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
Teamledare koordinatorn tog upp att det handlar mycket om individen själv, vad denna har för 

mål och att man måste fram och ta plats. Denne har själv gått från operatör till teamledare 

koordinator. Teamledare koordinatorn berättar att detta är det bästa företag denne arbetat på 

hittills, då det finns mycket hjälp att få om det skulle behövas. Arbetsledaren menar att det 

finns möjligheter men kanske inte alltid i den uträckning den skulle ha önskat. För en optimal 

utveckling krävs enligt denne så många anställa att de kan plocka ifrån folk för att gå 

utbildning. Med dagens konkurrens och den bemanning de har finns inte det utrymmet fullt 

ut. Samtidigt finns utvecklingsmöjligheter utifrån de mål de arbetar mot, inom bland annat 

TPM. Inom detta område sker utbildningar vilket är utvecklande i sig. Arbetsledaren menar 

att de ligger långt framme i relation till flera andra företag. Teamledarna går utbildningar 

cirka en gång per kvartal och ibland kommer någon gästföreläsare. Operatörerna har även 

utbildningar som kan handla om något i monteringssyfte eller datorutbildning. 

Kompetensutveckling sker främst internt. Tidigare fanns något som hette linjefabriken som 

var en utbildning i samband med introduktionsutbildningen. Denna utbildning uppfattades 

som lärorik för att bland annat förstå syftet med förbättringar. Teamledare koordinatorn tog 

upp att det varit lämpligt att repetera introduktionsutbildningen efter några år. Denne berättar 

att för många år sedan innan denne började fanns ett belöningssystem då en line som kört bra 

fick åka på studiebesök på exempelvis Scania eller Volvo för att se hur det fungerar där. 

Teamledare koordinatorn tror att detta skulle kunna vara en bra morot och uppmuntran.  

Förändringstryck 
Teamledare koordinatorn tog upp att de produkter de skickar iväg är dyrare just för att det är 

Sverige. Tyvärr så finns det idag piratkopior på företagets produkter, då de inte hade patent 

under en period. Dessa kopior har ett lägre pris vilket ställer högre krav på denna 

organisation. Det är viktigt att individen vill lära sig och förstå varför det är viktigt att 

produkten blir rätt. De har en introduktionsutbildning på företaget som alla nya bör gå så fort 

som möjligt när de börjar här. Vid denna utbildning visar en produktionstekniker hur 

produkten fungerar och de får även se en filmsnutt, då de ofta inser varför det är viktig att 

vara noggrann, med tanke på produktens art. Att operatörerna tar ansvar och är ordentliga är 

betydande för att de ska kunna konkurrera. Arbetsledaren tror att konkurrensen eventuellt 

ställer krav på högre tekniskt kunnande men även att det är viktigt att ha en stolthet i det man 

gör.  

6. Analys 
I detta kapitel kommer analysen att redovisas utifrån samma perspektiv som används i 

studiens frågeställningar, intervjuguide och resultat. Resultatet kommer under respektive 

perspektiv analyseras utifrån vår valda teoretiska referensram. 

6.1. Perspektivet arbetets utformning och autonomi 
För att besvara frågeställningen: Vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter till 

lärande utifrån perspektivet arbetets utformning och autonomi? Analyserar vi i detta avsnitt 

perspektivet arbetets utformning och autonomi.  
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6.1.1. Lärandepotential på avdelningen 

Vi börjar med att förhålla oss till ett av Ellströms (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008)  

villkor för lärande som är arbetsuppgiftens lärandepotential. I villkoret är uppgiftens 

komplexitet, grad av autonomi (handlingsfrihet) samt de kompetenskrav som krävs för 

uppgiften väsentliga faktorer för att möjliggöra eller begränsa lärandet i arbetet. Ellström 

(Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) skiljer som vi beskrev i teorikapitlet mellan en 

objektiv och en subjektiv autonomi. Det framkom ur resultatet att det finns rutiner, 

instruktioner och beskrivningar till det mesta på avdelningen vilket gör det möjligt för 

operatörerna att definiera uppgiftens innehåll, vilket enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström 

& Hultman, 2008) är en viktig del för att upprätthålla den objektiva autonomin. Angående 

vilka kriterier som gäller för en väl utförd uppgift är operatörerna måna om att det är kvalitet 

som räknas och att produkten ska vara rätt. De tog bland annat upp att så länge de gör sitt 

bästa kan de inte göra mer, det är viktigt att vara noggrann och att de vill köra plus. De har 

även ganska bra koll på vilka möjligheter och begränsningar de anser sig ha i arbetet beroende 

på vilken arbetsstation de står. Detta tyder på att det finns en vis objektiv autonomi på 

avdelningen vilket ger förutsättningar för att lärandet inte enbart ska vara av reproduktiv 

karaktär (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008). För att uppgifterna ska ha en 

lärandepotential krävs även en subjektiv autonomi som handlar om individens förmåga att 

utföra uppgiften, självförtroende, kunskap och förståelse för uppgiften och dess helhet i 

förhållande till verksamheten (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008). Vilket även enligt 

Hackman och Oldham är faktorer som kan skapa motivation hos individen (Wolvén, 2000; 

Ellström 1996). Vi kommer under denna analysdel analysera förståelse för uppgiften och 

dennes helhet i förhållande till verksamheten utifrån den subjektiva autonomin. Individens 

förmåga att utföra uppgiften och dennes kunskap kommer sedan att analyseras under 

perspektivet kompetens. Majoriteten av operatörerna har koll på produktionsprocessen i stora 

drag från en order kommer in till produkten skickas till kund. De uppgav även att de har 

förståelse för innebörden av uppgiften, även om på vilket sätt de har det varierar. Det tros 

handla om intresse och kan därför troligen skilja sig mellan individer. 

Introduktionsutbildningen anses bidra till förståelse för kvaliténs betydelse och det anses 

därför vara av vikt att denna ges snarast möjligt efter nyanställning. Då majoriteten anser att 

de förstår innebörden av deras uppgifter och helheten av processen verkar det även enligt den 

subjektiva autonomin finnas förutsättningar för mer än ett reproduktivt lärande (Ellström, 

2003; Ellström & Hultman, 2008). 

6.1.2. Autonomi kontra standardisering 

När det gäller villkoret autonomi kontra standardisering finns som beskrivs i teorikapitlet 

både för och nackdelar med respektive. Majoriteten av informanterna upplever att deras 

arbetsuppgifter till största delen är förutbestämda och rutinmässiga. Det finns listor på vilken 

grupp och line man ska tillhöra och på varje station står vilken uppgift som ska utföras och 

hur. De som främst arbetar på linerna upplever minst variation och anser sig även ha väldigt 

lite handlingsutrymme, då det bara är att följa rotationen på linen. Arbetet på linerna ses som 

begränsande, enformigt, monotont och automatiskt, det kommer inte heller så mycket 

ändringar eller variation. Trots att operatörerna roterar mellan olika stationer på linen var 30e 

minut upplevs arbetet som enformigt av majoriteten. Detta påminner om produktionens logik 

som enligt Ellström (2003) bygger på en strävan att underlätta ett effektivt och tillförlitligt 

handlande över tid, genom att personal så snabbt som möjligt lär sig metoder och rutiner för 

att lösa uppgiften. Detta gör att fokus i denna logik ligger på ett rutinbaserat och inlärt 

handlande vilket medför ett anpassningsinriktat och reproduktivt lärande. I ett 

anpassningsinriktat lärande ifrågasätts sällan mål, förutsättningar eller uppgifter. Detta kan 
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vara en nödvändig form av lärande men kan dock samtidigt hindra problemlösning och 

kreativitet. Det beskrevs av teamledare koordinatorn att varje team ska kunna göra vissa saker 

själva som exempelvis beställa en plåt. Vissa operatörer upplever dock att de själva får göra 

för lite av det som ska förbättras. Detta ovan resonemang tyder sammanfattningsvis på att 

arbetet på linen har en hög grad av standardisering, vilket å ena sidan kan lära individen 

bemästra en viss uppgift men däremot vara ett hinder för ett mer utvecklingsinriktat lärande 

(Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008).  

 

De som arbetar på förmontering, satsning och måleri upplever något större handlingsutrymme 

än de på linerna då de bland annat kan planera arbetet lite själva, även om arbetet är relativt 

rutinmässigt. De som får rotera mellan arbetsstationer upplever också något större variation. 

Några av dem som arbetar på liner uppskattar exempelvis att rotera till stationen 100 procent 

kontroll eller till den manuella linen ibland. Friheten och handlingsutrymmet i arbetet kan 

enligt Hackman och Oldham (Ellström, 1996) även påverka det upplevda ansvaret vilket i sin 

tur kan påverka själva arbetsresultatet och kvalitén på detta genom inre arbetsmotivation. 

Operatörerna har i övrigt inget speciellt ansvarsområde tilldelat förutom att följa rutiner, att 

produkten blir rätt och att de är rent och snyggt omkring dem samt ansvar innan de slutar 

varje dag med att gå igenom kontrollpunkter. De med teamledarroll anser sig ha större 

handlingsutrymme och variation än operatörerna, det kan exempelvis handla om att fixa 

tekniska problem eller hur arbetet ska organiseras på linen. De flesta operatörer anser att ju 

mer variation och rotation de får eller har, desto bättre, medan det samtidigt verkar finnas en 

uppfattning att vissa uppskattar trygghet och rutiner, vilket tyder på att individens drivkrafter 

kan se olika ut vilket även Hackman och Oldhamns teori lyfter fram (Wolvén, 2000; Ellström, 

1996). Standardisering skapar enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) 

ofta en tydlighet för medarbetarna genom regler och rutiner som kan skapa möjligheter för en 

helhetsförståelse som även enligt Hackman och Oldhamns teori (Wolvén, 2000; Ellström, 

1996) kan motivera individen, vilket blir en drivkraft för lärande. Rotation anses även enligt 

informanter bidra till mer förståelse och inblick i varandras arbete vilket enligt Ellström 

(Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) ökar den subjektiva autonomin och 

helhetsförståelsen för arbetet, vilket tyder på att mer rotation på avdelningen kan gynna 

lärandet. Rotation hindras dock till viss del på avdelningen av att vissa operatörer på grund av 

sjukdomshistoriska skäl bara kan arbeta med vissa arbetsuppgifter och arbetar deltid. 

Avdelningen måste upprätthålla en effektiv produktion och för det krävs att de som är bäst på 

ett visst område är där, samtidigt som de försöker rotera. Teamledare uppgav att det är svårt 

att skapa förutsättningar för rotation på avdelningen då många kommer och går vilket då kan 

ses som ett hinder för ett mer utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2003; Ellström & 

Hultman, 2008). Operatörerna uppgav även att det kunde ha varit lärorikt att under en tid vara 

på en annan avdelning exempelvis bearbetning för att få en förståelse för fel som kan uppstå. 

Någon operatör beskrev att denne tidigare haft arbetsuppgifter utöver ordinarie med att göra 

instruktioner till andra arbetsstationer, vilket var en uppgift som bidrog till en 

helhetsförståelse då denne fick förstå och lära sig andras processer. Att ha variation i arbetet 

kan enligt Hackman och Oldham (Wolvén, 2000) även påverka den upplevda 

meningsfullheten i arbetet vilket i sin tur kan påverka den motivation individen känner för att 

lära. Att vissa arbetsuppgifter är standardiserade kan å andra sidan skapa utrymme och tid till 

mer kreativa processer som enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) kan 

möjliggöra ett utvecklingsinriktat lärande och enligt Hall (Wolvén, 2010) gynna samverkan 

på arbetsplatsen och skapa engagemang hos individen.  
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6.1.3. Delaktighet och samverkan via problemlösning och ständiga 
förbättringar 

Enligt Halls teori (Wolvén, 2000) är problemlösning ett bra sätt för att skapa den kreativitet 

som beskrivs ovan. Enligt informanter är det ofta just problem som gör arbetet mindre 

förutbestämt. Både operatörer och teamledare beskrev att de någon gång självmant löst 

uppkomma problem i arbetet. De som arbetat på avdelningen en längre tid brukar lösa en hel 

del problem själva. Detta tyder på att det sker en hel del problemlösning på avdelningen. 

Vilket bekräftar det faktum att det ofta sker vardags lärande ”i det tysta” som enligt Ellström 

(2003) framkommit via tidigare studier. Detta tyder på att det finns en kreativitet på denna 

arbetsplats som är viktig för att skapa effektivitet i arbetet. Men då detta lärande ofta sker i det 

tysta och inte alltid finns med i arbetsbeskrivningar är det ofta svårt att synliggöra vikten av 

utvecklingens logik i verksamheter (Ellström, 2003). Om operatörerna inte kan lösa problemet 

själva skickas det dock ofta vidare. Ett villkor för lärande inom anpassnings- respektive 

utvecklingsinriktat lärande är anställdas delaktighet där just problem och störningar som 

uppkommer i det dagliga arbetet ger möjligheter till lärande (Ellström, 2003; Ellström & 

Hultman, 2008). Ellström beskriver Narros modell för problemhantering med 5 nivåer där den 

sista anses främja ett mer utvecklingsinriktat lärande. Enligt den information vi fått av 

informanterna pendlar avdelningens problemhantering mellan Narros nivåer beroende på vad 

för problem det gäller. Ibland står avdelningens operatörer på nivå ett, då expert hjälp 

tillkallas för att lösa uppkomma problem, men de står samtidigt ofta på steg två då de tillåts 

hantera välbekanta störningar. Några operatörer särskilt av dem som arbetet på avdelningen 

en längre tid, löser som vi beskrev ovan ofta problem på eget initiativ vilket är den tredje 

nivån enligt Narros modell. Avdelningen är även inne på nivå fyra då de medverkar i 

förbättringar av produktionen via ständiga förbättringar. Då organisationen genom sitt 

kontinuerliga förbättringsarbete även till viss del ger operatörerna möjlighet att delta i 

utveckling av verksamheten är de även inne på nivå fem, vilket anses möjliggöra ett lärande i 

organisationen av mer utvecklande karaktär. Ju högre upp bland nivåerna man kommer ökar 

möjligheterna att genom kvalificerat lärande utveckla och upprätthålla en innovativ 

kompetens då ansvaret och autonomin blir högre (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 

2008). Detta tyder på att finns möjligheter att främja ett mer utvecklingsinriktat lärande på 

avdelningen ju mer operatörerna blir delaktiga.  

 

Det anses av informanterna finnas goda möjligheter att komma med idéer och synpunkter på 

avdelningen. Vilket sker genom deras förbättringsarbete, som det normalt finns utsatt tid för 

varannan vecka, för varje arbetsgrupp. Det ses som bra och positivt av operatörerna att kunna 

påverka och komma med förslag för att göra arbetet bättre. Många ser förbättringsarbete som 

en stimulerande del i arbetet då det ger variation. Arbetsledaren beskrev att det är meningen 

att alla ska komma med idéer och att dem arbetar med det. De använder sig av 

förbättringsrapport, tar före och efter bilder på förbättringar samt gör varför/varför analyser 

för att gå till botten och kunna åtgärda grundproblem. Detta tyder på en strävan hos 

organisationen att gå mot en högre grad av lärande, ett så kallat double loop learning där 

avvikelser leder till reflekterande hur och varför processer hanteras på ett speciellt sätt 

(Axelsson, 1996). Detta kan sedan leda till nytänkande och utveckling av processer och 

rutiner. Dessa förslag tas först upp och diskuteras i respektive arbetsgrupp för att sedan 

rapporteras vidare, via teamets teamledare. Det beskrevs att operatörer ska kunna lägga in 

förslag själva, det finns dock delade meningar om alla har tillgång till datorernas login. 

Teamledarna tror att deras roll har betydelse för att komma med förslag då de har viss 

information från ledningen vilket gör teamledarernas delaktighet större (Ellström, 2003; 

Ellström & Hultman, 2008). Förbättringsarbetet och mötena för detta har dock ställts in och 

prioriterats bort den senaste tiden på grund av hög arbetsbelastning och orderingång, vilket 
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operatörerna till vis del har förståelse för. De menar dock samtidigt att det från början var sagt 

att dessa tider inte skulle rubbas. När förbättringsarbetet ställs in finns ingen större möjlighet 

för delaktighet och samverkan för operatörerna vilket enligt Hall (Wolvén, 2000) kan tänkas 

minska deras engagemang och kreativitet. Det beskrevs dock att det går att ta upp vissa saker 

vid det dagliga gruppmötet innan de slutar. Enligt Ellström (2003) har det enligt tidigare 

forskning över förutsättningar för lärande i organisationer uppmärksammats en motsättning 

mellan tid för lärande och tid för produktion. Vilket tyder på att avdelningen nuvarande 

problem att hinna med förbättringsarbete troligen inte är unikt. För organisationens 

utvecklingskraft och överlevnad på lång sikt finns dock, enligt Ellström (2003) ett behov av 

balans mellan produktionens logik och utvecklingen logik. Det finns även en uppfattning hos 

operatörerna att det inte alltid finns tid och utrymme att praktiskt prova idéer.  

 

Flera operatörer tog upp att feedback på förslag ofta är knapp och att det ofta saknas 

information hur det gått med ett förslag. Operatörerna vill ha mer information om hur det gått 

med förslag, om det går att genomföra förslaget, vad som ska göras och om inte förslaget går 

igenom, varför det inte gör det. Att de anser sig få lite feedback kan tänkas förklaras med att 

förbättringsförslagen inte tidigare bearbetas som de görs idag, då alla förslag nu behandlas 

varje onsdag. Detta blir enligt teamledare koordinatorn bara bättre och bättre. Det beskrevs att 

det gäller för teamen att själv gå in och kolla vad som hänt med förslagen. Kan tänkas att 

denna information missats att förmedlas till operatörerna då de upplever brist i feedbacken på 

förslag eller att det finns meningsskiljaktigheter mellan förbättringsteam och operatörer. En 

annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att all information inte förmedlas vidare via 

teamledare från förbättringsteam till operatörer då det ofta är denne som går in och kollar vad 

som hänt med förslaget. Enligt Hall (Wolvén, 2000) är trovärdigheten till ledning viktigt då 

det kan påverka medarbetarnas spontanitet, uppriktighet, vilja och motivation att utnyttja 

samverkan. För att gynna denna trovärdighet är det bland annat viktigt att agera 

förtroendefullt och ge regelbunden feedback på förslag. Av denna anledning kan det vara av 

vikt för förbättringsteamet att tydligare förmedla feedback på förslag till operatörerna så att de 

inte tröttnar och tappar motivation och kreativitet till att ge förslag. Detta då 

förbättringsförslag även kan vara av vikt för organisationens utveckling och konkurrenskraft. 

Feedback kan även enligt Hackman och Oldham (Wolvén, 2000) påverka individens kunskap 

om arbetets resultat och i detta fall förslagens resultat, vilket kan inverka på dennes 

motivation och därmed drivkraft.  

 

Ett annat villkor för lärande är enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) 

Subjektiva och kulturella faktorer, där bland annat individens motivation är av vikt för i 

vilken utsträckning individen deltar i lärandeaktiviteter på arbetsplatsen. Av ovan beskrivet är 

feedback ett sätt att motivera individen. Även om vilka förhållande som motiverar kan skilja 

sig åt mellan individer (Wolvén, 2000; Ellström, 1996). Normer och kulturer anses under 

detta villkor enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) kunna påverka 

lärandet. Ett klimat som uppmuntrar till kritisk reflektion och ifrågasättande över det som sker 

och uppnås i verksamheten antas främja ett utvecklingsinriktat lärande. Majoriteten av 

informanterna uppgav att de någon gång ifrågasatt eller försökt förändra något. Det ses även 

som positivt att framföra förslag då kollegor lyssnar och är intresserade av att göra saker och 

ting. Teamledarna tror att de i rollen som teamledare har möjlighet att ifrågasätta mer, då 

operatörerna bland annat kommer till dem med problem. Förslag anses sedan tas emot både 

positivt och negativt av ledning beroende på vad det handlar om. Teamledarnas uppfattning är 

att kommunikationen vid framförande av idéer är bra och att det är okej att ha avvikande 

åsikter. Detta tyder på att det finns ett klimat öppet för ifrågasättande.  
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6.1.4. Arbetsuppgifternas relevans 

Enligt Hall (Wolvén, 2000) kan arbetsuppgifternas relevans påverka det engagemang 

individen känner inför arbetet. Men även känslor som besvikelse, bristande mening, motstånd 

och minskad motivation kan visa sig hos individen, om denne uppfattar arbetsuppgifterna som 

irrelevanta eller inte överensstämmer med organisationens mål. De flesta operatörer anser att 

deras arbetsuppgifter är relevanta även om det finns vissa meningsskiljaktigheter. Det finns en 

uppfattning att stationen 100 procent kontroll ses som irrelevant då produkterna först kollas på 

linen och sedan dubbelkollas där igen. Det finns dock meningsskiljaktigheter på denna punkt 

då flertalet informanter ser denna station som en möjlighet till variation i arbetet. Stationen 

anses enligt operatörerna åtminstone rotera och alltid vara bemannad, vilket den inte är idag. 

Någon operatör ser det som irrelevant att kontrollera och skriva upp allt skrot de slänger och 

menar att det är fel tillfälle att göra detta precis innan hemgång då så mycket annat ska göras. 

Att det här finns meningsskiljaktigheter mellan operatörer skulle kunna förklaras med att 

individer ofta motiveras av olika saker beroende av individuella utvecklingsbehov samt 

individens kunskaper och färdigheter (Wolvén, 2000). En bristande motivation kan enligt 

Hackman och Oldham (Wolvén, 2000; Ellström, 1996) påverka arbetets resultat. Operatörer 

beskrev att den stressiga tiden att sortera skot på kan göra att det slarvas. Någon operatör 

menade att de är bättre att göra detta vid en annan tidpunkt för att undvika slarv. Hur 

betydelsefulla arbetsuppgifterna är anses även påverka den upplevda meningsfullheten i 

arbetet. Vilket därmed även kan påverka drivkraften att lära (Wolvén, 2000; Ellström, 1996).  

6.1.5. Mål 

Enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) finns det när det gäller vikten av 

tydliga och klart formulerade mål en motsättning mellan två synsätt. Ett grundläggande 

antagande är att klart formulerade och tydliga mål är en förutsättning för individer och 

gruppers handlande och med det även möjligheten att lära. Denne typ av mål kan vara viktiga 

för att motivera individer till lärande i ett anpassningsinriktat och reproduktivt lärande. Mål 

kan dock ibland skapa problem om de exempelvis är för vagt formulerade, omtolkats eller 

enbart betraktas som en pappersprodukt som ledningen tagit fram, vilket kan skapa ett tyst 

motstånd och en syn på målen att de inte är så mycket att bry sig om. Makt, konflikter och 

motstånd har ur denna synvinkel setts som ett hinder för lärande. Utifrån ett annat synsätt 

förutsätter snarare lärande ett ifrågasättande som kan gynna ett utvecklingsinriktat lärande, 

vilket även forskning visat på enligt Ellström (2003). Samtliga informanter uppgav att de kan 

verksamhetens mål. När vi frågade om vilka målen är, var dock svaren något varierande. 

Däremot verkade dem flesta kunna delar och innebörden av målen som leverera i tid, kvalité, 

noll fel och respekt för individen. Avdelningens första mål uppgavs av arbetsledaren vara just 

leveransprecision, vilket även operatörer tog upp. Då de flesta operatörer ändå ansågs sig veta 

målen i stora drag skulle det kunna motivera dessa till ett anpassningsinriktat och reproduktivt 

lärande (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008). För att öka motivation bör kanske dock 

målen klargöras tydligare då det finns vissa meningsskiljaktigheter. Enligt Hall (Wolvén, 

2000) kan gemensamma mål även vara ett sätt för individen att känna tillhörighet och 

identifikation med verksamheten, vilket är av vikt då samhörighet kan skapa engagemang. 

Denna samhörighet kan även skapa en drivkraft till av individer och grupper inte enbart 

inriktar sig på sig själva. Teamledarna uppgav båda att de någon gång ifrågasatt målen, vilket 

enligt det senare synsättet gynnar ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2003; Ellström & 

Hultman, 2008). Att just teamledarna ifrågasätter mer kan hänga samman med att deras 

handlingsutrymme är större, vilket ger större möjligheter till ett utvecklingsinriktat lärande.  
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6.1.6. Sammanfattning; vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter 
utifrån perspektivet arbetets utformning och autonomi?  

Operatörerna kan genom instruktioner och beskrivningar definiera uppgiftens innehåll, de 

anser sig även ha kunskap om vilka kriterier som gäller för en väl utförd uppgift, vilket tyder 

på att det finns en objektiv autonomi på avdelningen (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 

2008). Majoriteten anser sig även förstå innebörden och helheten av arbetsprocessen vilket 

gynnar den subjektiva autonomin. Detta ger sammantaget möjligheter till ett lärande som inte 

enbart är av reproduktiv karaktär. Arbetet på linen anses ha en hög grad av standardisering, 

vilket å ena sidan kan lära individen bemästra en viss uppgift men kan även vara ett hinder för 

ett mer utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008). 

Standardisering skapar även ofta en tydlighet för medarbetare med regler och rutiner, vilket 

kan ge en helhetsförståelse som kan generera en drivkraft till lärande genom motivation hos 

individen (Ellström, 1996; Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008; Wolvén, 2000). De 

som roterar mellan arbetsstationer upplever något större variation. Rotation anses skapa en 

helhetsförståelse som kan gynna lärandet. Att rotationen på avdelningen till viss del hindras 

av att alla operatörer inte kan utföra alla arbetsuppgifter samt krav att upprätthålla en effektiv 

produktion, kan bli ett hinder för ett mer utvecklingsinriktat lärande. (Ellström, 2003; 

Ellström & Hultman, 2008). Det anses finnas goda möjligheter att komma med idéer och 

synpunkter på avdelningen genom deras förbättringsarbete, vilket ger möjligheter till ett mer 

utvecklingsinriktat lärande. Förbättringsmötena i arbetsgrupperna har dock ställts in den 

senaste tiden vilket kan hindra lärandet. Detta styrker tidigare forsknings samband, att det 

finns en motsättning mellan tid för produktion och tid för lärande (Ellström, 2003). För 

organisationens utvecklingskraft på lång sikt finns dock ett behov av balans mellan 

produktionens och utvecklingens logik (Ellström, 2003). Feedbacken till operatörerna på 

förbättringsförslag upplevs som otillräcklig. Att denna feedback blir tydligare anses vara av 

vikt för operatörernas drivkraft och motivation till att lämna förslag inte ska försvinna 

(Wolvén, 2000). Det verkar även finnas ett öppet klimat för ifrågasättande på avdelningen, 

vilket ger möjligheter till ett mer utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2003; Ellström & 

Hultman, 2008).    

6.2. Perspektivet ledningens stöd 
För att besvara frågeställningen: Vad det finns för möjligheter, hinder samt drivkrafter till 

lärande utifrån perspektivet ledningens stöd? Analyseras här perspektivet ledningens stöd.   

6.2.1. Samverkan  

Ledningens stöd har enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) en viktig 

roll för att stödja och stimulera anställda att engagera sig i lärande och utvecklingsaktiviteter, 

vilket kan ske genom samverkan. Enligt Halls teori (Wolvén, 2010) är samverkan den 

utlösande faktorn till att kompetens och prestation uppstår. Men på vägen i 

kompetensprocessen behöver individer känna av olika potentialer vilka leder till engagemang 

och kreativitet. I resultatet framkom att operatörer överlag uppskattar samverkan då de 

motiveras av möjligheten till att kunna påverka istället för att arbetsledaren bestämmer. Det 

handlar enligt Hall (Wolvén, 2000) om att skapa delad makt mellan medarbetare och ledning, 

vilket ledningen ska ge initiativ och möjlighet till genom delad beslutsmakt, rättigheter, 

privilegier med mera. Det som framkom var dock att operatörerna tyckte att denna möjlighet 

varierade då ledningen ibland bara kommer med beslut utan att de som operatörer fått vara 

med och säga sitt. Att de inte alltid är överens är en annan sak och anses naturligt. Andra 

menade att det inte finns möjlighet till samverkan då de inte har någon större koppling till 

ledningen, då kommunikationen går via deras teamledare. Det framkom även att det generellt 
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är så att organisationen inte tar med personer som kanske behövts vid beslut. Ledningen bör 

enligt Hall (Wolvén, 2000) visa att både arbetet i organisationen och människorna är 

nödvändiga för organisationens välbefinnande. Därutöver anser operatörer att de enbart har 

möjlighet att påverka om teamledare tycker om förslaget, vilket hindrar lärprocessen som kan 

uppstå vid samverkan. Teamledare anser dock att de försöker föra fram operatörernas talan 

och idéer till ledningen om operatörerna själva inte kan. Vissa operatörer uttryckte även 

detsamma och att de själva kan gå till arbetsledaren om det är något speciellt. Arbetsledaren 

uttryckte att den försöker vara lyhörd och att den är beredd att rätta sig efter operatörers 

åsikter vid beslutstagande. Gällande arbetets utformning tog denna upp att den är mer 

styrande. Till en början diskuterar denna men efter ett beslut är taget är det svårare då 

arbetsledaren menar att de annars inte kommer fram till någonting.  

6.2.2. Ordning och struktur  

I resultatet framkom varierade åsikter angående om ledningen bidrar till ordning och struktur. 

En del ansåg att ledningen skapar detta genom att de ger det stöd som behövs och bara finns 

till hands, vilket även Hall (Wolvén, 2000) beskriver är viktigt. Detta menar operatörer ökar 

deras vilja att arbeta samt att arbeta bättre. Råder inte ordning och struktur framkom att det 

leder till att tiden inte räcker till, vilket kan hindra lärprocessen. Att medarbetare får det stöd 

som behövs kan enligt Hall (Wolvén, 2000) leda till att arbetare känner sig mer uppskattade 

och får en identitet, vilket ökar deras självstyrning och vitalitet. Men kan även leda till att de 

producerar fler åsikter, idéer och kunskaper om hur arbetet kan utföras på bästa sätt. Andra 

menade att arbetsledaren och teamledare inte bidrar till så mycket ordning och struktur, då de 

har hög arbetsbörda och är fokuserade vid att produktionsmålen uppnås. Behovet av ordning 

och struktur anses av operatörerna dock inte var så stort, då de tycker sig klara av arbetet och 

kan rutinerna samt är det någonting frågar dem. Både teamledare koordinator och arbetsledare 

menade dock att de på olika sätt självmedvetet inte skapar så mycket ordning, struktur och ger 

inte färdiga lösningar på problem, då dem vill att operatörerna ska tänka själva. Detta med 

tanke på arbetets utformning som är ganska monotont och genererar i övrigt få möjligheter till 

eget tänkande. Att dessa ger operatörerna utrymme att själva tänka är positivt med tanke på att 

med att människor, enligt Hall (Wolvén, 2000) vill vara kompetenta och handla produktivt. 

Därmed är det betydelsefullt att ledare ger individer utrymme att skapa ett klimat där behov 

kan tillfredställas och kompetens kan komma till uttryck. Det handlar även enligt Hall 

(Wolvén, 2000) om att ledningen ger de anställda möjlighet att styra och kontrollera sitt 

arbete själva, lita på deras omdömen istället för att sätta upp regler, ge möjlighet att komma 

med idéer angående arbetets utförande, uppmuntra försök, tillåta misslyckande och undvika 

fixering vid tid och tillåta de anställda samordna arbetet mer själva.  

 
6.2.3. Trovärdighet 

Att medarbetare enligt Hall (Wolvén, 2000) känner trovärdighet till ledningen påverkar 

medarbetares spontanitet, uppriktighet, vilja och motivation till att utnyttja samverkan. 

Människor som litar på andra människor ifrågasätter sällan deras engagemang, avsikter, 

yttranden eller förslag och tvärtom med omvänt fenomen. I resultatet framkom att de flesta 

operatörer känner trovärdighet till sin teamledare och arbetsledare. De menar att teamledare 

alltid säger som det är och att detta gynnar deras lärande så länge inte motsatsen visar sig. 

Trovärdighet kan även skapas då arbetsledaren visar att den tror på vad operatörer gör och 

sedan försöker driva fram eventuella förslag i rätt rikting. Därutöver menar operatörerna att 

arbetsledaren känns trovärdig i sin roll men inte som person då denna glömmer saker. Detta 

gör att biten med trovärdighet minskar.  
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6.2.4. Kommunikation  

Enligt Hall (Wolvén, 2000) ska ledningen visa vägen, skapa tvåvägskommunikation, ge 

korrekt och relevant information samt tillåta att kritik framförs. Resultatmässigt visade det sig 

att operatörerna hade delade åsikter angående möjlighet till kommunikation som en del av 

deras lärprocess. Ett flertal tyckte att kommunikation är bra, då det gör så att förståelsen för 

saker som berör deras team ökar samt att kommunikationen är ärlig, öppen och trygg. Detta 

från både operatörer och ledare, vilket även Hall (Wolvén, 2000) förespråkar. Det är önskvärt 

att teamledare koordinatorn är mer ute i produktionen och kommunicerar då denna anses 

besitta mer information än övriga teamledare. Tryggheten ökar på så sätt att operatörerna 

känner sig säkra på att de får rätt information. En del uppskattar kulturen att 

kommunikationen inom monteringsavdelningen ofta är skämtsam, gapig och skrikig. Andra 

menar att kommunikationen är varierande, att den ibland är bra och ibland mindre bra. 

Möjligheten till lärande begränsas då teamledare inte alla gånger är öppna med att vilja lära 

ut, vilket hindrar lärprocessen. Drivkrafterna kan även successivt minska då operatörerna inte 

får utlopp för att lära och förstå problem. Detta kan kopplas till Halls (Wolvén, 2000) teori 

som säger att människors tankegångar och kreativa förmåga sätter de tidigare stadierna 

samverkan och engagemang i substans. Om det inte ges möjlighet till kreativitet kan 

samverkan och engagemang påverkas. Ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2003; 

Ellström & Hultman, 2008) gynnas av ett klimat som uppmuntrar till kritisk reflektion och 

ifrågasättande. Det handlar dock om att teamledare i detta fall ger operatörer möjlighet att 

prova på saker och lösa problem genom att teamledaren tar initiativ till att visa hur 

exempelvis en maskin fungerar och att tolerans för misstag finns. Detta förutsätter dock 

(Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) att relationen jämställs samt att teamledaren ger 

operatören förtroende. Kommunikationen till arbetsledaren anses bra förutom att det kan 

upplevas som att denna är på mycket möten och har tidsbrist, men att det beror på hög 

arbetsbörda vilket gör att operatörerna känner viss tillit trots allt. Det anses även bra att de 

tillåts att inte tycka likadant. Gällande information anser operatörerna att det finns brister, 

teamledare koordinatorn anser att dennes kommunikation för tillfället inte är bra men att den 

försöker ge så mycket information som möjligt och teamledarna anser att de får tillräckligt 

med information. Arbetsledaren är likaså medveten om att denna inte är tillräckligt tillgänglig. 

Det kan tänkas att bristerna finns i tvåvägskommunikationen mellan operatörer och 

teamledare eller att mötet sist på dagen med teamet är felplacerat då informationen ibland 

kommer försent. Teamledare koordinatorn anser även att operatörerna själva måste stanna 

denna och kräva information, vilket eventuellt inte har gått ut till alla nyanställda. Positivt 

med team mötet är att möjlighet att föra fram idéer finns, för vilka beslut sedan tas gemensamt 

i gruppen där meningsskiljaktigheter dock kan finnas. Hall (Wolvén, 2000) menar med 
koppling till det ovanstående resonemanget att ledningen bör vara tillgänglig, stödja utbyte av 

tankar och åsikter och vara engagerad.  

6.2.5. Feedback 

Angående feedback framkom i resultatet att operatörerna får feedback, de delade meningarna 

rörde hur ofta och hur den läggs fram. Enligt Hall (Wolvén, 2000) är feedback från ledare av 

stor betydelse för medarbetare. Operatörer anser det är bra med feedback. Det ökar 

motivationen att arbeta mer och bättre och speciellt positiv feedback. På veckomötet lämnas 

feedback till hela monteringsavdelningen alternativt ibland till specifikt team. Detta anses bra 

men mötet ställs ibland in vid hög arbetsbörda. Saker som annars togs upp var att operatörer 

önskar mer feedback i koppling till deras löner, då de inte alltid enbart drivs av att ha ett 

arbete. Ibland glömmer även arrangörer bort saker kopplat till olika belöningar, i detta fall till 

operatörerna, vilket de kan känna är respektlöst och orättvisor i belöningar förekommer. 
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Feedback vid något tillfälle med många nyanställda då förutsättningar för att köra bra inte 

funnits, framkom varit väl hård från någon teamledare, då resultatet drastiskt hade sjunkit. 

Därefter hade inte positiv feedback lämnats när resultatet ökat igen. Enligt Hall (Wolvén, 

2000) ska ledare agera på ett sätt som gör att medarbetare ser fram emot att gå till arbetet och 

träffa sina kollegor, där de enskilt och tillsammans blir positiva till kreativitet, vilket kan ses 

som en drivkraft till lärande och utveckling. Med denna anledning är det bland annat positivt 

att ge feedback. 

6.2.6. Sammanfattning; vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter 
utifrån perspektivet ledningens stöd?  

Operatörer uppskattade överlag att samverka med ledningen då de motiveras av möjligheten 

att kunna påverka istället för att arbetsledaren bestämmer. Det handlar enligt Hall (Wolvén, 

2000) om att skapa delad makt. Möjligheten ansågs dock variera vilket kan hindra drivkrafter 

till att lära. Därutöver ansåg operatörer att de endast har möjlighet att påverka ledningen om 

teamledaren tycker om förslaget, då de är mellanhand mellan ledning och operatörer. En del 

ansåg vidare att arbetsledaren och teamledare koordinatorn bidrar till ordning och struktur då 

dem finns till hands och ger stöd. Andra att de har stor arbetsbörda och därmed inte bidrar till 

så mycket ordning och struktur, men att de inte behöver dem så mycket då de vet rutinerna. 

Arbetsledare och teamledare koordinator ansåg dock att de inte vill skapa så mycket ordning 

och struktur, för att inte begränsa individernas möjlighet till eget tänkande. Det handlar enligt 

Hall (Wolvén, 2000) om att de anställda får möjlighet att styra och kontrollera sitt arbete 

själva. De flesta operatörer känner trovärdighet till sin teamledare och arbetsledare. 

Operatörerna menar att de säger som det är och att det gynnar deras lärande, så länge inte 

motsatsen visar sig. Det kan även vara att arbetsledaren visar att den tror på vad en operatör 

gör. Att denna dock glömmer saker gör att trovärdigheten minskar (Wolvén, 2000). En del 

tyckte att kommunikationen är bra då det ökar förståelsen för saker som rör deras team och att 

den är ärlig, öppen och trygg. Andra att teamledare inte alltid är öppna med att vilja lära ut, 

vilket hindrar lärprocessen (Wolvén, 2000). Arbetsledaren ansåg dock inte alltid ha tid då 

arbetsbördan för denna är hög. Att de tillåts att inte tycka likadant uppskattas. Angående 

information anses brister finnas då teammötet innan dagen är slut anses felplacerat och att 

teamledare inte alltid ger operatörer nödvändig information i koppling till deras teamledare 

möte. Positivt med mötet innan dagens slut är dock att möjlighet att föra fram idéer finns, 

delad beslutsmakt samt att meningsskiljaktigheter får uppkomma. De ansåg att feedback 

förekommer och att det ökar motivationen att arbeta mer och bättre och speciellt positiv 

feedback. Det som ogillas när utlovade saker glöms bort, orättvisor, för hård feedback och att 

de hade önskat feedback i koppling till deras löner.  

6.3. Perspektivet samverkan och team 
För att besvara frågeställningen: Vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter till 

lärande utifrån perspektivet samverkan och team? Analyseras här perspektivet samverkan 

och team. 

6.3.1. Medarbetarnas beroende av varandra och utveckling i team 

Då Hall (Wolvén, 2000) anser det betydelsefullt att individer eller grupper inte enbart inriktar 

sig på sig själva anser han det betydelsefullt att ledning uppmuntrar personal till ömsesidigt 

beroende. Det handlar om att ledningen ska visa att både arbetet i organisationen och 

människorna är nödvändiga för organisationens välbefinnande. En mycket viktig del i 

lärprocessen är enligt Ellström (1996) individens samspel till den omgivning där lärandet 

sker. I omgivningen på monteringsavdelningen finns individers kollegor där de tillsammans 
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samverkar i team. Resultatmässigt framkom att operatörer ansåg sig ha vilja att samverka med 

de andra i teamet och de anser sig beroende av varandra, detta ansåg även arbetsledaren och 

teamledare koordinatorn. Uppfattningen som framkom var att varje person utgör en del av 

arbetet och att varje del måste vara av god kvalité för att det slutliga resultatet ska bli bra. 

Viktigt är att göra operatörerna så självständiga som möjligt i sitt tänkande så att de tar eget 

ansvar. Vidare uttryckte operatörerna att det är utvecklande att arbeta i team med främsta 

anledningen att de utbyter idéer angående arbetssätt, då de menar att de annars lätt blir 

enkelspåriga i sitt tänkande. Enligt Ellström (1996) är detta av betydelse i ett 

utvecklingsinriktat lärande. Individen tar själv ansvar för att identifiera uppgiften, dess 

bakgrund och formulerar problem. I detta fall är det som ovan beskrivit av betydelse att alla 

gör en bra insats för det slutliga resultatet. Det handlar om att de eventuellt ser ett problem i 

en annan operatörs arbetssätt och därmed kommer med en problemlösning för att resultatet 

ska bli bättre.  Strävan enligt Ellström (2003) är att gynna reflektion, innovation förmåga att 

utforska och testa olika synsätt och arbetssätt för att kunna möta nya situationer och krav. Det 

handlar om ett kollektivt lärande med acceptans för kritisk analys och att prova på olika 

handlingsalternativ. Genom att operatörer kontrollerar varandra så att de blir mer 

uppmärksamma anser de kvalitén säkras och speciellt för nyanställda. Detta gynnar 

konkurrenssituationen som är starkt påverkad av lägre priser på produkter, där den svenska 

marknaden konkurrerar med kvalité. Operatörerna anser vidare att de är noga med att ge 

varandra beröm så att de känner sig stolta över sitt arbete och detta anses nästan viktigare än 

korrigerande feedback. Agerandet kan enligt Hall (Wolvén, 2000) leda till kreativitet. 

Teamledare lyfte även fram att de har utbyte av varandra som teamledare, vilket kan bero på 

att de personlighetsmässigt är väldigt olika och därmed ser saker på olika sätt. Kopplingen 

som kan dras är att de har olika synsätt, vilket kan bidra till det kollektiva lärandet (Ellström, 

2003). 

 
6.3.2. Möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte  

I resultatet framkom olika åsikter angående operatörers möjligheter till kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte. Den största möjligheten ansågs vara ett förändringsmöte där de har 

möjlighet att diskutera med varandra. På mötet diskuteras förändringsförslag som eventuellt 

kan leda till lösningar på problem. Enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 

2008) kan problem med störningar som uppkommer i det dagliga arbetet vara möjliga källor 

till lärande men även bidra till teknologisk vidareutveckling. För att ge möjlighet till detta 

krävs dock att medarbetarna får och kan vara med i lösningen och hanteringen av uppkomna 

problem, vilket de har möjlighet till på detta möte. Detta möte kan tänkas ingå i vad Ellström 

(2003) kallar innovativ verksamhetsutveckling, där de kontinuerligt samverkar i olika 

personalgrupper. Syftet är förutom att skapa problemhantering, även skapa mer kvalificerad 

utveckling av verksamheten. Att organisationer arbetar på detta vis menar Ellström (Ellström, 

2003; Ellström & Hultman, 2008) ökar möjligheten att genom kvalificerat lärande utveckla 

och upprätthålla en innovativ kompetens. Mötet har dock enligt resultatet blivit inställt den 

senaste tiden, vilket kan hindra denna möjliga lärprocess.  

 

I resultatet framkom även delade meningar angående möjligheten till utbyte av erfarenheter 

och kompetens under arbetets gång. Vissa menade att de kan stå och prata med varandra 

under arbetets gång och att de kan ta reda på kunskaper, erfarenheter etcetera. Andra anser att 

kommunikation under arbetets gång anses oengagerat och slappt och att teamledare kan bli 

småsura. De menar att de pratar med varandra under arbetets gång för att det annars finns för 

få möjligheter att kommunicera, då de bland annat kör med rastkörning och därmed inte har 

raster samtidigt. Detta menar operatörer är det effektivaste sättet, men att det inte är roligt. 

Enligt Hall (Wolvén, 2000) har människor ett behov av att visa sin kompetens. Med denna 
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anledning samt att människan vill handla produktivt och adekvat anser Hall (Wolvén, 2000) 

det är av betydelse att ledare ger utrymme för individer att skapa ett klimat där dessa behov 

tillfredställs och kompetens kan komma till uttryck. De tillfällen utöver dessa är möte sist på 

dagen med teamledare där möjlighet till diskussion finns och veckomöte med arbetsledaren. 

På veckomötet anser operatörer att informationen främst är enkelsidig då tiden är för knapp 

för att exempelvis diskutera förändringar. 

6.3.3. Sammanfattning; vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter 
utifrån perspektivet samverkan och team?  

Operatörer anser sig ha vilja att samarbeta med sina kollegor i teamet och att de är beroende 

av varandra för att slutresultatet ska bli bra. Det är utvecklande och de kan utbyta idéer 

angående arbetssätt, då de menar att de annars lätt blir enkelspåriga i sitt tänkande. Det 

handlar om att de eventuellt ser ett problem i en annan operatörs arbetssätt och därmed 

kommer med en problemlösning för att resultatet ska bli bättre. Strävan enligt Ellström (2003) 

är att detta ska gynna reflektion och innovation för att kunna möta nya situationer och krav. 

Det handlar om ett kollektivt lärande. Största möjligheten till kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

anses vara förändringsmötet i gruppen. Där förändringsförslag tas upp som eventuellt kan leda 

till lösningar på problem. Enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) kan det 

vara möjliga källor till lärande men även bidra till teknologisk vidareutveckling. Att mötet 

dock blivit inställt den senaste tiden kan hindra den möjliga lärprocessen. Vidare menade 

vissa att det finns möjlighet att lära av varandra genom kommunikation under arbetets gång 

och andra inte. Enligt Hall (Wolvén, 2000) är detta av betydelse då människor anses ha ett 

behov av att visa sin kompetens samt vill handla produktivt och adekvat. Ledare bör därmed 

ge utrymme för detta så att kompetens kan komma till uttryck. Tillfällen utöver dessa är 

teammötet, sist på dagen där möjlighet till diskussion finns och veckomöte med arbetsledaren 

där operatörer anser att informationen främst är enkelsidig då tiden inte räcker till. 

6.4. Perspektivet kompetens 
För att besvara frågeställningen: vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter till 

lärande utifrån perspektivet kompetens? Analyseras här perspektivet kompetens. 

6.4.1. Kompetensens betydelse 

För att arbetsuppgifterna ska ha en lärandepotential krävs som vi beskrev i första analysdelen 

en subjektiv autonomi som handlar om individens förmåga att utföra uppgiften, 

självförtroende, kunskap samt förståelse för uppgiften och dess helhet i förhållande till 

verksamheten (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008). Då vi redan analyserat förståelsen 

för uppgiften och dens helhet ska vi här titta närmare på individens förmåga och kunskap att 

utföra uppgiften. Det finns en gemensam uppfattning hos operatörerna att de anser sig ha 

tillräckliga kunskaper och kompetens för de arbetsuppgifter de utför i dagsläget. De tror inte 

heller det behövs någon speciell utbildning när man börjar som operatör på avdelningen. Det 

operatörerna ser som viktigt är att vara väl införstådd i det man gör, det vill säga arbetet, men 

även ett intresse att lära sig yrket på rätt sätt och sedan utföra det rätt. Det anses vara av vikt 

med en ordentlig upplärning från grunden när man börjar, att introduktionsutbildning ges 

direkt i samband med anställning, vilket inte alltid är fallet samt att det hade varit lämpligt att 

repetera introduktionsutbildningen efter några år. Introduktionsutbildningen anses dock vara 

svår att genomföra samtidigt för alla när det kommit många nya och ges då istället löpande. 

När det gäller upplärningen får nyanställda först stå på avdelningens manuella line för att lära 

sig företagets produkter och att montera innan de får flytta till de automatiska linerna. 

Introduktionsutbildningen och grundlig upplärning kan här ses som en viktig del för 
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individens kunskap samt förmåga att utföra uppgiften, vilket kan öka den subjektiva autonomi 

(Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008). Enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & 

Hultman, 2008) kan utbildningar av lämplig form även vara ett bra stöd till det informella 

lärandet, vilket enligt densamme har stöd från empiriska studier. Det finns en uppfattning 

bland informanterna att vissa kunskaper kan vara fördelaktiga att ha med sig in i arbetet som 

exempelvis maskinteknik, monteringsvana eller verkstadsutbildning men att det inte är allt. 

Att ha viss förkunskap inom området kan dock tänkas höja den subjektiva autonomin och 

därmed lärandepotentialen i arbetet (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008).  

6.4.2. Möjlighet till utveckling  

Enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) är subjektiva och kulturella 

faktorer ett villkor för lärande. I detta villkor är individens inställning och motivation till 

lärande, det vill säga de subjektiva faktorerna av vikt för i vilken omfattning individen deltar i 

lärandeaktiviteter på arbetsplatsen. Det är nödvändigt men inte tillräckligt att arbetet utformas 

så att det ställer krav på individens kompetens och möjliggör lärande. Operatörernas generella 

uppfattning är att de idag inte får utnyttja sin kompetens fullt ut medan andra upplever att de 

till viss del får utnyttja sin kompetens. Då flertalet upplever att de inte får utnyttja sin 

kompetens fullt ut ställer arbetsuppgifterna troligen inte tillräckliga krav, vilket kan hindra 

lärande. Några operatörer hade gärna själva utfört visst reparationsarbete på linerna och vill 

även vara delaktiga och utföra mer av det rent praktiska som ska utföras efter 

förbättringsförslag. Detta då de anser sig ha mer kompetens än den som utnyttjas. Det 

beskrevs att det är på gång att införa reparationsombud på avdelningen, vilket utefter detta 

resonemang skulle kunna öka dessa operatörers motivation att lära då de i större utsträckning 

troligen får utnyttja sin kompetens (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008). Flera 

informanter upplever att de inte har den möjlighet till utveckling som de önskat. Det finns 

exempelvis inga kurser och utbildningar att gå på företaget. Någon tog upp att de redan kan 

det mesta på avdelningen. Detta kan enligt ovan beskrivning påverka individens inställning 

och motivation att lära, då arbetsuppgifterna inte ställer tillräckliga krav (Ellström, 2003; 

Ellström & Hultman, 2008). Några anser däremot att de har möjlighet till utveckling. De ser 

det bland annat som givande att lära sig mer om maskinerna vilket kan höja motivationen och 

bilda en drivkraft att lära (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008). För optimal utveckling 

krävs enligt arbetsledaren så många anställa att de kan plocka från personal till utbildning 

utan att det påverkar produktionsprocessen negativt. Denne menar att med dagens konkurrens 

och den bemanning de har finns inte det utrymmet fullt ut.  Avdelningen och organisationen 

har däremot utvecklingsmöjligheter efter målen de arbetar mot, inom bland annat TPM. 

Utbildning inom TPM (totalt produktivt underhåll) sker i det dagliga arbetet och bygger som 

tidigare beskrivet på 7 steg, där operatörerna får utbildning i samband med varje steg. Inom 
TPM ingår bland annat att operatörerna ska kunna bli mer självständiga och utföra vissa 

reparationer och dylikt själva, vilket även är ett önskemål från många operatörer. TPM kan 

troligtvis vara ett sätt att höja operatörernas motivation att lära och delta i lärandeaktiviteter 

då de i högre utsträckning får utnyttja sin kompetens (Ellström, 2003; Ellström & Hultman 

2008; Wolvén, 2000). Utmanande arbetsuppgifter kan även enligt Hall (Wolvén, 2000) 

engagera och uppmuntra medarbetarna att känna engagemang och få ett större intresse för 

arbetsuppgifterna vilken blir en drivkraft och möjlighet till lärande.  

6.4.3. Förändringstryck 

Enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) kan rutiner vara en viktig 

förutsättning för en effektiv och stabil verksamhet, men kan även försvåra nytänkande. 

Avdelningen har som tidigare beskrivet ganska rutinartade arbetsuppgifter och arbetssätt. 

Majoriteten av operatörerna tror inte att de trots konkurrensen behöver mer kompetens för att 
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klara det arbete de utför idag. Enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) 

krävs ofta ett brott mot etablerade rutiner och vanemönster för att möjliggöra ett mer 

utvecklingsinriktat lärande. För att detta ska ske krävs ofta att individ, grupp eller organisation 

ställs inför en form av krisartad situation. Det kan handla om förändrad konkurrenssituation, 

ökade kvalitetskrav eller snabb teknisk utveckling. Flera operatörer tog däremot upp att det är 

vikigt att leverera bra kvalité. Om de som organisation tar mer betalt än en konkurrent måste 

de kunna försvara varför de gör det. Det finns även en oro bland operatörer över att 

lågprisländer som Kina tar över mycket tillverkning. En teamledare tror även att de måste bli 

effektivare och likt operatörerna att de måste arbeta med kvalité för att konkurrera. 

Teamledare koordinatorn beskrev att det finns kopior på företagets produkter vilket ställer 

extra höga krav på organisation. Att operatörerna tar ansvar och är noggranna är viktigt för att 

kunna konkurrera. Detta tyder på att det finns ett förändringstryck på organisationen 

(Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008). Att de flesta operatörer är väl medvetna om 

detta konkurrenstryck och att kvalité är viktigt kan tänkas underlätta förståelse för nytänkande 

och vikten av nya arbetssätt framför gamla vanemönster. Avdelningens höga grad av 

standardisering kan dock tänkas hindra detta nytänkande till viss del. Ett starkt 

förändringstryck anses enligt Ellström (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) vara 

nödvändigt men inte tillräckligt för att starta ett utvecklingsinriktat lärande och bryta rutiner. 

Det finns även en trygghet hos operatörerna att det går uppåt för företaget och att det är mer 

stabilt på marknaden, vilket kan tänkas minska det upplevda förändringstrycket.  

6.4.4. Belöningar 

För att få medarbetare engagerade, vilket i sin tur kan vara en drivkraft till lärandet i arbetet 

kan organisationen enligt Hall (Wolvén, 2000) utforma belöningssystem som innehåller annat 

än rent ekonomiska belöningar. Engagemang baseras enligt Hall (Wolvén, 2000) på känslor 

som orsakas av en aktivitet, vilket gör att individen känner sig stimulerad. Saknas 

engagemang kan individen känna missnöje och likgiltighet inför sitt arbete och risken att 

arbetet missköts ökar. Operatörerna upplever det där lilla extra då och då som mycket 

uppskattat som exempelvis, fruktkorg, påskägg, sommargrillning, julklapp och hälsovecka. 

Operatörerna beskrev att det inte behöver ske alltid, men att de uppskattar och tycker att det är 

kul när det sker. Då detta ses som väldigt uppskattat hos operatörerna, kan det vara ett bra sätt 

för att behålla och gynna deras engagemang. Feedback kan också ses som en viktig belöning 

(Wolvén, 2000; Ellström, 1996). Operatörerna anser att mer feedback är önskvärt, de vill veta 

och höra när det gjort ett bra arbete. Enligt Hackman och Oldham (Wolvén, 2000; Ellström, 

1996) kan feedback även bidra till individens motivation och inre drivkraft.  

6.4.5. Sammanfattning; vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter 
till lärande utifrån perspektivet kompetens?  

Introduktionsutbildning och en grundlig upplärning anses väsentligt i operatörsarbetet för 

individens förmåga och kunskap att utföra uppgiften. Detta anses därmed vara en 

förutsättning för uppgiftens lärandepotential och kan därmed bidra till vidare möjligheter för 

lärande. Viss förkunskap inom området kan tänkas höja den subjektiva autonomin och därmed 

möjligheten till lärande (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008). Att befintliga operatörer 

har kunskaper och förståelse för uppgiften är också en förutsättning för att möjliggöra fortsatt 

lärande. Ett hinder för lärandet på avdelningen är att flertalet operatörer inte känner att de får 

utnyttja sin kompetens fullt ut, vilket tyder på att arbetsuppgifterna inte ställer tillräckliga 

krav. Avdelningens och organisationens arbete med TPM, där ständig utveckling sker 

kommer troligen ställa högre krav på operatörerna. Detta kan tänkas öka deras motivation 

samt engagemang och blir därmed en möjlighet och drivkraft till lärande. Det finns tecken på 
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att organisationen på grund av konkurrens står i förändringstryck vilket kan skapa drivkrafter 

för lärande och utveckling. Organisationens höga grad av standardisering kan dock tänkas 

hindra detta nytänkande till viss del. Förändringstryck anses enligt Ellström (Ellström, 2003; 

Ellström & Hultman, 2008) vara nödvändigt men inte tillräckligt för att starta ett 

utvecklingsinriktat lärande och bryta rutiner.  För att engagera och motivera operatörerna kan 

feedback och andra icke ekonomiska belöningar vara ett bra sätt att skapa en inre drivkraft till 

lärande (Wolvén, 2000).  

 

7. Diskussion  
Vårt syfte har varit att öka förståelsen för operatörers möjligheter, hinder samt drivkrafter till 

lärande i en lean organiserad verksamhet utifrån fyra olika perspektiv: arbetets utformning 

och autonomi, ledningens stöd, samverkan och team samt kompetens. Detta då medarbetares 

kompetens och utveckling anses ha stor betydelse för ett företags konkurrenskraft. I detta 

avsnitt diskuterar vi våra forskningsfrågor utifrån det resultat vi kommit fram till. 

Vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande utifrån perspektivet arbetets 

utformning och autonomi? 

Resultatet visade på att avdelningens arbete i många delar har en hög grad av standardisering i 

form att rutinartade arbetsuppgifter efter instruktioner och beskrivningar. Detta kan å ena 

sidan lära individen bemästra en vis uppgift men även vara ett hinder för ett mer 

utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008). Ur Gustavssons 

(2007) studie om potentialer för lärande i operatörsarbetet framkom att arbetet dominerades 

av lärande som handlar om att bemästra arbetet som exempelvis att bli bättre på det de redan 

gör, säkerställa en någorlunda stabil produktionsprocess och lösa dagliga problem i arbetet. 

Detta har många likheter med resultatet från denna studie, då operatörerna uppgav att det är 

viktigt att vara noggrann och insatt i det dem gör för att åstadkomma en god kvalité. 

Operatörerna uppgav även att problemhantering är just en sådan sak som gör arbetet mindre 

förutbestämt och något de lär av.  

 

Operatörer som roterar mellan arbetsstationer upplever större variation. De anser även att 

rotation gör det möjligt att se saker med andra ögon som inte är möjligt om man alltid står på 

samma arbetsstation, vilket kan bidra till förbättringar. Rotation anses skapa en 

helhetsförståelse som kan gynna lärandet (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008). Detta 

hindras dock av att alla operatörer inte kan utföra alla arbetsuppgifter. Att möjligheten till att 

rotera mer ses över tror vi kan vara en viktig del för operatörers möjligheter att lära. Detta 

även för att göra avdelningen mindre sårbar, då ett större antal operatörer kan fler 

arbetsstationer. Det anses finnas goda möjligheter att komma med förbättringsförslag och 

synpunkter på avdelningen, men även ett öppet klimat för ifrågasättande. Detta tror vi, vilket 

även studiens teorier (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008) visar, både kan gynna 

operatörers lärande och vara en viktig del för organisationens utveckling. Operatörerna anser 

vidare att feedback på förbättringsförslag inte är tillräcklig. Att feedback på förslag blir 

tydligare tror vi är betydande för operatörernas vilja och motivation att fortsätta lämna förslag 

och inte tröttna. Speciellt med tanke på att tidigare belöningssystem för förbättringsförslag nu 

är borta.  
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Vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande utifrån perspektivet 

ledningens stöd? 

I resultatet framkom att operatörerna uppskattade att samverka med ledningen då de 

motiveras av att kunna påverka istället för att arbetsledaren bara bestämmer. Möjligheten 

varierade dock vilket kan hindra deras drivkrafter till att lära. Vi anser det kan vara av 

betydelse att operatörer får möjlighet att samverka mer med ledningen. Detta då arbetets 

utformning generellt i en lean baserad organisation är relativt monotont (Börnfelt, 2009) och 

individens eget tänkande bör därmed behållas vid liv för att gynna bland annat arbetsresultat 

och motivation (Ellström, 1996; Wolvén, 2000). En del menade att ledningen bidrar till 

ordning och struktur då de finns till hands och ger stöd. Andra att ledningen inte bidrar till så 

mycket ordning och struktur då de anses ha stor arbetsbörda och därmed inte har tid samt att 

operatörerna själva kan rutinerna. Enligt tidigare forskning anses villkoren för lärande i en 

teambaserad organisation kunna försämras i en intensiv produktion då risken finns att tiden 

för inlärning och erfarenhetsutbyten begränsas (Kock, 2007). Detta menar vi kan vara viktigt 

att se över så att inte lärandet i denna expanderande organisation avstannar trots avdelningens 

egentligen stora engagemang, gällande datasystem och möten för att gynna medverkan i 

förändringsarbeten med mera för sin personal. En möjlig förbättring är att se över så att 

teamledare är villiga att lära ut, då det framkommit att alla inte är det. Är det bara teamledaren 

som kan en maskin eller uppgift blir avdelningen väldigt sårbar om den personen slutar eller 

inte kommer en dag. Om operatörerna inte ges möjlighet eller hindras att lära på grund av att 

teamledaren istället löser problemet och/eller gör det själv kan det också minska operatörers 

motivation att lära (Ellström, 1996; Wolvén, 2000). Vilket kan leda till att de kanske till sist 

inte vill lösa problem. Detta skulle kunna hindra fortsatt arbete och målsättning med TPM, där 

målet är att operatörer ska kunna utföra visst underhåll och så vidare själva. Att information 

därutöver inte alltid kommer fram i tid från teamledare till operatörer gör att det går åt onödig 

tid till att söka upp information som redan finns. Ett förslag är att informationsflödet här ses 

över, med att viktig information som teamledarena får på sitt teamledare möte på morgon 

kommer fram till operatörer i tid, det vill säga innan mötet sist på dagen. 

Vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande utifrån perspektivet 

samverkan och team? 

Det som framkom i resultatet var att operatörer anser sig beroende av varandra för att 

slutresultatet ska bli bra. De anser att teamarbete är utvecklande och de kan utbyta idéer 

angående arbetssätt, då de som enskilda anser sig annars lätt bli enkelspåriga. Ser de ett 

problem i en annan operatörs arbetssätt kommer de med en problemlösning för att resultatet 

ska bli bättre. Detta kan enligt Ellström (2003) gynna reflektion och innovation för att kunna 

möta nya situationer och krav. I och med detta anser vi att operatörerna arbetar på ett bra vis 

för att skapa ett kollektivt lärande. Det framkom dock att de har varierade åsikter angående 

om de har möjlighet till utbyte och kommunikation med varandra gällande kunskaper och 

erfarenheter eller inte. En del uppskattar och anser sig kunna kommunicera med varandra 

under arbetets gång medan andra menar att de inte har denna möjlighet. De som anser att de 

inte har möjlighet menar att det är en kostnadsfråga och att tiden inte finns. Den största 

möjligheten anses idag vara förändringsmötet, vilket anses gynna operatörers lärande då de 

utbyter kunskaper och erfarenheter. Att förbättringsmöten ställts in anser vi kan hindra detta 

utbyte och operatörernas kollektiva lärande. Detta då människor enligt Hall (Wolvén, 2000) 

har ett behov av att visa sin kompetens. För att motivera operatörerna att lära ser vi det 

därutöver som fördelaktigt att ge operatörerna möjlighet att visa sin kompetens. Det kan bland 

annat ske genom att de kontinuerligt får möjlighet att samverka med sina kollegor, vara 

delaktiga i förändringar och förbättringar. 



54 

 

 

Vad finns det för möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande utifrån perspektivet 

kompetens? 

Introduktionsutbildning och en grundlig upplärning framkom vara väsentligt i 

operatörsarbetet för individens förmåga och kunskap att utföra uppgiften. Detta som 

förutsättning för uppgiftens lärandepotential och vidare möjlighet för lärande. Förkunskap 

inom arbetet kan till viss del höja den subjektiva autonomin och därmed möjligheten till 

lärande (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008). Hinder som uppkommit är dock att 

operatörerna anser att de inte få utnyttja sin kompetens fullt ut, vilket tyder på att uppgifterna 

inte ställer tillräckliga krav. Att organisationen idag arbetar med TPM tror vi kommer ställa 

högre krav på individerna vilket möjligtvis kan leda till ökad motivation samt engagemang 

som kan bli en möjlig drivkraft till lärande (Ellström, 2003; Ellström & Hultman, 2008; 

Wolvén, 2000). Att organisationen står inför förändringstryck tror vi kan skapa drivkrafter för 

lärande och utveckling, då operatörerna tycks förstå vikten av en effektiv verksamhet och hög 

kvalité. Att arbetet är väldigt standardiserat kan dock till viss del tänkas minska nytänkande. 

Där feedback och andra icke ekonomiska belöningar kan vara av betydelse för att öka 

individernas inre drivkrafter till lärande (Wolvén, 2000). 

7.1. Metodens betydelse för resultatet 
Vi anser att vårt val av metod varit lämpligt för studiens syfte. Om mer tid funnits kunde dock 

fler intervjuer med operatörer varit att föredra för att bland annat kunna göra fler jämförelser. 

Att observera ett förbättringsmöte i något av skiftlagen kunde även varit av värde för att få en 

bättre bild av hur lärandet och utvecklingen på avdelningen kan se ut i praktiken. Detta var 

dock inte möjligt under studiens pågående då dessa möten tillfälligt ställdes in på grund av en 

mycket hög orderingång. Generaliserbarheten för studien anser vi är låg då den är utförd på 

endast ett företag. För att generalisera skulle fler studier i andra verksamheter behövt göras, 

men detta var inte studiens syfte. 

7.2. Förslag till fortsatt forskning 
För framtida forskning anser vi det skulle vara intressant att studera möjligheter, hinder samt 

drivkrafter till lärande i fler lean organiserade verksamheter för att se tänkbara likheter och 

skillnader för lärandevillkor i denna organisationsform. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka förutsättningar för lärande i en yrkesroll med högre utbildnings- och 

kompetenskrav. Ett annat intressant område är att mer specifikt undersöka teambaserat 

lärande i denna organisationsform alternativt i någon annan organisationsform eller bransch.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Missivbrev 
 

Information angående vår uppsats och intervju 
 

Som vi beskrev på informationsmötet på er avdelning är vi två studenter från det 

Arbetsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad. Syftet med vår uppsats är att 

undersöka operatörers möjligheter, hinder samt drivkrafter till lärande i en lean organiserad 

verksamhet.  

 

Genom intervjuer vill vi skapa oss en förståelse för hur detta lärande kan se ut. Studien och 

intervjuerna är till för att ge oss information om er operatörers förutsättningar för lärande 

utifrån arbetets, ledningens och er medarbetares perspektiv. Allt material kommer så långt 

som möjligt att anonymiseras och behandlas konfidentiellt. Därmed kommer inte information 

angående ditt personnamn eller annan känslig information redovisas. Intervjun kommer efter 

ditt godkännande att spelas in. Inspelningar och anteckningar kommer endast att användas av 

oss som genomför undersökningen och kommer att raderas när uppsatsen slutförts. Intervjuns 

struktur består av frågor inom områdena i bilden nedan. Vi bedömer att intervjun tar cirka 60 

minuter. Intervjun är frivillig, du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller avstå från 

att besvara frågor du inte vill. Vi vill dock nämna att ditt medverkande kan hjälpa oss att få en 

rättvis bild i resultatet över lärandet på arbetsplatsen.  

 

Resultatet från vår studie kommer att publiceras i vår uppsats samt presenteras i er 

organisation enligt överenskommelse. Uppsatsen kommer sedan även finnas tillgänglig för 

allmänheten på Högskolan i Halmstads Webbplats. 

 

Vi vill avslutningsvis ge ett stort tack till dig som bidragit till vårt resultat 

genom den tid du gett oss i intervjun!   
 

Med Vänliga hälsningar 

 

Pernilla Elf & Sofie Svensson  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetens:  

Hur upplever 

du din 

kompetens 

betydelse på 

arbetsplatsen? 

 

Samverkan och 

team: Hur 

upplever du 

samverkan i 

teamen och 

mellan teamen? 

 

Ledningsstöd: 

Vad får du för 

stöd från 

ledningen? 

 

Arbetets 
utformning och 
autonomi:   

Hur ser ditt 

arbete ut? 

 

 

Inledande 

bakgrundsfrågor 
 

Lärande 

i arbetet 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide till operatörer och operatörer med teamledarroll 
 

Frågor som är gemensamma för båda grupperna 

 

Bakgrundsfrågor 

   
1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildning och erfarenhet innan du började arbeta här? 

3. Hur länge har du arbetat här och inom industrin? 

4. Varför sökte du dig till organisationen? 

5. Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Arbetets utformning och autonomi  
 

Huvudfråga: Hur ser ditt arbete ut? 

 

6. Hur skiljer sig lärandet på denna arbetsplats i jämförelse med din tidigare arbetsplats? 

7. Ser du dina arbetsuppgifter som förutbestämda? På vilket sätt?  

8. Vad tycker du att du lär dig i arbetet? 

9. Vilka moment i arbetet anser du är lärorika för dig och vilka är mindre lärorika? 

10. Anser du att dina arbetsuppgifter är relevanta? Om inte på vilket sätt? Finns det uppgifter som du 

anser är irrelevanta för dig? 

11. Upplever du att det finns något handlingsutrymme att själv bestämma över dina arbetsuppgifter 

och hur de ska utföras är?  

12. Har du något eller några ansvarsområden i arbetet? Om ja, hur ser ansvarsområdet ut?  

13. Har du möjlighet att komma med nya idéer och synpunkter? Hur fungerar detta? Hur följs idéerna 

upp?  

14. Har du någon gång ifrågasatt eller försökt förända någon arbetsuppgift? Om ja, hur agerade du? 

Vad hände? Hur reagerade dina arbetskamrater, omgivning, chefer?  

15. Händer det att du i det dagliga arbetet självmant löser uppkomna problem? Hur kan ett sådant 

problem i så fall se ut? Eller skickar du problemet vidare? I så fall till vem?  

16. Förstår du innebörden av dina arbetsuppgifter? På vilket sätt? Hur vet du att du gjort ett bra 

arbete? 

17. Förstår du helheten i arbetsprocessen? På vilket sätt?  

18. Vet du vilka monteringens mål är i förhållande till verksamhetens och förstår du målen? Har du 

någon gång ifrågasatt dessa mål? Hur har detta skett?  

19. Anser du att ni har variation mellan olika arbetsuppgifter eller är de rutinmässiga?  Om inte, 

önskar du att du hade mer variation?  

20. Ser du arbetsrotation inom eller mellan avdelningar som en möjlig lösning?  

 

Samverkan och team 

 

Huvudfråga: Hur upplever du samverkan i teamen och mellan teamen? 

 

21. Har du själv vilja att samverka, hur visar du denna vilja? 
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22. Anser du att det är utvecklande att arbeta i team? I så fall på vilket sätt?  

23. Stöttar ni kollegor varandra och/eller utbyter kompetens, erfarenheter och kunskap?  

 

Kompetens  

 

Huvudfråga: Hur upplever du din kompetens betydelse på arbetsplatsen? 

 

24. Vilken kompetens tror du behövs för att klara arbetet idag?  

25. Har du tillräcklig kompetens?  

26. Känner du att du får utnyttja din kompetens? På vilket sätt? 

27. Är det något du önskar du kunde mer om? I så fall vad? och på vilket sätt? 

28. Känner du att du har möjlighet till utveckling? På vilket sätt? Påverkar detta din vilja att stanna 

kvar i organisationen? 

29. Känner du trygghet i ditt arbete? På vilket sätt?  

30. Tror du konkurrensen har betydelse/påverkan för arbetet och den kompetens som krävs?  

31. Vilka belöningar utöver rent ekonomiska fördelar föredrar du?  

 

A. Frågor som är specifika för intervjuer med operatörer 

Ledningsstöd  

 

Huvudfråga: Vad får du för stöd från ledningen? 

 

32. På vilket sätt upplever du att din teamledare/arbetsledare hjälper dig som medarbetare att skapa 

ordning och struktur i arbetet? Är detta bra?  

33. Upplever du att teamledaren/arbetsledaren ger er operatörer möjlighet att samverka med ledningen 

i arbetet gällande arbetets utformning och beslutsfattande? På vilket sätt påverkar detta dig? Vill 

du samverka?  

34. Tycker du att din teamledare/arbetsledare kommunicerar med er på ett bra vis? Hur sker denna 

kommunikation? Är den ärlig, öppen och trygg?  

35. Förekommer det att teamledaren/arbetsledaren ger dig feedback? På vilket sätt ger de dig detta?  

36. Känner du trovärdighet till din teamledare/arbetsledare/ledning? På vilket sätt gynnar eller 

missgynnar detta ditt arbete? 

 

Samverkan och team 

 

Huvudfråga: Hur upplever du samverkan i teamen och mellan teamen? 

 

37. Är ni medarbetare beroende av varandra för att utföra arbetet? På vilket sätt?  

38. Finns det möjlighet samt mötesplatser för överföring och diskussion angående idéer, kunskaper, 

erfarenheter och värderingar? Vilka finns i så fall?  

39. I vilken utsträckning anser du att det sker erfarenhetsutbyte/kunskapsutbyte mellan teamen och i 

teamen?   
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B. Frågor som är specifika för intervjuer med operatörer med teamledarroll 

Ledningsstöd 

 

Huvudfråga: Vad får du för stöd från ledningen? 

 

40. På vilket sätt upplever du att din arbetsledare hjälper dig som medarbetare att skapa ordning och 

struktur i arbetet? Är detta bra? Hur hjälper du din grupp att skapa ordning och struktur i arbetet? 

41. Upplever du att arbetsledaren ger er operatörer möjlighet att samverka med ledningen i arbetet 

gällande arbetets utformning och beslutsfattande? På vilket sätt påverkar detta dig? Vill du 

samverka? Ger du din grupp möjlighet att samverka? 

42. Tycker du att din arbetsledare kommunicerar med er på ett bra vis? Hur sker denna 

kommunikation? Är den ärlig, öppen och trygg? Hur kommunicerar du med din grupp? 

43. Förekommer det att arbetsledaren ger dig feedback? På vilket sätt ger chefen dig detta? Hur ger du 

din grupp feedback?  

44. Känner du trovärdighet till din arbetsledare/ledning? På vilket sätt gynnar eller missgynnar detta 

ert arbete? 

 

Samverkan och team 

Huvudfråga: Hur upplever du samverkan i teamen och mellan teamen? 

 

45. Är ni medarbetare beroende av varandra för att utföra arbetet? På vilket sätt? Känner du att de 

övriga operatörerna är beroende av dig som teamledare? 

46. Finns det möjlighet samt mötesplatser för överföring och diskussion angående idéer, kunskaper, 

erfarenheter och värderingar? Vilka finns i så fall? Hur påverkar du dessa? 

47. I vilken utsträckning anser du att det sker erfarenhetsutbyte/kunskapsutbyte mellan teamen och i 

teamen?  Hur påverkar du detta utbyte? 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide till teamledare koordinator och arbetsledare 
 

Frågor som är gemensamma för båda  

 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

2. Vad har du för utbildning och erfarenhet innan du började arbeta här? 

3. Hur länge har du arbetat här? 

 

Arbetets utformning och autonomi  

4. Hur tycker du arbetet med lean production fungerar idag?  

5. Hur fungerar arbetet med 5S?  

6. Har operatörerna någon möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter? På vilket sätt? 

7. Finns det möjlighet för operatörerna att komma med idéer, synpunkter och förslag om 

förändringar/förbättringar? Hur fungerar detta? Hur följs idéerna upp? På vilket sätt ger du 

operatörerna möjligheter till detta?  

8. Vilka är monteringens mål i förhållande till verksamhetens mål? Är målen förmedlade till 

operatörerna? På vilket sätt? 

9. Förekommer arbetsrotation inom eller mellan avdelningar? Om nej, vad tror du om att införa det? 

10. Har operatörerna några ansvarsområden? 

 

Ledningens stöd 

11. Hur kommunicerar du med operatörerna? Hur sker denna kommunikation? 

12. Förekommer det att du ger operatörerna feedback? På vilket sätt ger du dem detta?  

13. Hjälper du operatörerna att skapa ordning och struktur i arbetet? På vilket sätt?  

 

Samverkan och team 

14. Varför ser fördelningen ut som den gör mellan teamen? 

15. Anser du att operatörerna är beroende av varandra för att utföra arbetet? På vilket sätt? 

 

Kompetens 

16. Vilken kompetens tror du att operatörerna behöver i dagens arbete?  

17. Tror du konkurrensen har betydelse/påverkan för arbetet och den kompetens som krävs? 

18. Känner du att operatörerna har möjlighet till utveckling? På vilket sätt?  

19. Vilka utbildningar och/eller undersökningar har ni genomfört? 

20. Görs några satsningar gällande operatörernas kompetensutveckling? Om ja, vilka satsningar görs? 
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A. Frågor som är specifika för intervjun med teamledare koordinator 

 
Ledningens stöd 

21. Ger du som teamledare koordinator operatörerna möjlighet att samverka med dig och ledning i 

arbetet gällande arbetets utformning, beslutsfattande och hur det planeras? På vilket sätt?  

 

Samverkan och team 

22. Vilken roll har du som teamledare koordinator? 

23. Vad är skillnaden mellan din roll som teamledare koordinator och de övriga teamledarna? 

 

Kompetens 

24. Förekommer det att operatörerna får belöningar för väl utfört arbete eller förändringsförslag? Hur 

sker detta? 

 

B. Frågor som är specifika för intervjun med arbetsledare 

 
Ledningens stöd 
25. Ger du som arbetsledare operatörerna möjlighet att samverka med dig och övrig ledning i arbetet 

gällande arbetets utformning, beslutsfattande och hur det planeras? På vilket sätt? 

 

Samverkan och team 
26. Hur ser sammansättningen i teamen ut i förhållande till ålder, etnicitet, utbildning och erfarenhet? 

27. Vilken roll har teamledarna? 

 

 

 

 


