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Sammanfattning 
Det är många organisationer som väljer att införa Lean produktion i sin verksamhet, då det är 

de koncept som gjort störst framsteg när det gäller effektiviseringsprogram. Eftersom Lean 

fokuserar på att maximera kundnytta och minimera resursslöseri i en organisations 

verksamhetsprocesser, så glöms det ofta bort att införandet påverkar även personalen. Syftet 

med studien är att undersöka vilka effekter på arbetsmiljön och hälsa som anställda i den privat 

sektorn upplever efter införande av Lean produktion som strategi inom sin organisation.  

Målet med studien har varit att besvara hur ett Lean införande påverkar arbetsmiljö och hälsa. 

Undersökningen baseras på Almondys senaste förbättringsarbete av svinnprocessen. Med hjälp 

av en intervjustudie och en allmän litteraturstudie så har vi undersökt vilka effekter som ett 

Lean införande har på arbetsmiljön och hälsa. Intervjustudien är genomförd på Almondy AB 

som är en livsmedelsproducent stationerad i Göteborg. Sökning av litteraturen är gjord i 

artikeldatabaser med nyckelord kopplade till området. Genom en komparativ analys metod har 

sedan resultatet analyserats. Det finns studier som påvisar att effekterna varierar beroende på 

vilken synvinkel de haft samt i vilken bransch undersökningen gjorts. Detta gör att effekterna 

får en stor spridning och därför är det svårt ge en generell bild av effekterna. Resultatet från 

intervjustudien visar på en positiv effekt på arbetsmiljön då de beskriver att de fysiska 

momenten i processen samt avvikelserapporter har minskat. Resultatet från litteraturstudien 

visar på att det behövs fler studier för att kunna påvisa de generella effekterna Lean har på 

arbetsmiljön. Men litteraturstudien antyder att det finns både negativa och positiva effekter på 

arbetsmiljön och hälsa vid införande av Lean. Slutsatsen antyder på att Almondy har fått en 

positiv inverkan på deras fysiska arbetsmiljö då det har skett en minskning i avvikelserapporter. 

Om någon vill studera vidare inom området bör Lean produktion undersökas inom flera 

branscher samt granska alla aspekter av ett Lean införande kopplade arbetsmiljö och hälsa. 

 

Nyckelord: Lean, JIT, Muda, Implementering, Förbättringsarbeten, Fysisk Arbetsmiljö, 

Psykosocial Arbetsmiljö  
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Abstract 
There are many organizations that choose to introduce Lean production in their operations, as 

these are the concepts that have made the greatest progress in terms of efficiency programs. 

Since Lean focuses on maximizing customer benefit and minimizing waste of resources in an 

organisation's business processes, it is often forgotten that the introduction also affects the 

staff. The purpose of the study is to investigate what effects on the working environment and 

health that employees in the private sector experience after an introduction of Lean production 

as a strategy within their organization. The aim of the study has been to answer how a Lean 

introduction affects the working environment and health. The study is based on Almondy's 

latest improvement work on the shrinkage process. With the help of an interview study and a 

general literature study, we have examined what effects a Lean introduction has on the work 

environment and health. The interview study was conducted at Almondy AB, which is a food 

producer based in Gothenburg. Searching the literature is done in article databases with 

keywords linked to the area. By means of a comparative analysis method, the result has been 

analyzed. There are studies that show that the effects vary depending on the point of view 

they have had and in which industry the survey was conducted. This means that the effects get 

a large spread and therefore it is difficult to give a general picture of the effects. The results of 

the interview study show a positive effect on the work environment as they describe that the 

physical moments in the process have decreased. The results of the literature study show that 

more studies are needed to be able to demonstrate the general effects that Lean has on the 

working environment. But the literature study suggests that there are both negative and 

positive effects on the work environment and health when introducing Lean. The conclusion 

suggests that Almondy has had a positive impact on their physical work environment since 

there has been a decrease in deviation reports. If someone wants to study further in the field, 

Lean production should be investigated in several industries and examine all aspects of a Lean 

introduction linked work environment and health. 

 

Keywords: Lean, JIT, Muda, Implementation, Improvment, Physical Work Environment, 

Psychosocial Work Environment  
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Förord 
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Terminologi 

 
  

JIT     Just-In-Time innebär att organisationen producerar exakt den mängd 

som efterfrågas vilket leder till effektiv produktion och i sin tur 

minimerar lagerhållning. 

 

Jidoka   Automatisering av maskiner för att frigöra de mänskliga resurserna.  

 

 

5 Varför   Ett verktyg inom Lean som identifierar problem. 

 

Ishikawadiagram Ett annat verktyg för problem identifiering. 

 

5S    Fem regler som används för att få mer organiserad arbetsplats. Används 

för att eliminera slöseri i processer. 

 

Muda    Eliminera slöseri. 

 

Kaizen   Ständiga förbättringar. 

 

PDCA   Betyder Plan-Do-Check-Act och är en metod inom Lean som används 

till att systematiskt arbeta med problemlösningar och ständiga 

förbättringar.
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1 Inledning  
1.1 Introduktion 

Effekterna av ett Lean-införande beskrivs ofta i termer av kvalitetsförbättringar, förbättringar i 

kortare ledtider, förbättrad effektivitet och nöjdare kunder[1]. Effekter kopplat till arbetsmiljön 

i verksamheten framhålls däremot inte lika ofta i litteraturen även om det finns internationella 

studier som publicerats [1] [2] [3].   

 

Lean produktion har ett stort inflytande på hur företag arbetar med ständiga förbättringar, 

optimering och effektivisering av processer är det som ofta är i fokus. För att 

tillverkningsföretag ska kunna maximera sin lönsamhet så kräver detta bland annat, att 

svinnprocessen effektiviseras och optimeras för att minska onödig resursåtgång. Svinn 

processen ser såklart olika ut från bransch till bransch och varierar därför hur resurs krävande 

den är. I vissa av fall så kan svinn processen vara mer eller mindre fysisk krävande vilket kan 

avspegla sig i personalens fysiska och psykiska hälsa. Därför är det vanligt att företag driver 

förbättringsprojekt i svinn processen för att öka lönsamheten men också främja personalens 

hälsa.  

 

Denna studie baseras på en intervjustudie på Almondy då de för ett år sedan optimerat sin 

svinnprocess på grund av ovanstående problem. Almondy är ett bolag som producerar och 

distribuerar differentierade tårtor skapade runt deras unika mandelbotten. Mandelbageriet som 

det kallades i början, startade 1982 i Göteborg och har fram till idag växt till 100 medarbetare 

och en produktion på 75 000 tårtor per dag [4]. Så som många företag jobbar Almondy ständigt 

med förbättringar. De har på senare tid vinklat förbättringsarbetena så att istället för att endast 

utgå ifrån vilka förbättringar som bidrar till en effektivare process och mer kapital, så läggs nu 

mer fokus på att förbättra arbetsmiljön. 

 

1.2 Bakgrund och problemmotivering 

Lean produktion kommer fortsätta att revolutionera det sätt som företag och organisationer 

drivs och utvecklas på i framtiden. Den forskning och litteratur som finns kring Lean produktion 

har fram till idag handlat mycket om vad Lean omfattar, vilka metoder och verktyg som 

används, chefs- och ledarskapsfrågor samt effekter av Lean när det genomförs i företag och 

organisationer. 

 

I en studie som genomförts på uppdrag av Arbetsmiljöverket pekar dock Ståhl och Ekberg på 

att det inom området Lean och arbetsmiljö inte finns tillräckligt med forskning kring de effekter 

av införande av Lean produktion i verksamheter som har med arbetsmiljö och hälsa att göra. I 

rapporten lyfts ett antal kunskapsluckor fram som t.ex. att det saknas studier som över tiden 

följer förändringar i arbetsmiljö och anställdas hälsa i relation till Lean produktion. Vidare så 

pekar författarna på att det speciellt inom offentlig sektor, som idag satsar mycket på Lean, att 

det saknas studier av konsekvenser av Lean-införande på arbetsmiljö och hälsa.  Organisationer 

bör även fokusera och titta närmare på risker i fysisk och psykosocial arbetsmiljö kopplat till 

ett högre arbetstempo och hårda rationaliseringskrav i flera branscher [5]. Då Ståhl och Ekberg 

pekar på att det finns tydliga kunskaps luckor inom området så har detta lagt grunden för våran 

studie.  
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Företag och organisationer i Sverige är enligt lag skyldiga att systematiskt motverka hälso- och 

olycksrisker samt i sitt arbetsgivaransvar själva kontrollera och förbättra såväl de anställdas 

arbetsmiljö som sitt eget arbetsmiljöarbete. Inom ramen för Lean-konceptet är det därför helt 

nödvändigt att, förutom arbeta med förbättring av verksamhetsprocesser, även aktivt arbetar 

med att kraven på god arbetsmiljö säkerställs och att det systematiska förbättringsarbetet även 

omfattar arbetsmiljöområdet. Baserat på detta måste företagen därför mäta och dokumentera 

effekter av ett Lean-införande vad det gäller påverkan på arbetsmiljön [6]. 

 

För att uppfylla lagens krav, men även för att kunna attrahera och behålla kvalificerad 

arbetskraft samt arbeta långsiktigt måste åtgärder vidtas i företag och organisationer för att 

säkerställa att Lean produktion går hand i hand med en förbättrad arbetsmiljö. För att detta ska 

vara möjligt behövs ökad kunskap och mer analys av Lean produktion och konceptets påverkan 

på arbetsmiljön. Denna studie fokuserar därför på vilka effekter som kan ses på arbetsmiljön i 

en verksamhet vid införande av Lean produktion [6]. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka effekter på arbetsmiljön och hälsa som anställda i den 

privata sektorn upplever efter införande av Lean produktion som strategi inom sin organisation. 

 

1.4 Frågeställning 

Den frågan som ska besvaras i studien är hur införande av Lean produktion inom den privata 

sektorn påverkar de anställdas upplevelse av arbetsmiljö och hälsa? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien genomförs som en intervjustudie på Almondy med verksamhet baserad i Göteborgs 

kommun. Studien omfattar fast anställd personal inom verksamheten. De personalkategorier 

som kommer att beröras är alla typer av tjänstemän inom t.ex. produktion, lager, ekonomi och 

administration. På grund av tidsbrist kommer intervjustudien avgränsas till att endast innefatta 

personal involverade i förbättringsarbetet. Studien kommer även ur ett arbetsmiljöperspektiv 

avgränsas till de faktorer som Almondy grundar sin arbetsmiljö på vilket är meningsfulla 

arbetsuppgifter, sociala egenskaper och även ekonomisk ersättning.  
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2 Teori  
2.1 Lean  

Lean produktion är idag det koncept som globalt dominerar när det gäller att genomföra 

effektiviseringsprogram i företag och organisationer såväl i privat som offentlig sektor. 

Bakgrunden till Lean produktion är att den japanska biltillverkaren Toyota, som försökte 

kopiera Fords massproduktionskoncept. Men de saknade resurser och utvecklade därför 

alternativa metoder för att använda sig av färre maskiner och mindre personal. 

Produktionsupplägget blev mycket lyckat och studerades av en grupp amerikanska forskare 

som gav ut boken The machine that changed the world där konceptet benämndes Lean 

produktion [7]. 

 

Lean produktion bygger på tanken att maximera kundnytta och minimera resursslöseri i en 

organisations verksamhetsprocesser och kombinera detta med att etablera en kultur i 

organisationen där chefer och medarbetare engagerar sig och arbetar med ständig förbättring. 

Genom olika metoder, verktyg och med stöd av visualisering genom förbättringstavlor ska 

företaget kunna följa upp status i verksamheten samtidigt som medarbetarna kan rapportera 

problem och avvikelser samt dokumentera och följa upp vid olika typer av 

förbättringsaktiviteter. [9] 

 

Lean produktion - Förbättringsarbeten  

Implementera Lean i hela organisationen är en sak men går också att göra förbättringsarbeten 

med hjälp av de metoder och strategier som finns inom Lean produktion. I en intervjustudie 

gjord på Luleå Tekniska Universitet studerande de materialhanteringen genom byggprocessen 

och hur ett förbättringsarbete med Lean som förändringsstrategi verkat över tid hos Moelven 

Byggmodul AB i Sandsjöfors. Här baserades förbättringsarbetet utifrån olika välkända 

förbättringsmetoder och principer inom Lean produktion och där många utav metoderna var 

mätnings bara. Då effekterna av förbättringsarbetet var högst nödvändiga för att kunna 

analysera resultatet. De metoder och principer dem baserade arbetet på var TPS, JIT, Människor 

och lagarbete, Jidoka, 5 Varför, Ishikawadiagram, 5S, Muda, Kaizen, PDCA, Philosofin etc. 

De effekter de identifierade av förbättringsarbetet delades in i tillhörande metod då en generell 

effekt av arbetet var svår att påvisa. [9]. 

   

JIT 

Just-In-Time är en del i Lean produktion som handlar om att alla delar ska bli klara på rätt 

tidpunkt för att slippa förseningar och lagerhållning. Studien beskriver att verksamheten har 

arbetat med JIT sedan innan fast intervjuerna pekar på att det skapar tidsbrist vid de olika 

processerna. De menar på att lösningen på detta problem skulle kunna vara ett bättre system för 

tillverkningen. [9]. 

 

Muda 

I intervjustudien nämns det att effektiviseringen av processer har bidragit med att medarbetarna 

upplever tidsbrist. Tidsbrist är en negativ faktor som skapar oro och stress bland personalen. 

Däremot så kan detta åtgärdas genom effektivisering av processer och eliminera slöseri. [9].    
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Filosofin 

För att Lean arbeten ska fungera på rätt sätt krävs det ett stort engagemang och rätt inställning 

av medarbetarna. Filosofin om Lean måste vara integrerat i hela organisationen från 

medarbetare till ledningsgrupp. Intervjustudien anger en attitydförändring i verksamheten samt 

en större förståelse över alla processer. Detta visar på en positiv effekt i förbättringsarbetet då 

de har fått personalen mer involverad i processerna och förbättringar [9]. 

 

2.2 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö tänket växte fram under industrialismen som ett resultat av de många olycksfall 

och sjukdomar. Den första lagen som tillkom var lagen om yrkesfara, efter det så har vi kommit 

en lång väg och 2001 så bildades arbetsmiljöverket där de med anpassning av EU och de 

svenska lagarna har byggt upp de som vi idag kallar arbetsmiljö [10].  

Arbetsmiljöarbetet skall vara naturligt integrerat i verksamheten och ska bedrivas med ett 

systematiskt förbättringsarbete som består utav tre delar: att undersöka, genomföra och följa 

upp [11]. Arbetsmiljö brukar delas upp i två delar, fysisk och psykosocial. Den fysiska 

arbetsmiljön innefattar hantering av maskiner, ljud, ljus, ventilation och alla andra delar som 

kan påfresta kroppen. Psykosocial arbetsmiljö utgörs av faktorer som bidrar till personalens 

psykiska välmående detta innefattar relationer mellan personalen, delaktighet på jobbet och 

stress. De olika faktorerna som ingår i den psykosociala är många då olika faktorer påverkar 

olika personer olika [12]. 

 

Fysisk arbetsmiljö 

Fysisk arbetsmiljö innefattar alla typer av moment inom ett arbete som kan utgöra en fara för 

individen. Enligt arbetsmiljöverket anmäldes 121 950 arbetsskador år 2017. Arbetsskadorna 

innefattade arbetsolyckor med sjukfrånvaro, arbetssjukdomar, arbetsolyckor utan sjukfrånvaro, 

olycka under färd till och från jobb, gamla ärenden och ej klassificerbar anmälan [13]. 

Näringsgrenen som bidrar till flest arbetsrelaterade olycksfall är olika beroende på kön. För 

män är olycksfallen högst inom stål- och metallframställning och kvinnor drabbas mest vid 

livsmedelstillverkning. Sambandet mellan näringsgrenarna är att båda klassificeras inom 

industrin där det kan förekomma tunga lyft, höga bullernivåer, användning av stora maskiner 

och användning av farliga kemikalier [12]. Det finns regler uppsatta av arbetsmiljöverket för 

hur företagen ska hantera arbetssysslor i denna typ av miljö. När det gäller lyftarbeten så är det 

stor risk för skada av ländryggen och även andra delar av kroppen. Arbetsmiljöverket skriver 

att manuella lyft inte ska överstiga 25 kg och ifall det måste förekomma så ska bördan hållas 

nära kroppen. Under det dagliga arbetet så kan det förekomma en mängd olika lyft och då 

hänvisar arbetsmiljöverket till att det inte är lämpligt att lyfta mer än 15 kg åt gången. Vid ett 

eventuellt lyft så bör individen själv bedöma risken, och göra valet ifall de ska göra lyftet eller 

välja ett annat tillvägagångssätt. 

 

När en individ ska bedöma risken så finns det en del påverkande faktorer som spelar in. En av 

faktorerna kan vara stress, ifall det är stressigt på jobbet när lyftet ska göras så kan individen 

ignorera riskbedömningen och lyfta den höga vikten utan att tänka. Stressfaktorn bidrar även 

till slarv i ergonomin och kan då leda till allvarliga skador. Andra faktorer som kan påverka 

riskbedömningen är arbetstagarens förutsättningar, underlagets beskaffenhet, vikt och stabilitet, 
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synförhållanden, arbetsställningar, arbetsrörelser, hur frekvent lyften förekommer, 

klimatförhållanden och tidspress [14]. 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Det är inte bara den fysiska arbetsmiljön som påverkar individen på sin arbetsplats utan även 

den psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön är skild ifrån den fysiska, då den 

psykosociala arbetsmiljön innefattar hur individen upplever och påverkas av sin arbetsplats. De 

psykosociala beståndsdelarna som ofta nämns innefattar meningsfulla arbetsuppgifter, sociala 

egenskaper, ekonomisk ersättning, mobbning, stress, arbetsmotivation, egenkontroll, konflikter 

och arbetsförändring m.m. [12]. Stress kan vara både positivt och negativ, Yerkes-Dodsons lag 

visar på att stress kan leda till ökad prestation men även att för mycket stress kan leda till 

minskad prestationsförmåga [15].  

 

Meningsfulla arbetsuppgifter och delaktighet 

Det finns många anledningar till att en individ trivs eller inte trivs på sin arbetsplats. En stor del 

innefattar att individen ska känna sig behövd och delaktig. En individ behöver känna att de är 

delaktig i besluten som tas och inte endast erhålla och acceptera förändringar från ledning och 

chefer. Forskning visar att desto mer kontrollerad individen är desto sämre trivs individen på 

sin arbetsplats. Individen behöver lite frihet för att utföra sina arbetsuppgifter men det får inte 

gå till den gränsen att individen får för mycket frihet, då kan istället individen istället uppleva 

den ökade friheten som en belastning. Det är upp till chefen att hitta en balans för varje enskild 

individ. En annan del för att känna sig delaktig på sin arbetsplats innefattar att individen 

upplever sig behövd och att hens arbetsuppgifter är meningsfulla. En förändring som skett på 

olika produktionsmetoder som efterliknat löpande bandet, där alla gör sitt egna moment i 

produktionen för att utveckla kompetensen inom just ett område. Denna metoden har ändrats 

så att individerna får göra olika moment för att undvika ett monotont arbete.  

 

Sociala egenskaper 

Det finns många olika resonemang angående arbetsmotivation men många av dessa grundar sig 

i gemenskapen på arbetsplatsen. Med gemenskap på arbetsplatsen menas att individen ska få 

vara med vid förändringar och att personalen tillsammans med ledningen ska arbeta aktivt 

tillsammans och sträva mot samma mål [12]. Gröjer och Liukkonen beskriver hur viktigt det är 

med att förbättringarna inom arbetsmiljö går rätt till annars kan detta leda till en negativ effekt. 

Frånvarostatistik är ett sätt för att evaluera en arbetsmiljöförbättring. Arbetsgemenskapen är en 

del som kan evalueras med frånvarostatistik då en bra gemenskap på arbetet bidrar till skyndsam 

återkomst efter sjukfrånvaro [16]. 

 

Ekonomisk ersättning 

Det finns många olika anledningar varför individer tar sig jobbet men det grundar sig ofta i 

pengar. Även om just Sverige inte tillåter någon att svälta ihjäl så behöver ändå varje individ 

tjäna egna pengar. Lönen behöver inte vara det största anledningen individen tar sig till jobbet 

men det är en stor bidragande faktor, då det antagligen hade varit väldigt motvilligt att ta sig till 

jobb utan ekonomisk ersättning [12]. I en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv visar på 

att lönenivån har en positiv inverkan på trivsel och engagemang i verksamheten, samtidigt som 

det har en negativ inverkan på uppsägningsintentionen i verksamheten. Detta visar att lönen är 

relaterat till motivationen på arbetsplatsen [17]. 
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Sjukskrivningar kopplat till arbetsmiljö 

Tompa, Dolinschi och De Oliveira anger i sin undersökning att ett kontinuerligt 

arbetsmiljöarbete bidrar till en ökad produktivitet samtidigt som sjukskrivningarna minskar. 

Alla typer av sjukskrivningar är negativt då det tar ifrån de ekonomiska resurserna samt bidrar 

till minskad arbetskraft [18]. För att en verksamhet ska minska sjukskrivningarna krävs det ett 

kontinuerlig och ett systematiskt system för uppföljning av de fokuserade arbetsmiljöfaktorerna 

så att verksamheten kan säkerhetsställa en bra arbetsmiljö [19]. 

  

Wikman pekar på att i verksamheter med anställda som upplever att den psykosociala 

arbetsmiljön har stora brister, som kan bidra till en hög sjukfrånvaro och en mer aktiv 

personalomsättning. I dessa organisationen så finns det även väldigt lite eller inget intresse alls 

för slutresultatet i produktionen. Det finns samband mellan en bra arbetsplatsutformning och 

förbättrad kvalitet. Individens prestationsförmåga minskar drastiskt om arbetsmiljön inte 

fungerar [20]. 

 

2.3 Tidigare studier inom arbetsmiljö och hälsa kopplat till Lean 

Det är vanligt idag att införa Lean produktion i en verksamhet eftersom detta kan bidra till ökad 

lönsamhet, minskade kostnader och en ökad effektivitet i produktionen. Det finns en mängd 

olika strategier som bidrar till dessa faktorer så som JIT och Muda. Ekonomiska beslut i en 

organisation har stort inflytande av den globala konkurrerande marknaden. Detta bidrar till att 

producerande företag flyttar produktionerna till låglöneländer som även har lågt antal eller total 

avsaknad av fackliga förbund. På samma gång så förespråkar samtliga Lean användarna att 

strategin är gynnsam för arbetstagarna och har positiva effekter gentemot arbetsmiljön. 

Däremot så hävdar Landsbergis et al i sin studie baserad på en litteraturstudie med sökord så 

som Lean production  total quality management osv, samt fallstudie på fyra företag inom 

bilindustrin att Lean är synnerligen kopplad till en ökad arbetsintensitet, ökad arbetstakt samt 

försämrad arbetsmiljö. Då studien visade en ökning av arbetsskador hos de olika biltillverkarna. 

Ökningen av arbetsskador varierade från fall till fall, den fabrik med störst antal arbetsskador 

var General motors i  

Kanada där 67 % av de anställda rapporterade att de jobbade under smärta minst hälften av 

dagarna per månad. Landsbergis hävdar däremot i sin slutsats att bevisen är för vaga för att 

fastställa att Lean bidrar till en försämrad arbetsmiljö [21]. 

 

Leans inverkan på arbetsmiljön har debatterats länge, Berglund et al påvisar i sin forskning 

baserad på intervjuer med 20 företag, 20 arbetsplatsanalyser, granskning av 31 studier och 

diskussioner med experter att det ofta finns två riktningar på studier kring detta ämne. Den ena 

inriktningen innefattar att Lean produktion främjar en god arbetsmiljö då konceptet eliminerar 

gradvis de mänskliga slöseriet såsom arbetsskador etc. Berglund beskriver i sin forskning att de 

studier som hänvisar att Lean har en positiv effekt är ofta skapade utifrån ett ekonomiskt- och 

produktionsinriktat perspektiv. Han anger även att de studier baserade genom en 

arbetsvetenskaplig forskning ofta anger att Lean har en negativ inverkan på arbetsmiljön. Då 

dessa studier ofta är genomförda utan hänsyn på vilka effekter som uppkommit av Lean arbetet 

och vilka som uppkommit av andra förbättringsarbeten. Berglund anger i sin slutsats att 

informationsinsamlingen inte är tillräcklig för att kunna dra slutsatser ifall Lean ger en negativ 

eller positiv inverkan på arbetsmiljön. Men däremot så hävdar han att resultatet speglar både 

negativa och positiva effekter. De positiva effekterna innefattade satsning på ledarskap och 
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utveckling och även delaktighet som skapar kreativitet hos personalen. De negativa effekterna 

var att de kan bidra till en toppstyrd arbetsorganisation samt bristfällig omhändertagning av 

ideér och förbättringsförslag. Han syftar på att detta beror på att ett Lean införande kan göras 

på många olika sätt och får därför olika effekter beroende på hur organisationen valt att införa 

Lean  [22].  

 

En av delarna i Lean produktion som har fått mycket kritik är ledarskapets syn på de anställda. 

Då arbetstagarna endast ses som en del i processen kan detta då resultera till att de inte känner 

sig delaktiga i förändringar. Ett lyckat Lean projekt utgår ifrån de anställdas ambitioner och 

engagemang [9]. Lean produktion kan bidra med positiva effekter på arbetsmiljön när 

personalen är delaktig vid problemlösningar och de ständiga förbättringarna. Arbetsmiljön kan 

även förbättras genom en mer intensiv arbetsrotation. Dessa påståenden har däremot fått kritik 

med hänsyn till att underlaget är otillräckligt. Kritikerna menar på att konceptet understödjer 

att Lean produktion leder till stress, ledningskontroll samt ett ökat arbetstempo. 

Det är denna typen av kritik som en del öknamn av Lean har uppkommit genom såsom Mean 

production och Management by stress [23].   

 

Länderna i Skandinavien har länge haft en väldigt omfattande lagstiftning angående arbetsmiljö 

samt starkt inflytande fackliga rörelser. Detta bidrar till att Lean arbeten i Skandinavien 

påverkas av dessa förordningar och ger upphov till att det finns en skandinavisk modell för 

Lean. Den typen av Lean arbeten som sker i Skandinavien formas därför på ett annat sätt och 

ger en större delaktighet och inflytande vid förbättringsarbeten. Även om detta sägs bygga på 

de skandinaviska arbetsmiljölagarna så finns det en chans att det istället bygger på den 

sociotekniska traditionen inom den skandinaviska arbetsmarknaden [24]. 

I Sverige säger arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska arbeta mot att minska olyckor och risken 

för ohälsa. Men lagen är även utformad så att arbetsgivaren ska försöka uppnå en bra 

arbetsmiljö för sina anställda [25]. 

 

Lean produktion har ett relativt öppet implementations sätt och konsekvenserna sägs vara 

beroende av huruvida implementationen har gått till samt hur efterarbetet fungerar [26]. Då de 

psykosociala arbetsmiljö aspekterna är svåra att upptäcka och bedöma, behövs det därför ett 

större fokus för att kunna utnyttja de positiva möjligheterna som ingår i Lean produktion. De 

positiva möjligheterna innefattar exempelvis delaktighet och teamwork som bidrar till en mer 

engagerad personal.  När Lean processen är i drift har verksamheter en tendens att låta den 

psykosociala arbetsmiljön hamna i bakgrunden, då de andra verktygen inom Lean lätt 

prioriteras [27].  
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3 Metod  
För att besvara vårt syfte och frågeställningar så har arbetet grundats på en kvalitativ studie som 

baseras på en litteraturstudie, samt innefattat en intervjustudie i form av semistrukturerade 

intervjuer på Almondy AB. Syftet med litteraturstudien har varit att få en överblick över den 

tidigare forskning kring utmaningar med att definiera vilka effekter ett förbättringsarbete med 

Lean produktion som strategi påverkar arbetsmiljön och hälsa hos de anställda ur både ett 

psykiskt och fysiskt perspektiv. Avsikten med intervjustudien har varit att få en bättre insikt i 

hur förbättringsarbetet påverkat arbetsmiljön och vad det har haft för effekt på de anställda ur 

ett psykiskt och fysiskt perspektiv. Resultaten har sedan analyserats med en komparativ analys 

för att identifiera skillnader och likheter. 

 

3.1 Ramverk för litteraturstudie 

Allmän litteraturstudie används för att hitta och sammanställa information inom ett visst 

ämnesområde och för att skapa en bred bild över forskningsområdet. Vid användning av allmän 

litteraturstudie så skildras och undersöks valda studier. Detta brukar sällan göras på ett 

systematiskt sätt. Metoden används också för att jämföra likheter och skillnader i vetenskapliga 

artiklar inom ämnesområdet [28].  

 

3.2 Ramverk för intervjuer 

En intervju är en konversation mellan två eller fler parter där den ena parten utfrågar den andra 

för att tillhandahålla information. Det finns en stor variation av intervjutyper, där dom 

vanligaste är personliga intervjuer, gruppintervjuer, fokusgrupper, besöksintervjuer och 

telefonintervjuer. Intervjuer kräver tid och planering och det kan vara svårt att veta i vilken ände 

man ska börja. Men idag finns det en mängd ramverk för hur man planerar och utför intervjuer 

för att få ett så lyckat resultat som möjlig. Ramverken pekar bland annat på vikten utav att ha 

en god insikt i syftet med intervjun, då ett otydligt syfte gör det svårt att gå vidare. Om syftet 

är klarlagt så är nästa steg att bestämma sig för vilken intervjumodell som ska användas. Det 

finns olika typer av intervjumetoder där valet av metod är mycket viktigt då det kan vara den 

avgörande faktorn för hur väl man tillhandahåller den information man är ute efter. De mest 

använda intervju modellerna är strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer, 

Ostrukturerade intervjuer där de olika modellerna differentierar sig i sin uppbyggnad och 

utförande [29]. I denna studie så har semistrukturerade intervjuer valts. 

 

Semistrukturerade intervjuer  
 Formulering av frågorna 

 Ordningsföljd på frågorna är samma  

 Svarsalternativ: fixa eller öppna 

 Avsluta/komma tillbaka  

 Kvalitativ och ev. kvantitativ analys 

 

Utifrån tydligt syfte kan intervjufrågorna struktureras upp. Ramverken är tydliga med att 

frågorna måste hålla en viss standard och kvalitet för att uppnå önskat resultat. De pekar på en 
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mängd punkter som inte får överskridas för att frågorna ska dels uppnå syftet med intervjun 

men också för att ge ett bra intryck som intervjuare.  

 

 Aldrig två frågor i en fråga 

 Ej hypotetiska frågor  

 Inte överlappande frågor  

 Undvik frågor som lätt besvaras med ja eller nej 

 Undvik allt fikonspråk  

 Lagom många frågor för tillgänglig tid samt anpassat till intervjuform 

 Inte känsliga frågor utan välgrundad anledning  

 Inte frågor som inte handlar om uppgett frågeområde  

 Ej frågor som avslöjar intervjuarens värderingar. 
 

Fördelarna med intervjuer bygger på att ge en djupare förståelse i komplexa frågeställningar, 

det ger även möjligheten för intervjuaren att ta del av den intervjuades resonemang. Genom en 

intervju kan informationen kontrolleras med följdfrågor vilket bidrar till en hög validitet i 

intervjustudien. Nackdelarna med en intervju är att databearbetning är tids krävande vilket i sin 

tur kan leda till ett mindre urval i form av antalet intervjuer som hinns med att genomföras. 

Datainsamlingstekniken främjar heller inte intervjuarens anonymitet vilket gör att intrång i 

privatlivet, känsliga frågor kan uppfattas som kränkande [29]. 

 

3.3 Metodval 

En kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som grundar sig i att forskaren 

ska kunna beskriva om t.ex. uppfattningar eller en livssituation. Vid kvalitativa studier så är ett 

av de vanligaste tillvägagångssättet intervjuer, då forskaren ska kunna uppfatta den sociala 

verkligheten som respondenten upplever [30].   

 

Den kvalitativa allmänna litteraturstudien kommer att genomföras för att skapa en 

bakgrundsförståelse över ämnesområdet. Den ska även genomföras för att hitta relevant fakta 

som i sin tur ska hjälpa oss att skapa en uppfattning över effekterna på arbetsmiljön som andra 

forskare har identifierat vid Lean införande. Litteraturstudien kommer sedan jämföras för att 

hitta kopplingar mellan liknande studier och vår intervjustudie. 

 

I denna studien har en kvalitativ metod används vid intervjuerna för att få fram djupet under  de 

intervjuerna, samt för att kunna spegla hur respondenterna uppfattar situationen och den sociala 

verkligheten som lyder på Almondy. Intervjuerna i studien är semistrukturerade då vi ville få 

fram respondentens egna uppfattningar och resonemang kring effekterna av förbättringsarbetet.  

 

3.4 Datainsamling 

Litteraturstudie 

Den allmänna litteraturstudien gjordes med hjälp av sökningar i artikeldatabaser som hanterar 

vetenskapliga artiklar och annan litteratur. I sökningen av artiklar har vi sökt efter nyckelord 

och data som skildrar metoder för utvärdering samt utmaningar och problem som forskare 

tidigare stött på. De nyckelord som valts innefattar Lean, Lean production, Working 

environment, The effects of lean, Lean production improvments, Psykosocial arbetsmiljö, 
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Fysisk arbetsmiljö, Workplace safety, Health and safety. Litteraturstudien utfördes på skilda 

vägar för att få ett bredare perspektiv över området. Litteraturen har sedan sammanställts i en 

tabell där syfte, metod samt resultat som litteraturen har. Genom diskussion och analys av 

insamlad litteratur sammanställdes litteraturstudien av båda parter.  

  

Intervjustudie 

Intervjustudien har genomförts på Almondy AB i form av tre semistrukturerade djupintervjuer.  

Intervjuerna genomfördes med de personer som varit mest involverade i förbättringsarbetet på 

Almondy för att få en djupare förståelse över deras synpunkter på förbättringsarbetet. 

Anledningen till varför intervjustudien gjordes på Almondy var för att de för ett år sedan 

genomfört ett förbättringsarbete med hjälp av Lean som strategi. Där arbetets fokus var att 

förbättra svinnprocessen. Under första mötet med produktionschefen enades vi om att ett år 

efter förbättringsarbetet var lagom tid att utvärdera arbetet. För då har produktionspersonal 

hunnit att anpassa sig till de nya arbetssättet. Intervjuerna har sedan analyserats och reviderats 

för att sedan sammanställas i intervjustudien nedan. Tillsammans med intervjuerna har vi sedan 

skapas oss en helhetsbild över hur förbättringsarbetet påverkat processerna i verksamheten.  

 

3.5 Analysmetod 

I studien så kommer en komparativ analys metod att användas. Den används för 

undersökningar som jämför sociala system för att konstatera kulturbetingande och andra 

skillnader inom organisationer, institutioner eller kulturer [31].  Denna metod valdes för att 

kunna identifiera Leans inverkan på arbetsmiljön före och efter införande. Jämförelsen är 

gjord mellan olika studier som gjorts på olika företag med vår intervjustudie för att kunna 

identifiera likheter och skillnader.   

 

3.6 Val av respondenter 

För att få en godtycklig intervjustudie har intervjuerna genomförts med hjälp av lämpliga 

respondenter. Diskussioner har förts med vår handledare samt kontaktperson på Almondy för 

att identifiera medarbetare involverade vid förbättringsarbetet. De utvalda innefattar följande; 

 

 Produktionschef - Har det övergripande ansvaret över produktionen och personalen. 

Produktionschefen var mycket delaktig under förbättringsarbetet och har även stor insyn 

i arbetsmiljön. 

 

 Kvalitetschef samt assisterande medarbetare - Har det övergripande ansvaret över de 

mikrobiologiska faktorerna i fabriken. För att förbättringsarbetet skulle vara möjligt har 

kvalitetschefen kvalitetssäkrat processen för att minska risken för kontaminering. 

Intervjun med kvalitetschefen samt assisterande medarbetare skedde simultant, då de 

hade koll på olika områden vid arbetet. 

 

 Skyddsombud - Ansvarar för att säkra den fysiska arbetsmiljön. Skyddsombudet 

intervjuades då hen nyligen blivit skyddsombud och arbetade under förbättringsarbetet 

i produktionen med svinnprocessen. 
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De utvalda respondenterna innefattar de ovanstående, där alla har varit delaktiga under 

förbättringsarbetet. Studien skulle innefattat en intervju med HR-chefen, men på grund av 

tidsbrist samt att HR-chefen hade semester gick detta inte att ordna under studiens gång.  

  

3.7 Validitet, reliabilitet och Replikation 

Vad det gäller bedömning av forskning brukar det talas om tre centrala begrepp, validitet, 

reliabilitet och replikation. Om resultaten från en studie går att återskapa genom att studien 

genomförs på nytt med en sammanfallande metod så anses studien tillförlitlig. Reliabilitet är 

den term som förknippas med tillförlitlighet, reliabiliteten mäter huruvida resultatet från en 

studie anses vara tillfälliga eller slumpmässiga händelser. Begreppet reliabilitet tillämpas ofta 

vid kvantitativa studier, då reliabilitet avser hur vidare stabilt ett resultat är eller inte. Om 

studien med ett flertal upprepningar med en sammanfallande metod visar på olika resultat så 

betraktar man studien som opålitlig samt avsaknad av logik [32]. 

Replikation är en nära besläktat term med reliabilitet som beskriver möjligheten för andra 

forskare att återupprepa studien. Forskare brukar vid misstankar av otillförlitliga resultat på 

den grundläggande studien vilja ompröva undersökningen med den identiska metoden för att 

se om resultaten är legitim. För att forskare eller andra entusiast ska kunna replikera studien är 

det kritiskt att tillvägagångssätten är exakt och pedagogiska. Replikation läger grunden för 

studiens reliabilitet och därför blir det omöjligt att likställa resultat om studien inte går att 

återskapa [32]. Metodavsnittet innefattar tillvägagångssätt i studien för att andra ska kunna 

återupprepa studien och få ett jämförbart resultat.   

 

Bedömningen av validitet brukar avgöras utifrån studiens slutsatser och hur dom är relaterade 

till studiens i helhet. Det finns två olika stadier som forskare ofta arbetar utifrån. Dels att 

ackumulera teori för att utforma en problemställning samt förtydliga den empiriska 

undersökningen. Utöver detta måste även behandling och hopsamling av empiriska data ske 

simultant. För att en studie ska bedömas att ha en hög validitet så det empiriska och teoretiska 

konceptet sammanfalla i dessa två stadier. Det är även viktigt att påbörja insamlingen av 

aktuell och relevant data [33]. 

Validitet brukar delas in i tre huvudområden extern validitet, intern validitet, 

begreppsvaliditet. Validitet är ett känt begrepp som behandlar bedömningen av hur väl ett 

mått reflekteras av det begrepp som det avser att representera. Ofta så kan en studie 

ifrågasättas om det finns avsaknad mellan mått för ett begrepp och vad måttet avser att 

beteckna. Därför så anses en studies eller forsknings validitet låg om undersökningen inte 

mäter det den är avsedd att mäta [32]. I studien har syftet varit att använda pålitliga källor som 

innefattar peer reviewed journal där ämnesexperter har kvalitetgranskat innehållet. Även 

annan litteratur och källor har hämtats från Mittuniversitetets bibliotek, Google Scholar, 

EBSCO, företags hemsidor samt andra artikeldatabaser.   

 

Den interna validiteten redogör för orsaksförhållande och kausalitet. Slutsatser som redogörs 

av forskare, bedöms utifrån hur legitim orsakssambanden är samt hur välgrundad kausaliteten 

är eller inte. Detta görs genom att pröva huruvida en påstådd variation i en variabel x är 

beroende av en variabel y samt hur beroende dom är av varandra som forskaren påvisar. I 

annat fall, om variabeln x beror av andra variabler [32]. Den interna validiteten i denna studie 

kan bedömas utifrån de kopplingar som finns mellan Lean produktion och dess effekter på 

arbetsmiljön. 
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Den externa validiteten redogör för ifall att ett resultat från en studie kan generaliseras för att 

anses vara lämplig utöver en specifik undersökning sammanhang. För att studie ska anses ha 

en hög extern validitet så är det kritiskt att urvalsgruppen är representativ för det som studien 

avser att undersöka [32]. Den externa validiteten i denna studie kan bedömas utifrån val av 

respondenter som är motiverade i metodavsnittet. Generaliseringen av studien kan bedömas 

utifrån variation och spridning av Leans effekter på arbetsmiljön. 

 

3.8 Samhälleliga och etiska aspekter 

Det finns riktlinjer och krav över hur en studie ska samla in information samt hur den insamlade 

informationen ska hanteras. De riktlinjer som vi har valt att ta hänsyn till i denna studie 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. 

Informationskravet är kravet som anger att forskaren ska informera respondenterna om studiens 

syfte och vad just deras uppgift i projektet innebär. Samtyckeskravet är de krav som innefattar 

att respondenten har kännedom om att deltagandet är helt frivilligt samt att respondenten kan 

välja att lämna när hen vill. Konfidentialitetskravet är riktlinjen som hänvisar till att 

personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga ej ska kunna tal del av informationen. 

Det sista kravet innefattar nyttjandekravet, detta kravet är väldigt likt Konfidentialitetskravet då 

det innefattar att forskaren inte ska sprida eller använda informationen för andra ändamål [34]. 

3.9 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi strävat att båda ska vara lika delaktiga i både intervjustudien som 

litteraturstudien. Under intervjustudien så har båda varit delaktiga under diskussioner och 

intervjuer med Almondy. Insamlingen av data till litteraturstudien i form av vetenskapliga 

artiklar samt litteratur har gjorts på skilda vägar för att få två perspektiv inom området. 

Litteraturstudien har sedan tillsammans analyserats och där efter har arbetet sedan 

sammanställts tillsammans för att få med bådas åsikter och tankar. 
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4 Resultat 
 

4.1 Litteraturstudie  
Att Lean är en företagsstrategi för att öka effektiviteten och lönsamheten med minskade 

resursåtgången är idag ganska självklart för de som arbetar och forskar inom Lean produktion. 

Men Lean kan leda till både positiva och negativa effekter för arbetstagarna. Däremot så finns 

det inte tillräckligt med studier inom området för att ge en generell bild över Leans inverkan på 

arbetsmiljön. Tidigare studier visar på att det skiljer sig mellan svenska- och icke svenska 

organisationers resultat då de icke svenska studierna oftare påvisar negativa effekter i 

jämförelse med de svenska studierna [35]. Björkman pekar på samma sak då han menar att 

Lean inom Skandinaviska organisationer fungerar oftast bättre. Det är osäkert varför det 

fungerar bättre men en stor inverkan är den omfattande lagstiftningen samt de fackliga 

förbunden som skapar en tryggare arbetsplats för de anställda [24]. 

Att implementera Lean på ledningsnivå och inte som en hel organisation som forskare pekar på 

är nyckeln till att lyckas med Lean kan istället ge en negativ effekt på de anställda [36]. Även 

om Lean idag är välutvecklat samt den företagsstrategi som många organisationer använder sig 

av, så är effekterna av införandet olika från bransch till bransch [37].    

 

Möjligheten finns att Lean har en negativ inverkan på arbetsmiljön trots det så går det inte 

fastställa att detta stämmer i alla fallen. Då vissa studier visar på negativa effekter samtidigt 

som andra visar på positiva effekter, så kan detta grunda sig i misslyckade- eller lyckade 

implementationer samt förbättringsarbeten [38] [39].  

De flesta studier gjorda inom Lean kopplat till arbetsmiljö pekar på att Lean starkt kan kopplas 

till fler arbetsskador och sämre hälsa hos dom anställda. Oftast är dessa studier baserade på 

arbetsvetenskaplig forskning som vanligtvis pekar på att Lean har en negativ effekt på 

arbetsmiljön [40] [41]. 

Däremot så visar den ekonomiska- och produktionsinriktade forskningar på det motsatta, att 

Lean som strategi främjar arbetsmiljön. En del av Lean strategin går ut på att eliminera det 

mänskliga slöseriet vilket bidrar till minskade arbetsskador [22].  

 

Precis som Brenner, Fairris och Ruser säger så utgår de flesta studier ifrån det 

arbetsvetenskaplig synvinkeln där fokus ofta ligger på JIT [42] [43]. JIT syftar på att reducera 

slöseri och dötid i processerna vilket i sin tur bidrar till minskade ledtider [7].  Men 

arbetsvetenskapliga studier visar på att minskade ledtider ger en ökad arbetsintensiteten och 

arbetsmängd. Detta kräver mer av de anställda som i sin tur leder till ökad stress, felproduktion 

och hälsorisker i samband med användning av Lean i organisationen [21] [44]. 

Conti et al. pekar på att delar inom Lean produktion främjar en god arbetsmiljö. Såsom lagarbete 

samt delaktighet vid Lean implementationen kan leda till minskad stress hos arbetstagarna [45]. 

Det finns både negativa och positiva effekter men Jackson and Mullarkey anser att dessa tar ut 

varandra så att det inte blir någon effekt på arbetsmiljön [46]. 

Då många av de arbetsvetenskapliga studierna studerar hur JIT påverkar arbetsmiljön menar 

Adler att detta inte är godtyckligt, då det endast är en metod inom Lean. Han menar på att 

helheten måste studera för att kunna dra slutsatser på vad Lean produktion har för effekt på 

arbetsmiljön [47].  
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Personalavdelningen i en verksamhet kan beskrivas som den stödprocess som håller ihop Lean 

produktions alla aktiviteter [48][49]. Många av personalavdelningens arbeten leder till en ökad 

arbetshälsa samt säkerhet, då de inkluderar upplärning vilket generellt ökar kompetensen och 

delaktigheten hos de anställda [50]. Delaktigheten ger de anställda möjligheten till att bli mer 

involverad i att förbättra och driva utvecklingen framåt inom organisationen [45][51][[52]. Det 

finns dock en dispyt i fall rotationer av arbetsuppgifter har en positiv eller negativ inverkan på 

arbetsmiljön. Womack, Armstrong och Liker skriver att rotation av arbetsuppgifter kan vara 

gynnsam för arbetstagaren på grund av att varierade arbetsuppgifter ökar 

arbetstillfredsställelsen [53]. Medans Brenner, Fairris, Ruser samt Askenazy menar på att 

arbetsrotation kräver att arbetstagaren ökar sin kompetens och detta bidrar till en högre 

säkerhetsrisk, då arbetstagaren behöver utföra nya moment. Då sambandet mellan Leans 

effekter på arbetsmiljön inte påvisats så kan inga slutsatser dras [41] [44].  

 

Referenslista för litteraturstudie: 

Referenslistan presenteras i Bilaga D. 

 

4.2 Intervju med nyckelpersoner under förbättringsarbetet 

Intervju med produktionschefen 

Intervjun med produktionschefen på Almondy kan summeras således att varför de valde att 

förändra svinn processen grundar sig i att den dåvarande processens krävde mycket personaltid, 

samtidigt som det endast var en stödprocess i Almondys verksamhet. Processen var väldigt 

påfrestande på personalen då de inkluderade ett flertal tunga lyft. Under processens gång 

behövde personalen även byta om då reglering kräver att personalen inte går ut med deras 

arbetskläder.   

 

Almondy strävar efter att utveckla arbetsmiljön för att skapa en attraktiv arbetsplats för sin 

personal. Arbetsmiljöutvecklingen grundar sig i tre byggstenar som innefattar meningsfulla 

arbetsuppgifter, sociala egenskaper och ekonomisk ersättning. Produktionschefen menar på att 

om två av dessa tre byggstenar är uppfyllda så bidrar detta till större trivsel på arbetsplatsen. 

Grunden till förändringsarbetet låg i att många avvikelserapporter rapporterades angående 

svinn processen och Almondy själva såg att många i personalen som arbetade i avdelningen 

hade ont i ryggen. Produktionschefen poängterar även att detta förbättringsarbetet är det enda 

förbättringsarbetet det senaste året. Även om Almondy inte har tagit mätdata kring 

förbättringsarbetet så ser de ett avtagande av sjukskrivningar under året då det har minskat från 

204 anmälningar 2018 till 171 stycken 2019.   
 

Intervju med personal/skyddsombud 

Intervjun med det nuvarande skyddsombudet ansåg vi var lämplig då denna person arbetade på 

golvet med just dessa aktiviteter under förbättringsarbetet. Förbättringsarbetet beskrivs som 

lyckat och han har inga egna invändningar på eventuella ändringar i arbetet. Han beskriver att 

då momenten har minskat så har processen blivit mer optimerad samt att personalen inte 

behöver lägga onödig tid på svinnprocessen. Detta har givit mer tid till ett större fokus på 

huvudprocesserna. Optimeringen har även den givit en bättre fysisk arbetsmiljö då de tunga 

lyften har minskat. Det har även sett en minskning av avvikelserapporter angående rygg och 

belastningsskador.  
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Intervju med kvalitetschef samt assisterande kollega 

Under förändringsarbetet så var kvalitetschefen samt assisterande kollega delaktiga. Personalen 

har under förbättringsarbetet gång fått information om hur processen ska gå till och vad som 

ska ändras för att få en större inblick i varför arbetet sker. Under processen så upplevdes det att 

personalen fick en större insikt i de förhållningsregler som kretsar runt svinnprocessen som 

såväl andra delar av produktionen. Personalen har även yttrat sig väldigt positiva kring 

förbättringsarbetet då aktiviteterna inte längre är lika fysiskt krävande. Verksamheten har inte 

gjort någon datainsamling över huruvida förbättringsarbetet har påverkat verksamheten, men 

de antyder att då förbättringsarbetet har minskat antalet moment i processen bör detta ha 

bidragit till en minskning i ledtider samt en mer gynnsam arbetsmiljö. 

 

4.3 Resultatanalys 

Litteraturstudien och intervjustudien pekar både på skillnader och likheter i Leans påverkan på 

arbetsmiljön. Inte minst när det gäller effekterna på arbetsmiljön och resultaten utav att införa 

Lean i organisationen i form av både implementering och förbättringsarbeten. Litteraturen 

pekar på att Lean har både en positiv och negativ inverkan på arbetsmiljön, men antyder att 

detta med stor sannolikhet kan bero på huruvida verksamheten har lyckats med att driva 

förbättringsarbeten samt införa Lean. Då mycket av litteraturen pekar samstämmigt mot att 

Lean  kan ha en negativ effekt på arbetsmiljön så visar vår intervjustudie på det motsatta. Det 

är dock viktigt att poängtera att effekterna är olika i olika branscher och därför kan varken 

intervjustudien eller litteraturstudien ge ett generellt svar på vilka effekter det får på 

arbetsmiljön av att införa Lean.  

 

Intervjustudien hos Almondy anger att förbättringsarbetet inte utvärderats eller att det gjorts 

någon systematisk uppföljning. De har heller inte tagit fram mätdata vid, under eller efter 

förbättringsarbetet. Detta leder i sin tur till att de är svårt att se konkreta effekter av 

förbättringsarbetet, men den allmänna uppfattningen i verksamheten visar på en positiv effekt 

av förbättringsarbetet. Personalen har haft stort inflytande under förbättringsarbetet vilket 

litteraturstudien påvisar är en nyckelfaktor till att lyckas med ett Lean införande. Engagemang 

och delaktighet ger personalen en större förståelse av både innebörden och målet med 

förbättringsarbetet. Delaktigheten bidrar även till att individen känner sig behövd på 

arbetsplatsen och att hens arbetsuppgifter är meningsfulla. Då Almondy har valt att engagera 

personalen och ledningen i förbättringsarbetet bör detta enlig litteraturstudien ge upphov till en 

större gemenskap på arbetsplatsen. Litteraturstudien visar på att detta leder till att både ledning 

och personal får en bättre förståelse för varandras arbetsuppgifter. Teoretiskt så är 

den psykosociala arbetsmiljön väldigt svår att påvisa eftersom den innefattar hur individen 

upplever och påverkas av sin arbetsplats. Därför kan vi inte heller dra några slutsatser utan 

endast antaganden kring hur förbättringsarbetet uppfattats överlag bland de anställda. Vad som 

kan sägas om förbättringsarbetet är att fysiska aktiviteterna vid svinnprocessen har minskat, 

detta bör ha bidragit till en bättre fysisk hälsa för personalen då risken för belastningsskador 

har minskat. Om problemet av avvikelserapporter i den befintliga svinnprocessen inte hade 

identifierats så kunde detta under än längre tidsperiod resulterat i konkreta ryggskador.     

 

4.4 Diskussion 

Tidigare forskning syftar på att effekterna av ett Lean införande kan starkt kopplas till om 

införandet varit lyckat eller misslyckat. Detta gör att effekterna får en bred spridning och det 
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gör det svårt att skaffa sig en generell bild av vad ett införande av Lean har för effekter. Att 

definiera effekterna är mer komplext än så, beroende på vilket perspektiv och även vilken 

bransch som utgås ifrån så varierar effekterna ytterligare. Det visar sig i studier baserade ur ett 

arbetsvetenskapligt perspektiv att effekterna av Lean på arbetsmiljön oftast är negativa, och de 

flesta utgår endast från ett eller få av Leans verktyg. Då Lean syftar till att korta ledtider för 

arbetstagaren kan detta leda till tidspress och stress. En stressig miljö kan påverka 

arbetstagarens riskbedömning och kan därför leda till allvarliga skador under arbetspasset. 

Medan de arbetsvetenskapliga studierna visar negativa effekter så visar de ekonomiska- och 

produktionsinriktade studierna istället på positiva effekter med ett Lean införande. Detta kan 

bero på att Lean i grunden syftar på att eliminera slöseri vilket i sin tur gör att de anställda får 

en mer strukturerad arbetsmetod. Därmed minskas risken för ett ostrukturerat arbete med 

anställda som tar genvägar, som har visats ökar risken för skador och olyckor. 

  

Då effekterna på arbetsmiljön kopplat till införande av Lean är omdebatterat så pekar vissa på 

att de har en negativ effekt samtidigt som vissa pekar på att det har en positiv effekt. Det finns 

även studier som säger att ett införande av Lean inte har någon effekt alls då det negativa tar ut 

det positiva vilket vi efter vår studie anser är orimligt, då ett Lean införande påverkar alla 

aspekter av en organisation. För att få en förståelse över Leans effekter på arbetsmiljön så går 

det inte endast att undersöka det ena eller det andra perspektivet. Företaget eller organisationen 

bör kolla på Lean i sin helhet för att göra en rättvis bedömning av Leans effekter på arbetsmiljö 

och hälsa. 

  

Almondy dokumenterar avvikelserapporter och företaget har sett en minskning av både 

sjukskrivningar och avvikelserapporter kopplat till belastningsskador. Eftersom inget 

ytterligare förbättringsarbete gjorts så kan vi förmodligen anta att förbättringsarbetet haft en 

god inverkan på personalens framförallt fysiska hälsa. Men på grund av att Almondy inte tagit 

någon form av mätdata och heller inte gjort någon strukturerad uppföljning så blir det svårt att 

koppla avvikelserapporter samt sjukskrivningar direkt till förbättringsarbetet. Almondy 

definierar arbetsmiljö utifrån Sociala egenskaper, Ekonomisk ersättning och Meningsfulla 

arbetsuppgifter. Dessa faktorer tillhör den psykosociala arbetsmiljön och därför påverkar dessa 

faktorer på olika sätt beroende på individens egna preferenser. Detta gör att denna studie inte 

kan påvisa något om hur Lean införandet har påverkat den psykosociala arbetsmiljön och de 

faktorer som Almondy pekar på är deras definition av arbetsmiljö. 

 

4.5 Metoddiskussion 

Den allmänna litteraturstudien har både fördelar och nackdelar. Fördelarna med en allmän 

litteraturstudie är att man på en enkelt och effektivt sätt kan samla in data kring ämnesområdet. 

Däremot så finns en del nackdelar så som att författaren kan ha haft en begränsad tillgång utav 

relevant forskning inom området. Valet av studier kan även bli missvisande då forskaren 

selektivt kan välja studier som stödjer deras ståndpunkter. 

  

Ett genomgående problem i denna rapport är att mycket av de artiklar samt böcker som 

presenteras är baserade på en summering av andra forskares studier. Detta gör det svårt att 

konkret visa på vilka metoder som används i studierna. Detta leder till i sin tur att det resultat 

som presentas blir svårt att jämföra med resultat som andra forskare redovisat. 
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Ifall vi skulle ha gjort om studien så skulle vi istället valt att använda oss utav en systematisk 

litteraturstudie. Systematisk litteraturstudie är något vi hade valt då den kräver ett större antal 

studier med relevant forskning inom ämnesområdet. Detta hade gjort att litteraturstudien fått en 

förhöjd kvalitet samt skapat ett säkrare bedömningsunderlag. 

 

Vi hade valt att ha kvar den semistrukturerade intervjun men kompletterat den med en 

enkätundersökning. Enkätundersökningen hade använts för att få fram åsikter ifrån alla som 

arbetar med svinnprocessen och därmed fått ett större underlag. Vi skulle däremot valt att ha 

kvar intervjustudien fast med fler respondenter för att kunna jämföra allas åsikter över 

förbättringsarbetet.    
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5 Slutsats 
Litteraturstudien och intervjuerna både avviker och stämmer överens med varandra, där de i 

litteraturen pekar på att Lean produktion kan både ha negativ och en positiv effekt på 

arbetsmiljön. Då Almondy fått en mer entydig positiv effekt av Lean införandet, så kan detta 

tolkas som att organisationen på ett korrekt sätt använt sig av de metoder och verktyg som 

Lean innefattar. Det finns även tydliga tecken på att Almondy tillämpat de nyckelfaktorer som 

forskare pekar på är kritiska för att ett Lean införande ska lyckas så som effektiva 

arbetssystem, standardisering av arbete, decentralisering, ledarengagemang, engagemang, 

kunskap, och användning av verktyg samt metoder. Även om Almondy har fått en minskning 

i antalet avvikelserapporter samt sjukskrivningar, så kan man inte påvisa att detta beror direkt 

på förbättringsarbetet. Men då Almondy upplever att förbättringsarbetet blivit mycket lyckat 

så kan man anta att dom goda resultaten på arbetsmiljön kommer ifrån ett lyckat införande av 

Lean. 

 

5.1 Studiens reliabilitet och validitet 

Validiteten i studien är relativt låg med avseende på att det finns utmaningar kopplat till de 

delar i teorin kring effekterna på arbetsmiljön kopplat till förbättringsarbeten med Lean som 

strategi. Då det inte finns så mycket tidigare studier kring ämnet så är samstämmigheten mellan 

litteraturstudien och intervjustudien varierande.   

  

Intervjustudien hade även behövt inkludera fler anställda för att höja rapportens validitet, men 

då Almondy precis startat ett nytt förbättringsprojekt så fanns inte resurserna för fler intervjuer. 

En enkätundersökning kunde ha gjorts istället, men då vikten utav djupet och kvaliteten i 

respondenternas svar var ytters viktigt för studien, så valdes denna metod bort.   

  

Reliabilitet i denna studie är också relativt låg eftersom flera av artikelförfattarna vittnar om att 

det saknas forskning inom området, vilket också visade sig i att vi hade svårt att hitta artiklar 

med evidens inom området. Tiden som vi hade till vårt förfogande gjorde också att vi bara 

kunde genomföra en intervjustudie och för att öka reliabiliteten så hade fler intervjustudier 

behövts på fler företag och även innefatta en större spridning av branscher.  

 

5.2 Studiens samhälleliga och etiska aspekter 

I den här studien så uppnås alla krav som ingår i de samhälleliga och etiska aspekterna. 

Informationskravet uppnås genom att respondenterna frågades ifall de ville vara med och bidra 

till studien samt vad syftet med deras deltagande bidrar med. Samtyckeskravet uppnås då 

respondenten ej blev tvingad att vara med utan att deltagande var frivilligt samt att respondenten 

fick avbryta intervjun vid obehag. De sista två kriterierna Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet är väldigt lika och de båda uppnås i denna rapport. Under intervjuerna så har 

ingen personinformation samlats in vilket bidrar till att personuppgifter har inte spridits, använts 

eller förvarats på ett felaktigt sätt.  
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5.3 Förslag till ytterligare forskning 

Om ytterligare forskning ska göras inom området så bör det både göras fler intervjustudier inom 

samma bransch, men även differentierade branscher. Detta måste dels göras för att kunna 

jämföra resultat mellan organisationer inom samma bransch, men också för att kunna hitta 

kopplingar mellan effekterna påverkan i olika branscher. Det är även viktigt vid ytterligare 

studier inom området, att man inte endast fokuserar på ett eller ett fåtal områden inom Lean, 

utan studerar Lean i sin helhet för att kunna ge en rättvis bedömning av effekterna på 

arbetsmiljön. Då Lean har olika effekter på arbetsmiljön i olika branscher så bör även fler 

arbetsmiljöfaktorer studeras i koppling till ett Lean införande, då effekterna i denna studie 

begränsats till meningsfulla arbetsuppgifter, sociala egenskaper och ekonomisk ersättning. 
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Bilaga A: Intervjumall  
 Intervju med produktionschef på Almondy 

 

- Vad grundade sig förbättringsarbetet på? 

- Hur definierar ni arbetsmiljö? 

- Har det skett någon uppföljning av förbättringsarbetet? 

- Vad var din roll i arbetet? 

- Hur har förbättringsarbetet påverkat arbetsmiljön? 

- Vad anser du om förbättringsarbetets resultat? 

- Om ni skulle göra om arbetet är det någonting ni vill ändra på? 
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Bilaga B: Intervjumall 
Intervju med skyddsombud på Almondy 

 

- Vad var din roll i förbättringsarbetet? 

- Hur har förbättringsarbetet påverkat arbetsmiljön? 

- Upplever ni att sjukskrivningar ökat eller minskat i samband med 

förändringen? 

- Vad anser du om förbättringsarbetets resultat? 

- Har det skett några andra förbättringsarbeten efter detta? 

- Hur upplever du arbetet nu efter förbättringsarbetet? 

- Om ni skulle göra om arbetet är det någonting ni vill ändra på? 
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Bilaga C: Intervjumall 
Intervju med kvalitetschef samt assisterande kollega på 
Almondy 

 

- Vad vara era roller under förbättringsarbetet? 

- Hur delaktiga var personalen under arbetet? 

- Anser ni att personalen har förståelse över varför arbetet gjordes? 

- Ser ni några skillnader i arbetsmiljöperspektiv efter arbetet? 

- Har ni utvärderat arbetet efter färdigställande? 

- Om ni skulle göra om arbetet är det någonting ni vill ändra på? 
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Bilaga D: Referenslista för 
litteraturstudien 
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Blandning mellan 

negativa och 

positiva effekter 

Lewchuck, 

W., P. 

Stewart, 

and C. 

Yates 

Kanada 2001 Undersök

er 

effekterna 

av lean på 

arbetskval

iten 

Enkätund

ersökning 

på fyra 

bilproduc

enter 

Företagen 

innefattade 

Ford, 

Chrysler, Gm, 

Gm (uk) och 

Cami 

Effekterna varierar 

beroende på ett 

företags 

strukturela 

uppbyggnad  

Brenner, 

M., D. 

Fairris, and 

J. Ruser 

USA 2004 Identifiera 

Hur 

verktyg 

inom Lean 

förändrar 

arbetsmilj

ön  

Litteraturs

ökning 

Inga De ser en positiv 

effekt i alla verktyg 

utom JIT 

Berglund R Sverige 2006 Skapa en 

förståelse 

över 

effektera 

Lean har 

på 

arbetsmilj

ön 

Intervjust

udie och 

arbetsplat

sanalyser 

25 olika 

företag i 

Sverige och 

Norge 

Kan bidra till 

negativa och 

positiva effekter 
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Babson, S USA 1993 Undersök

ning över 

hur Lean 

påverkar 

arbetet på 

Mazda 

Enkätund

ersökning 

samt 

litteraturs

ökning 

2400 

anställda på 

Mazda 

Det finns två delar 

då ena sidan anser 

Lean som mean 

och andra sidan att 

Lean är bra för 

management 

kontroll 

Conti, R., 

and C. Gill 

USA 1998 Diskutera

r Lean och 

JIT 

effekter på 

arbetsstre

ss 

Litteraturs

tudie 

Inga JIT och Lean har en 

ekonomisk och 

social påverkan på 

företaget 

Womack, J. 

P., Jones, 

D. T., Roos, 

D 

USA 1991 Beskrivni

ng om 

Leans 

historia 

och des  

verktyg 

Litteraturs

ökning 

samt 

diskussio

ner 

Experter 

inom 

området 

Reducering av 

dötid i processer 

bidrar till 

minskade ledtider 

Landsbergi

s, P A: 

Cahill j & 

Schnall P 

USA 1999 Att 

undersöka 

vilka de 

faktiska 

effekterna 

av Lean är 

Litteraturs

ökning 

Ingen Att Lean 

användande 

företag bör 

undersöka 

kostnaden på 

sjukdomar före och 

efter införandet 

Askenazy, 

P 

USA 2001 Undersök

ning av 

stress på 

arbetsplat

sen 

Litteraturs

ökning 

Ingen Att lean har en 

negativ effekt på 

arbetsmiljön 

Conti, R., J. 

Angelis, C. 

Cooper, B. 

Faragher, 

and C. Gill 

USA 2006 Undersök

er 

sambande

t mellan 

Lean 

produktio

Intervjuer 

med 

personal 

och 

ledning 

och 

Undersöknin

gen gjordes 

på 21 olika 

företag 

Lean produktion 

behöver inte 

nödvändigtvis leda 

till ökad stress 
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n och 

arbetsmilj

ö 

Arbetsplat

s 

observatio

ner 

Jackson P 

R, 

Mullarkey 

S 

England 2000 Undersök

er 

sambande

t mellan 

Lean och 

arbetsmilj

ö inom 

klädestillv

erkning 

Observati

oner hod 

klädtillver

kare i 

England 

Undersöknin

gen tog plats 

på fyra olika 

företag  

Reslutatet speglar 

både negativa och 

positiva effekter på 

arbetsmiljön 

Adler, P. S USA 1999 Undersök

er den 

mänskliga 

handlings

kraften 

vid Lean 

produktio

n 

Litteraturs

tudie 

Ingen Att det fortfarande 

är oklart vad 

effekterna är  

Cua, K. O., 

K. E. 

McKone, 

and R. G. 

Schroeder 

USA 2001 Undersök

er hur 

TQM, JIT, 

TPM,  

Undersök

er hur 

dessa 

verktyg 

inverkar 

på 

varandra 

genom en 

litteraturst

udie 

Ingen Effekterna varierar 

beroende på i 

vilken grad 

införandet görs 

de Treville, 

S., J. 

Antonakis 

Schweiz 2006 Undersök

er hur 

Lean 

produktio

n 

Litteraturs

tudie 

Ingen Motivationen utgår 

ifrån personalens 

egenvilja och inte 

ifrån Lean 

produktion 
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motiverar 

arbetarna 

Kaminski, 

M 

USA 2001 Undersök

er 

sambande

n mellan 

Lean och 

skador på 

arbetsplat

sen 

Enkätund

ersökning 

samt 

analys av 

skadeanta

l på 

företag 

med minst 

50 

anställda 

89 

tillverkande 

företag 

Högre antal 

arbetstimmar 

bidrog till mindre 

skador 

Hasle, P; 

Bojesen, A: 

Jensen, P & 

Bramming,

P 

Danmar

k 

2012 Undersök

a 

forsknings

litterature

n 

innefattan

de Leans 

inverkan 

på 

arbetsmilj

ön 

Litteraturs

tudie 

Ingen Identifierade både 

negativa och 

positiva effekter 

Toralla, M. 

S. P., P. 

Falzon, 

and A. 

Morais 

Frankri

ke 

2012 Studerar 

”att arbeta 

i grupp” 

ur ett 

Kaizen 

perspekti

v 

Arbetsplat

sanalys 

På ett företag 

som tillverkar 

bilar (bolaget 

är okänt) 

Att kortare ledtider 

ger personalen 

mindre tid att 

tänka på 

förbättringar 

Womack, 

S. K., T. J. 

Armstrong

, and J. K. 

Liker 

USA 2009 Undersök

er 

sambande

t mellan 

Lean och 

fysiska 

arbetsrelat

Jämförelse 

mellan 56 

olika jobb 

där man 

arbetar 

med Lean 

med 56 

56 olika 

företag som 

arbetar med 

Lean och 56 

andra företag 

Företag som 

arbetar med Lean 

påvisar en högre 

produktivitet 
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erade 

skador 

liknande 

jobb där 

man ej 

arbetar 

med Lean 

genom 

Intervjuer 

och 

observatio

n 

 


