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Frågeställning:  
 

� Lider operatörerna på Bulten Hallstahammar AB och Assa Abloy 
AB i Eskilstuna av negativ arbetsstress?  

� Om ja, orsakas den av någon av våra stressfaktorer, som grundats 
av våra teorier kring de generella faktorerna till stress, som är: Hög 
arbetsbelastning, för låg arbetsbelastning, dålig kommunikation, 
lågt inflytande, otillräckligt stöd i arbetet, negativa sociala relationer 
på arbetsplatsen eller fysiska faktorer?  

� Och i så fall kan dessa kopplas till teorierna om Lean Produktion 
som arbetsmetod?  

� Kan Lean Produktion och löpandebandetprincipen som 
arbetsmetod hämma kreativiteten och försvåra 
innovationsutvecklingen på Assa Abloy AB och Bulten 
Hallstahammar AB? 

 
Syfte:  Syftet med detta examensarbete är att utreda om operatörerna på 

Bulten Hallstahammar AB och Assa Abloy AB i Eskilstuna lider av 
negativ arbetsstress på arbetsplatsen och om detta kan kopplas till 
teorierna kring Lean produktion som arbetsmetod. Kan i så fall detta 
försvåra innovativiteten.  

 

Metod:  Vi har valt att göra vår undersökning utifrån en kvantitativ metod, och 
använt oss av ett strukturerat frågeformulär samt en kreativ övning. 
Man kan även se inslag av en kvalitativ metod i undersökningen då 
den innehåller vissa frågor med fria svar och möjlighet att välja egna 



svarsalternativ. Teorierna har sedan ställts mot empirin från 
enkätundersökningen och kreativa övningen.  

Slutsats:  Båda företagen som arbetar efter Lean Produktion har stressade 
operatörer och de anser sig vara hårt belastade under veckan.  
Assa Abloy AB:s största anledning till stress är hård arbetsbelastning 
under veckan på grund av dålig kommunikation medans Bulten 
Hallstahammar AB:s största anledning är hög arbetsbelastning 
orsakad av ojämnt arbetsflöde.  
Båda företagen har stressad personal orsakad av sin arbetsmetod och 
vår studie visar på att Lean produktion hämmar kreativiteten och 
innovationsutvecklingen på båda företagen då innovativiteten 
försämras av stress och dålig återhämtning.  
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1. Inledning	
I detta avsnitt presenterar vi bakgrunden till detta examensarbete som leder oss 
vidare till problemformuleringen och till studiens syfte. Avslutningsvis redovisas 
avgränsningarna och vårt innovativa bidrag. 

 

1.1 Bakgrund		

En av författarna, Joachim Dannapfel, har jobbat på ett antal olika industrier 
där de flesta har arbetat efter Lean produktion och löpandebandetprincipen. 
Det Joachim märkte under sin arbetstid inom industrin var att det var många 
av operatörerna som kände sig stressade och var missnöjda med detta 
arbetssätt. Många av dem som arbetade på arbetsplatsen led av sömnbrist 
och frustration över den dåliga kommunikationen, de oregelbundna 
arbetsflödet och att de upplevde att de inte hade någon möjlighet till att 
påverka arbetsmiljön, det dagliga arbetet, arbetsmetoden eller 
tillvägagångssättet. På många av de industrierna som Joachim var på så 
tog de ofta in konsulter som skulle vara där för att hitta nya möjligheter till 
en bättre produktion. Resultatet var inte alltid det bästa, eftersom många av 
de konsulter som togs in till industrierna hade som uppgift att skära ner på 
årskostnaderna. De var alltså där för att minska kostnaderna, vilket betydde 
uppsägningar och indraget material för de anställda, trots att de inte var 
tillräckligt insatta i organisationen för att göra rätt val vid nedskärningar och 
förbättringar av produktionen. Dagens industrier och organisationer brukar 
också drivas av en stor del inhyrd bemanning, vilket betyder att de oftast 
har kontraktanställningar. Det betyder en osäker framtid för många genom 
att när kontraktet går ut så kan de bli uppsagda omedelbart, om de inte har 
fått förlängt eller blivit anställd av arbetsgivaren som de är inhyrda av. Det 
Joachim märkte var att det fanns en djup oro bland de som var 
projektanställda, eftersom de inte visste hur länge deras anställning skulle 
vara. Detta resulterade i en undermedveten stress för de som var 
kontraktanställda.  
 
Lean handlar mycket om arbetskomponenten Just-in-time, som innebär att 
man producerar efter beställning, därför är det vanligt med projektanställda, 
så att de kan leverera mycket när det behövs samt mindre när det behövs.  
Från kunskaperna av innovationsstudierna kände Charlotta och Joachim att 
detta inte alls stämde med vad de hade läst när det kommer till arbetsmiljö 
och innovationsfrämjande arbetsmiljö. Trots detta missnöje är Lean 
produktion en allt vanligare arbetsmetod speciellt bland industrier i Sverige. 
I och med detta kände Charlotta och Joachim att de ville ta reda på mer om 
denna arbetsmetod. Tänk om de kunde få kombinationen av effektivitet, 



7 
 

kreativitet och gott samtycke ifrån operatörerna, alltså de som jobbar direkt i 
produktionen. 

1.2		 Problemdiskussion 

Lean produktion är idag ett av de effektivaste och vanligare arbetssätten på 
dagens industrier både runt om i världen och i Sverige. Men det är även 
väldigt kritiserat då det anses skapa ohälsosamstress för operatörerna i och 
med arbetsförhållandena (Björnfelt, P-O. 2009). Stress i sin tur försämrar 
hjärnans kapacitet och kreativitet och därmed hämmar 
innovationsutvecklingen på industrier (Abdolkarim, A. 2000)(Bessant, J. & 
Tidd, J. 2009), och kreativitet är något vi är i stort behov av för fortsatt 
innovationsutveckling (Thompson, L. & Choi, H-S. 2005). 
Industrier anses redan vara trögrörliga och är uppbyggda på en 
standardiserad arbetsprocess (Mintzberg, H. 1992), vilket innebär att 
operatörerna är styrda av standarder i form av nedskrivna regler eller 
rutiner. Där bestäms de uppgifter som individen ska utföra och på vilket 
tillvägagångssätt, och individen själv har inget att säga till om. Detta medför 
problem med omotiverad personal och även de, hämmad kreativitet. 
(Alvesson, A. & Sveningsson, S. 2012) (Mintzberg, H. 1992)  
Löpandebandetprincipen, som man använder sig av när man arbetar efter 
Lean produktion, är den mest extrema formen av standardisering. Där har 
alla arbetsmoment sats ihop för att bara kunna göras på ett sätt. Detta 
resulterar i ett enformigt och oattraktivt arbete med omotiverad personal. 
(Alvesson, A. & Sveningsson, S. 2012)  
 
För att följa med i utvecklingen är innovation väldigt viktigt vilket betonas i 
detta citat: 

 ”innovation does make a huge difference to organizations of all 
shapes and size. The logic is simple –if we don´t change what we 
offer the world (products and service) and how we create and 
deliver them, we risk being overtaken by others who do.” -
(Bessant, J. & Tidd, J. 2007, sid 4).  

Vilket vi anser betonar vikten av hur viktigt det är att industrier hela tiden 
utvecklas för att vara konkurrenskraftiga. Innovation kräver både kunskap 
och kreativitet (Tidd, J. & Bessant, J. 2009), och operatörerna på industrier 
besitter ofta på mycket kunskap då det är dem som arbetar i processen. 
(Mintzberg, H. 1992) Genom att låta operatörerna vara delaktiga och bidra 
till forskning och organisationens utveckling kan Sverige hela tiden se till att 
öka sin Innovationsförmåga och stärka konkurrenskraften (vinnova, 2013). 
Detta går inte ihop med effekterna av standardiserat arbetsflöde, där 
arbetarna inte har något att säga till om. 
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Dock råder det olika synpunkter kring Lean och dess inverkan på stress då 
metoden i sig bygger på att Lean inte ska orsaka ohälsosam stress utan att 
operatören ska styra arbetstempot men vara effektiva (Granlund, A. 2012-
12-07). Det finns forskning som säger att Lean produktion är ett svårt 
arbetssätt att få att fungera som det är tänkt, och därför orsakar stor 
ohälsosam stress på operatörerna samt dyra sjukskrivningskostnader, just 
på grund av att man inte lyckas anpassa arbetssättet perfekt efter sin 
organisation, vilket är en förutsättning. (Björnfelt, P-O. 2009) 
 
Enligt Lean Produktion försöker de ständigt komma på nyare och smidigare 
lösningar vilket kräver kreativitet, men stress och en standardiserad 
arbetsmetod försämrar kreativiteten och innovativiteten.  (Hallgren, M. & 
Ohlsson, M. 1992) (Bessant, J. & Tidd, J. 2009) (Alvesson, A. & 
Sveningsson, S. 2012) Vi tyckte detta var intressant i innovationsaspekten 
då det talar emot varandra.  
 
Vi kunde inte hitta någon forskning om hur det ser ut på industrierna i 
Mälardalen som arbetar efter Lean produktion och därför ville vi undersöka 
just detta område och bidra forskningen med det. Vi anser att detta ämne är 
något viktigt att ta upp för den industriella innovationsutvecklingen i Sverige 
just för att Sverige är ett industriland och vårt lands inkomster och i sin tur 
vår välfärd bygger mycket på våra industrier (Nationalencyklopedin, 2013a), 
detta sätter stor vikt att vi är konkurrenskraftiga och kan stå mot de 
internationella företagen (Samarbetsdynamik, 2013).  
     

1.3 Problemformulering	och	frågeställning	

Lean Produktion som arbetsmetod är kritiserad då det anses skapa negativ 
stress och ohälsa hos operatörerna på industriföretag, vilket hämmar 
kreativitet. Vi ska undersöka om operatörerna på två industriföretag som 
jobbar efter Lean produktion lider av negativ arbetsstress och om Lean 
Produktion och löpandebandetprincipen kan försvåra innovationsutveckling. 

� Lider operatörerna på Bulten Hallstahammar AB och Assa Abloy 
AB i Eskilstuna av negativ arbetsstress?  

� Om ja, orsakas den av någon av våra stressfaktorer, som grundats 
av våra teorier kring de generella faktorerna till stress, som är: Hög 
arbetsbelastning, för låg arbetsbelastning, dålig kommunikation, 
lågt inflytande, otillräckligt stöd i arbetet, negativa sociala relationer 
på arbetsplatsen eller fysiska faktorer?  

� Och i så fall kan dessa kopplas till teorierna om Lean Produktion 
som arbetsmetod?  
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� Kan Lean Produktion och löpandebandetprincipen som 
arbetsmetod hämma kreativiteten och försvåra 
innovationsutvecklingen på Assa Abloy AB och Bulten 
Hallstahammar AB? 

 

1.4 Syfte	

Syftet med detta examensarbete är att utreda om operatörerna på Bulten 
Hallstahammar AB och Assa Abloy AB i Eskilstuna lider av negativ 
arbetsstress på arbetsplatsen och om detta kan kopplas till teorierna kring 
Lean produktion som arbetsmetod. Kan i så fall kan detta försvåra 
innovativiteten.  
Vi undersöker detta för att vi anser att industrier är i behov av  
innovationer och ständig utveckling men även ett effektivt arbetsflöde, då vi 
vet från tidigare studier att industrier är trögrörliga och behöver utvecklas 
(Mintzberg, H. 1992). Och att det är väldigt viktigt att följa med i 
utvecklingen annars tar någon annan över (Bessant, J. & Tidd, J. 2007) och 
eftersom Sverige är ett industriland är detta av stor vikt för vår välfärd 
(Nationalencyklopedin, 2013a). 
 

1.5 Avgränsning	och	fokus	

Vi har valt att avgränsa oss till två industriföretag i Mälardalen, Bulten 
Hallstahammar AB och Assa Abloy AB i Eskilstuna. Och endast till deras 
produktionsavdelningar på grund av att tiden varit begränsad och för att 
deras produktionsavdelningar jobbar helt efter Lean Produktion och 
löpandebandetprincipen. Trots tidsbrist valde vi att undersöka två företag så 
att deras resultat kunde jämföras och styrka våra slutsatser. 

Vi har valt att fokusera på operatörerna och inte tjänstemän. Då tiden för att 
undersöka både tjänstmän och operatörerna inte funnits. Vi valde 
operatörerna eftersom det är dem som Joachim såg hade det största 
missnöjet med arbetsmetoden och led av stress.  

I slutskedet av arbetet stötte vi på problem i form av att vi insåg att vi inte 
besitter tillräckligt djup kunskap i hur respektive företag arbetar efter Lean 
produktion vilket medförde att vi fick svårt i analysen att koppla det 
empiriska svarsresultatet till teorierna kring Lean produktion, men vi tyckte 
fortfarande att vi hade tillräckligt med underlag för att nå våra slutsatser och 
kunna bekräfta att arbetsmetoden orsakar ohälsosam stress på våra 
utvalda företag. Men vi hade önskat mer tydlig koppling till teorierna och 
empirin. Vi fick därför avgränsa oss mer än från början och fokusera mer på 
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om operatörerna lider av stress, och i så fall vilken stressymptom och om 
det finns någon koppling till Lean produktion som arbetsmetod. 

 

1.6 Innovativt	bidrag	

Under studier på 1,5år på innovationsprogrammet har vi blivit medvetna om 
hur mycket kreativiteten och förmågan att tänka utanför ramarna påverkar 
innovationsutvecklingen. I våra studier kring Lean Produktion har vi sett att 
Lean Produktion som inte anpassas till organisationen orsakar bland annat 
stress, och i våra studier kring stress har vi sett att vid stresspåslag 
påverkas vår kreativitet negativt som i sin tur hämmar 
innovationsutvecklingen.  
Vi tycker att forskning kring arbetsstress och Lean produktionen är ett viktigt 
innovationsbidrag, eftersom många industrier arbetar efter Lean Produktion, 
och då industrier tenderar till att vara trögrörliga och Sveriges välfärd ligger 
till stor del i våra industrier och deras förmåga att vara konkurrenskraftiga.  
 
Vårt innovationsbidrag blir att tillföra forskningen, ny forskning beträffande i 
fall operatörerna på Bulten Hallstahammar AB och Assa Abloy AB lider av 
negativ arbetsstress, går detta att koppla till Lean produktion som 
arbetsmetod och vad detta får för betydelse för innovationsprocessen, 
försvåras innovationsprocessen och innovativiteten?! Vi hoppas även kunna 
starta en process då vi vid färdigställt arbete kommer överlämna 
forskningen till Anna Granlund, (Doktorand, Mälardalens högskola), och 
våra kontaktpersoner på respektive företag: Birgitta Ramström (Hr-
specialist, Bulten Hallstahammar AB) Benkt Zetterqvist (VD, Assa Abloy 
AB), Vi önskar att denna studie kommer att medföra en större förståelse för 
kreativiteten och stressens roll i innovationsprocessen, för att ge valda 
företag en möjlighet att utveckla, förbättra och anpassa sin arbetsmetod, 
om detta visar sig behövas, för att innovationsfrämja och förbättra 
konkurrenskraften i sin organisation. 
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2 Metod	
Under denna rubrik kommer vi presentera och beskriva vilka metoder vi använt oss 
av för att möta forskningsmålen, vi tar även upp varför vi valt dessa metoder och för 
en dialog kring dessa. 

 
 

2.1 Forskningsansats	

Vi har valt att göra vår studie utifrån en kvantitativ metod, vilket innebär att 
man exempel använder sig av ett strukturerat frågeformulär med slutna 
alternativ, i första hand bestående av flervalsfrågor (Christensen, L., 
Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. 2010). Vi avser att undersöka 
arbetsstress genom en riktad enkätundersökning, där respondenterna 
själva får fylla i om det känner sig stressade och vad som i dessa fall 
orsakar känslan. Vi anser att alla som svarat mer än fem i en skala på 1-10 
håller med påståendet. Och vi avser att mäta stress och kreativitet i en 
kreativ övning. Vi avser också att ge förslag på vidare forskning.  

Den kvantitativa metoden är fokuserad på att upptäcka, fastställa och mäta 
samband mellan olika variabler och studerar därför delar av en helhet eller 
det speciefika i ett sammanhang. (Christensen, L. et al. 2010) En kvantitativ 
metods mål är att få fram det generella i en undersökning och därför 
presenteras resultatet i statistik och siffror (Bryman, A. 2011).  

Då en kvantitativ metod är strukturerad och dess utgångspunkt eller 
hypotes är förutbestämd lämpar sig den kvantitativa metoden bäst till när 
det redan finns vetskap i ämnet man vill studera och när du vill testa en eller 
flera teorier. Resultaten kan man sedan använda till att förbättra och 
utveckla teorierna. (Christensen, L. et al. 2010) Vilket vi kände lämpade sig 
bäst för vår undersökning då vi vill bekräfta eller dementera i fall 
operatörerna känner sig stressade och likaså bekräfta eller dementera om 
stress påverkar kreativiteten i vår kreativa övning. 

Man kan dock se spår av en kvalitativ metod i enkätundersökningen då den 
innehåller vissa frågor med fria svar och möjlighet att välja egna 
svarsalternativ (Faarup, P-K. & Hansen, K. 2011). En kvalitativ metod 
använd om man vill skapa en djupare förståelse för ämnet och redovisas 
vanligen i ord och bilder (Björklund, M. & Paulsson, U. 2003). I en kvalitativ 
metod får respondenterna svara fritt och man brukar utgå ifrån: vad?, hur?, 
när?, var?, Varför?, på vilket sätt? (Faarup, P-K. & Hansen, K. 2011). Då vi 
inte är helt insatta i deras arbetssituation, och kände att vi behövde få 
djupare bredd och för att få de ärligaste svaren behövde vi lägga till 
möjligheten för dem att komma med egna förslag/åsikter/anledningar till vad 
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som till exempel orsakade stresskänslor för dem. När vi var på plats 
användes även då fria svar och ej förutbestämde frågor. 

Kombinationen av fasta svarsalternativ och öppna frågor, alltså att använda 
kvalitativ undersökning som ett komplement till en kvantitativ undersökning 
medför att dessa analyser ofta blir mycket mer givande och ger mer klarhet 
i hur svar skall tolkas. (Christensen, L. et al. 2010)  

Under framställningen av denna studie har vi använt oss av abduktion, 
vilket innebär att vi gått fram och tillbaka mellan teori och empiri. Vid start 
var tanken att vi skulle använda oss av deduktion, att alltså skriva klart all 
teori och forma empirin efter det, vilket vi till största del gjort. Men efter 
empirin var klar fick vi komplettera teorierna till resultatet då vi innan inte 
visste vad vi skulle få fram för resultat och speciellt inte på de fria 
enkätfrågorna eller vid vårt besök. (Björklund, M. & Paulsson, U. 2003) 

 

Figur 1: Figuren visar hur vi arbetat oss fram till slutsatsen. 
Källa: Egentillverkad figur 

2.2 Litteraturstudie	

Vi har använt mycket litteratur i form av böcker både stressrelaterad 
litteratur, generell stress och arbetsstress, stress och kreativitet/innovation 
och utav Lean produktion relaterad litteratur.  

Insamling av teori

Enkätundersökning, emperi

Komplettering av teori

Jämförelse teori och emperi

Kreativ övning, 

komplettering av teori

Analys

Slutsats
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Vi har även använt oss av vetenskapliga artiklar om hur Lean produktion 
påverkar arbetsstressen, det var även dessa som låg till stor grund till 
uppkomsten av detta examensarbete och som legat som grund för 
litteratursökningen. För att hitta dessa artiklar har vi använt oss utav Google 
scholar och databasen Emerald. Vi har även tagit hjälp av 
nationalencyklopedin webbplats till mera övergripande information och 
flertal olika metodböcker för att kunna genomföra detta examensarbete. 
Våra sökord har varit: Lean Produktion, arbetsstress, Lean produktion och 
stress, just-in-time, stress, kreativitet, innovation, kreativa övningar. Vi 
började först med att söka brett om Lean produktion för att sedan smalna 
ner det och fokusera på Lean, stress och kreativitet. Vi delade upp 
litteraturstudien så att Joachim fokuserat och hanterat avsnitten om Lean 
produktion, stress på grund av Lean produktion och stressens betydelse för 
kreativiteten medans Charlotta hanterat teorierna kring stress, stress i 
arbetslivet och stressfaktorer, detta för att vara så effektiva som möjligt. 

2.3 Urval	

De viktigaste personer för denna studie har varit alla tjugo respondenter i 
vår enkätundersökning, de personer vi spontant diskuterade med på plats, 
och de 10 personer som medverkat i vår kreativa övning. Utan dem hade 
inte detta examensarbete gått att genomföra då deras empiriska 
svarsresultat ligger till grund för vår analys och våra slutsatser. 
Företagen valdes ut av Joachim som hade kontakter på dessa företag och 
hade insyn i företagen. Respondenterna valdes ut genom stickprov. Vi har 
alltså inte valt ut efter ålder, kön eller dylikt utan helt använt oss utav 
stickprov bland operatörerna på produktionsavdelningarna, då vi inte 
fokuserar på etiska aspekter. Detta kommer ge oss ett mer generellt och 
troligt resultat som gäller för samtliga operatörer. Enkätundersökningen 
delades ut av våra kontaktpersoner på respektive företag och även samlade 
in dessa och levererade vidare till oss. Vi har alltså inte vart i kontakt med 
våra respondenter i enkätundersökningen. Vi fick även tillfälle att spontant 
samtala med ett tiotal operatörer när vi vart på plats som gett oss 
information om arbetsmetoden och dess effekter. 
Till vår kreativa övning har respondenterna också valt ut genom stickprov 
och vi har även där inte tagit hänsyn till etiska aspekter. Vi har frågat 
människor runt i kring oss om de haft tid att delta i övningen. 
 

2.4 Metod	för	datainsamling	

Vi har i vår datainsamling arbetat utifrån en kvantitativ metod som nämns 
ovan, med strukturerade frågor med svarsalternativ i form av ordinalskalor 
som innebär till exempel 1-10 skalor, men även kompletterat med kvalitativ 
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metod och haft fria svarsalternativ. (Faarup, P-K. & Hansen, K. 2011) 
(Christensen, L. et al. 2010) Och även av en kreativ övning. 

Vi har använt oss av denna metod då avsikten var att få svar på exakt det 
frågan riktat sig mot så att vi kunnat fokusera på att besvara våra 
forskningsfrågor. Då vi tänkt redovisa resultatet via statistik för att 
bekräfta/dementera huruvida operatörerna känner sig stressade är det av 
stor vikt att resultatet går att mäta i antal, och därför har vi försökt undvika 
för mycket fria svar, då fria svar inte går att redovisa i statistik på samma 
sätt. Samtidigt har vi blivit tvungna att ta med en del fria svar då det var 
enligt oss det bästa sättet att få reda på det verkliga problemet och hur 
arbetsmetoden fungerar.  

 

2.4.1		 Fallstudie	

Vi har genomfört en fallstudie i form av en enkätundersökning med 13 
frågor och använt oss av stickprov på två industriföretag i Mälardalen. Våra 
respondenter var operatörerna. En fallstudie innebär att man detaljerat och 
ingående skriver om ett fall, som till exempel ett företag eller en 
organisation (Bryman, A. 2011). Vårt fall är stress på grund av Lean 
produktion och innovationshämning i en organisation. Vi har gjort 
undersökningar på två industrier i Mälardalen som vi sedan sammanställt i 
empirin. 
 
Då enkätfrågorna kan uppfattas som känsliga hade en postenkät varit att 
föredra då respondenterna kunnat vara helt anonyma, dock medför 
postenkät lång insamlingstid, kostnader för oss och sämre kontroll över 
intervjusituationen. Då vi haft väldigt lite tid på oss valde vi att använda oss 
av en besöksenkät. Fördelar med en besöksenkät är: hög svarsfrekvens, 
går fort att genomföra och att man kan informera och reda ut oklarheter. 
Nackdelen är dock att det kan vara svårt att ställa och få svar på känsliga 
frågor. (Christensen, L. et al. 2010) Vi fick även möjlighet att sätta oss in 
djupare i organisationen då vi var på plats och fick möjlighet att 
spontanprata med flera operatörer. Därför anser vi att besöksenkät ändå 
var en bra metod för oss. 
 

2.4.2		 Kreativ	övning	

Som ett steg till datainsamlingen under studiens gång har vi genomfört en 
kreativ övning. Den kreativa övningens syfte var att visa på sambandet 
mellan tidspress, stress och den kreativa processen. Den kreativa övningen 
genomfördes på Mälardalens högskola i ett tomt rum med endast bord och 
stolar. I två olika steg skulle de tio respondenterna, som blivit spontant 
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tillfrågade och tackat ja, lägga två pussel på 7 delar som skulle formas till 
en siffra. Respondenterna fick en och en i direkt anslutning till övningen 
veta att de skulle lägga två puzzel för att vi skulle undersöka stress och 
kreativitet. De två liknande pussel lades under två olika steg. Vid det ena 
puzzlet satte vi tidspress på fem minuter, vilket respondenterna fick veta vid 
start. Vid det andra puzzlet hade de fri tid vilket respondenterna 
informerades om. Vi växlade ordningen av vilket puzzel de började med för 
att utesluta att resultatet påverkades av vilket puzzel man startade med. 
Övningen genomfördes för att visa på vilket av de som respondenterna 
tyckte var mest givande. Om de upplevde det som att dem blev kreativare 
med tid eller utan, kände de dig stressade och hur påverkade de deras 
innovativitet?! Kunde vi se någon påverkan?! Breiler, A & Michanek, J 
(2012) menar att denna typ av kreativa studier kan vara till stor hjälp vid 
genomförandet av studier om kreativitet och innovativitet. Vi har utgått ifrån 
deras metodbok när den kreativa övningen designades. När båda puzzlen 
var lagda fick respondenterna svara på frågorna; om de tyckte det var 
positivt eller negativt med tid för att lösa uppgiften, om de vart stressade, 
hur deras kreativitet och innovativitet påverkades. 
 

2.4.3		 Intervjuer	

Vi har genomfört intervju med Anna Granlund, Doktorand, Mälardalens 
hörskola angående vad Lean produktion innebär och vad hon anser om 
Lean produktions inverkan på arbetsstressen. 

Vi har även haft telefonkontakt och personligmöte med kontaktpersonerna 
på respektive företag som vi presenterat vårt examensprojekt, syfte och 
behov för innan vi gjort enkätundersökningen. Och haft spontana dialoger 
med operatörer på båda företagen. 

 

2.5 Analysmetod	

Vår empiriska data presenteras för att analyseras genom statistiska grafiska 
diagram då vi anser att det är en lämplig och lättförståelig metod för att 
presentera resultatet. De fria svaren och information från våra spontana 
dialoger med operatörerna presenteras i löpande text. Vidare i analysen 
väljs väsentliga resultat ut för vidare diskussion.  
De fasta svarsalternativen, som är formade efter och kopplade till teorierna 
kring stressfaktorer, informationen från de fria svaren och dialogerna 
jämförs sedan för att försöka hitta en koppling till teorierna kring Lean 
Produktion och löpandebandetprincipen, för att sedan koppla detta till 
empirin från vår kreativa övning som redovisas i diagram och löpande text.  
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I empirin kommer varje företag presenteras separat utifrån enkätfrågorna 
för att sedan sammanställas och till viss del jämföras i analysen. 

 

2.6 Forskningsetiska	aspekter	

Respondenterna i vår enkätundersökning har till viss mån kunnat vara 
anonyma då vi inte bett om namn, dock har vi bett om ålder, kön och 
befattning i förebyggande syfte, ifall att vi skulle hitta forskning som 
behandlar stress och etiska aspekter. Respondenterna har på eget bevåg 
även kunnat lämna telefonnummer om vi fick medgivande att kontakta dem 
i fall ytterligare frågor uppkom. 

2.7 Käll	och	metodkritik	

Då vi vet att enkätfrågorna och även våra spontana dialoger kan uppfattas 
som känsliga och då respondenterna inte har möjlighet att vara helt 
anonyma är vi medvetna om att svaren kan präglas av detta. Dessutom kan 
svaren påverkas av egna intressen. (Christensen, L. et al. 2010) 
 
Bulten Hallstahammar AB har precis kommit igång med Lean produktion, 
och därför inte helt hunnit anpassa arbetsmetoden efter sin organisation 
(Ramström, B. 2012-12-10) detta kan komma att påverka svaren i 
enkätundersökningen och inte ge en helt ärlig bild på arbetsmetoden. 
 
I vår kreativa övning kan inte respondenterna vara anonyma och även då 
det inte är tidspress kan människor uppleva sig pressad och stressad att 
prestera speciellt när man blir övervakad, detta anser vi kan ha påverka 
resultatet till viss mån. 
 
Efter att ha genomfört enkätundersökningen tycker vi inte undersökningen 
gav tillräckligt med information för att hitta den felande länken i deras 
produktion, vi har även för lite kunskap om hur de arbetar med Lean 
produktion. Detta resulterade i att vi inte kunde gå lika djupgående i deras 
problem med arbetsmetoden. För att hitta den exakta felande länken mer 
djupgående skulle vi behövt sätta oss in i deras produktion och arbetssätt 
för att förstå hur de har anpassat Lean produktionen efter sin organisation, 
Detta har inte tid funnits till.  
För att få ett mer rättvisande resultat av organisationen skulle vi också 
behövt haft fler respondenter med inom alla avdelningar inom produktionen. 
I vår undersökning har vi tio respondenter i vartdera företag och även ett 
tiotal som vi spontanpratat med. 
Vi hade även kunnat intervjua cheferna för att få deras uppfattning om 
problematiken och vad dem har märkt av i organisationen. Detta fanns det 
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dock inte tid till, för att behandla alla avdelningar hade arbetet behövts vara 
mycket större än 15 Hp och därför fick vi avgränsa oss.  
 
Vi har använt oss av till viss del äldre litteratur, men anser trots det att 
litteraturen är tillförlitlig då vi hittade mycket information som sa densamma. 

2.8 Projektdagbok	

Under examensarbetes gång har vi skrivit varsin individuell projektdagbok 
som både varit som planeringsverktyg och påminnelse om vad vi använt 
tiden till. Vi har reflekterat och redovisat var vi gjort för att få mer kontroll 
över studiens gång. 
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3 Teoretisk	referensram	
Under denna rubrik introduceras vår teoretiska referensram i de ämnen som detta 
examensarbete hanterar. Vi beskriver viktiga teorier som ligger till grund för att 
läsaren ska förstå och få grund inför kommande avsnitt i detta arbete. 

 
 

 
Figur 2: Figuren visar vår startutgångspunk och planerade arbetsprocess 
fram till slutsatsen, som sedan ändrats vilket visas i figur 1. 
Källa: Egentillverkad figur 

 

3.1 Lean	Produktion	

Lean produktion betyder i det stora hela ”resurssnål produktion”.  
(Hallgren, M. & Ohlsson, M. 1992) 

Lean produktion är en arbetsmetod som handlar om att hålla kunden i 
fokus. Vilket betyder att de alltid tillverkar det som kunden vill ha och att de 
gör det så sparsamt och effektivt som möjligt, allt de som de inte kan 
skapa värde på ska tas bort ur produktionen eller organisationen. 
(Nationalencyklopedin, 2012b) Lean produktion använder sig av olika 
hjälpverktyg som till exempel ”the Lean toolbox” och just-in-time vilket är 
olika arbetskomponenter (Nationalencyklopedin, 2013f) (Granlund, A. 
2012-12-07). ”the Lean toolbox” består av olika komponenter (bland annat 
just-in-time) och riktlinjer för att kunna anpassa Lean produktion så perfekt 
som möjligt till sin organisation. (Lean Enterprise Institute, 2001) Just-in-

Teori
• Vi kommer att arbeta oss fram utifrån vår teori

Emperi

• För att sedan grunda vår enkätundersökning och  presentera 

vårt resultat 

Analys

• I analysen kommer vi koppla vårt resultat från 

enkätundersökningen med våra teorier om Lean produktion

Slutsats

• För att leda oss fram till våra slutsatser där vi sammanfattar 

det vi kommit fram till.
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time är en nyckelkomponent i Lean produktion vars syfte är att producera 
och leverera varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de 
behövs och beställs. Det betyder att ämnen, material, delar och produkter 
finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. (Nationalencyklopedin 2012f) 
(Granlund, A. 2012-12-07) 

De huvudsakligt principerna i Lean Produktion som arbetsmetod 
kommer ifrån Fredrick Winslow Taylor som var amerikansk ingenjör 
och konsult, organisationskonsult bland annat i Betlehem Steel 1898–
1901. Det var han som kom med de första grundidéerna i det som 
skulle komma att kallas Lean produktion (Nationalencyklopedin, 
2012c) 
Fredrick Winslow Taylor, med Scientific Management, och med riktning 
inom organisationsteori, (Nationalencyklopedin, 2012d) inspirerade Henry 
Ford, som var amerikansk industriman och innovatör inom biltillverkning 
och industriell produktionsteknik (Nationalencyklopedin, 2012e), till att 
utveckla en ny produktionsmetod. Produktionen skulle vara lämpad för 
masstillverkning och resulterade i löpandebandprincipen, som i dag är 
grundstenen för Lean produktion. Metodens grundsyfte var att kunna 
tillgodose en stor massmarknad med produkter. (Nationalencyklopedin, 
2012f) 
 

 

Figur 1: Föreställer löpandebandetprincipen, varje arbetssektion utför sin 
del av den totala produktionscykeln. 
Källa: Egentillverkad figur 

 

Efter andra världskriget började Toyota Production System (TPS) 
utvecklas i Japan. Arbetsmetodens grundidé gick ut på att producera 
produkter på det mest resursnåla sättet. Denna metod byggde på 
västvärldens masstilverkningsproduktioner som till exempel 
löpandebandetprincipen. TPS har stora likheter med Lean. Men när själva 
TPS grundades så fanns det för få Leankomponenter, det vill säga olika 
hjälpverktyg och metoder att använda sig av för att bygga upp hela Lean-
konceptet. Arbetsmetoden Lean produktion var inte färdigutvecklad utan 

Arbetssektion 
1
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har tagit flera årtionden av försök med att minimera slöseri till att växa fram 
till de det är idag. Lean blev sedan känt globalt runt 1988 då det började 
användas utanför masstilverkningsindustrin som till exempel inom 
sjukvåden. (Nationalencyklopedin, 2012b) 

Hela konceptet bygger på att producera varor och tjänster, där det 
centrala är att försöka att konsumera mindre av allting. Industrierna 
försöker hela tiden att överträffa sig genom att lyckas spara in på så 
mycket som det bara går. De resurser som nyttjas först är människor, 
material, ytor, tid med mera. Om Industrierna kan hålla nere de här 
resurserna så att Industrierna klara sig på minimalt så har industrierna 
ett stort övertag i snabbhet, smidighet och styrka. Detta försöker de att 
göra genom att ständigt komma på nyare och smidigare lösningar på hur 
arbetet i produktionen ska genomföras. De är också väldigt måna om att 
ständigt se till att de ökar sin tillväxt. (Hallgren, M. & Ohlsson, M. 1992) 
 
 

Lean produktion kan beskrivas genom 5 steg. 
 

1. Produkter eller tjänster som befinner sig rörelse. 
 

2. Det finns minimalt med produkter i arbete, även i de olika 
lagerlokalerna så försöker man att ha så lite som möjligt på hyllorna 
eftersom detta kostar pengar. 
 

3. Allt som tillverkas bestäms efter kundernas behov och efterfrågan 
av produkten eller tjänsten. 
 

4. Medarbetarna arbetar i små självstyrande arbetssektioner där 
målsättningen är att kunna producera och leverera sin del av processen. 
 

5. Fokuset ligger på processer istället för funktioner. 
 

(Lean Enterprise Institute 2001) 
 
För att kunna få Lean produktion att fungera maximalt så måste de ha 
en direkt länk mellan det som kunderna efterfrågar och det som finns 
inom produktionen. De vill också försöka att minska beroendet av att 
driva produktionen i full kapacitet. (Bicheno, J. 2006) 
 
Det som ett resurssnålt företag strävar efter är att använda så lite 
resurser som möjligt. Samt att de vill vara snabbare och 
handlingskraftigare som konkurrent på marknaden. De vill direkt kunna 
lösa kundernas behov och efterfrågan, samt att de vill göra det billigare 
och med bättre kvalitet än konkurrenterna. Sedan är det också väldigt 
viktigt att varje organisation anpassar sitt tillvägagångssätt och sina 
Lean-komponenter efter sin organisation, för att kunna uppnå effektiv 
resurssnålhet. Det som också är väldigt viktigt att är att hela företaget 
måste samverka, både funktionsmässigt och mellan olika nivåer inom 
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företaget. Det är den stora helheten som får det att funka som det ska. 
Allt ifrån städare till VD måste vara lika involverad i det dem gör, allt i 
hela kedjan är betydelsefullt och måste fungera. När man arbetar inom 
Lean och löpandebandetprincipen så är produktionsarbetarna indelade i 
arbetssektioner där varje sektion är självstyrande och har en del i den 
stora produktionsdelen att genomföra. (Hallgren, M. & Ohlsson, M. 1992) 
Det är väldigt viktigt att alla arbetssektioner fungerar så att det blir ett 
jämnt flöde i processen. Stoppas produktionen upp i en viss 
arbetssektions och del i processen medför det att hela kedjan blir 
påverkad och kommande sektioner belastade, eftersom att alla delar 
måste fungera för att man ska kunna få en färdig produkt. (Granlund, A. 
2012-12-07) 
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3.2 Stress	

Stress är något som har funnits i alla tider. Stressreaktioner är ett sätt för 
människan att förbereda sig på skärpt uppmärksamhet och handling. För 
stenåldersmannen var stress en livsviktig del för överlevnaden. Då ett vilt 
djur plötsligt dök upp framför honom var han tvungen blixtsnabbt förereda 
sig på strid eller flykt. Hans hjärta började då pumpa mer blod och 
andningen blev snabbare för att musklerna skulle förbereda sig på 
aktiviteter. Resultatet blev att kroppen reagerade snabbare och instinktivt 
på faran vilket kunde vara livsavgörande för utgången. (Abdolkarim, A. 
2000) 

Efter alla dessa år reagerar människokroppen fortfarande likadant. Den 
tekniska- och sociala utvecklingen har gått för fort så kroppens reaktioner 
har inte hunnit med att anpassa sig efter vårt moderna samhälle. 
(Abdolkarim, A. 2000) 

”Vid stress omfördelas kraften i kroppen. De inre organens verksamhet 
saktas ned när kraft koncentreras till muskler, hjärta och andningsorgan. 
Bland annat försämras matsmältningen. Även hjärnan drabbas vid stress, 
bland annat avtar vår kreativa förmåga och vi får svårare att lära oss nya 
saker. Vi drar lättare förhastade slutsatser” (Abdolkarim, A. 2000 s.12) 

3.4.1	 Positiv	stress	

Stress i sig är inget dåligt utan är naturligt för människan och en oundviklig 
del i livet. På en lagom nivå är stress positivt då det resulterar i lite extra 
fokusering och laddning inför det som komma skall. (Abdolkarim, A. 2000) 

Det kan vara stimulerande för människan med korta stresspåslag, dock kan 
kortvarig påfrestning – vare sig den upplevs som positiv eller negativ- 
medföra problem. Exempel på detta är olyckshändelser orsakade av 
brådska, bristande uppmärksamhet eller felaktiga beslut med större 
olycksfallsrisk som följd. (Blomkvist, V. & Skoglund, K. 2009) 

3.4.2	 Negativ	stress	

Om människor inte får tid för avkoppling och återhämtning blir den positiva 
stressen tillslut negativ stress. Likaså om de faktorer som orsakar 
stressreaktioner är väldigt intensiva, upprepande eller pågår under lång tid 
påverkas vi negativt. (Abdolkarim, A. 2000) 

Ständig belastning och bristande återhämtning försämrar produktionen av 
hormoner som bygger upp och reparerar kroppen och därför leder nästan 
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alltid långvarig påfrestning till utmattning. (Blomkvist, V. & Skoglund, K. 
2009) 

En annan aspekt av negativ stress är att det kan skapa sömnbesvär vilket 
brukar kunna vara ett tidigt tecken på för hög långvarig belastning. Likaså 
ryggont, muskelvärk, magbesvär och huvudvärk. (Blomkvist, V. & Skoglund, 
K. 2009) 

Negativ stress skapar känslor som psykisk- och psykisk utmattning, känsla 
av att vara jagad och otillräcklig. Det kan även leda till hjärtinfarkt, ångest 
och depression. Hjärnan drabbas också, människor får svårare att lära sig 
nya saker och minnet försämras. De blir lättirriterade och gör förhastade 
slutsatser vilket ökar sannolikheten för att göra misstag. (Abdolkarim, A. 
2000) 

I vissa fall orsakar reaktionerna på stress nya problem, som i sin tur orsakar 
ytterligare negativa reaktioner och nya problem. Till slut är en ond cirkel 
skapad och i värsta fall kan den drabbade endast se självmord som utväg. 
(Abdolkarim, A. 2000) 

Allt fler människor känner att det ställs för höga krav gentemot den tid och 
förmåga de har. Negativ stress är något som bör tas på största allvar och 
det medför inte bara mänskligt lidande utan även stora ekonomiska förluster 
för företag. (Abdolkarim, A. 2000) 

För att ytterligare poängtera och visa på ett tydligt sätt olika effekter av 
negativ stress på människan, följer nedan tre figurer. 
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Figure 3. (Forslund, T. 2006) 

Figur. 5. (Forslund, T. 2006) 

Figur 4. (Forslund, T. 2006) 
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3.4.3	 Negativ	stress	i	arbetsmiljön	

Många känner att kraven, tempot och alla ”måsten” i arbetslivet ökar, det 
går att leva med höga krav dock kräver det noggrann planering av 
arbetsorganisationen, kompetensen och att varje individ har självinsikt och 
hittat en bra balans mellan aktivitet och vila. (Blomkvist, V. & Skoglund, K. 
2009) 

Stressreaktionerna skiljer sig mellan olika individer, även en och samma 
person kan reagera på olika sätt på samma stressfaktor vid olika tidpunkter 
i livet. Det finns olika faktorer som påverkar hur vi reagerar och dessa är 
bland annat: tidigare erfarenheter, hur vi upplever och tolkar, och vår 
allmänna hälsa. I huvudsak är stressfaktorerna i arbetslivet kopplade till 
arbetets utformning, organisation och ledning och även till sociala relationer 
på arbetsplatsen. (Blomkvist, V. & Skoglund, K. 2009) 

Det finns ett antal generella stressfaktorer i arbetslivet (Blomkvist, V. & 
Skoglund, K. 2009) och utifrån dessa har vi format våra frågor i 
enkätundersökningen som vi sedan analyserar utefter i analysen.  Exempel 
på detta är (Blomkvist, V. & Skoglund, K. 2009):  

Hög arbetsbelastning 

Som medför stort behov av vila och återhämtning. Det är av stor vikt att 
regelbundet gå igenom arbetsuppgifter och fördela så alla har en jämn 
belastning, då ojämnt arbetsflöde orsakar perioder med hög belastning och 
stress. Det behövs tydliga gränser för arbetsomfattning och innehåll, det 
krävs möjligheter att tillfälligt justera arbetsmängden. En gemensam bild om 
vad som ska åstadkommas och starka målformuleringar hjälper 
arbetstagaren med krav och förväntningar. (Blomkvist, V. & Skoglund, K. 
2009) 

För låg arbetsbelastning  

Kan orsaka att individen inte känner sig behövd och medföra att en person 
känner sig oviktig. (Blomkvist, V. & Skoglund, K. 2009) 

Lågt inflytande 

Att ha få eller obefintliga möjligheter att påverka sin arbetssituation kan vara 
en stressfaktor. Därför är det viktigt att arbetstagaren får vara med och 
påverka. Det kan vara att kunna variera sin ordningsföljd i arbetsmetoden 
eller få prioritera arbetsuppgiften. Får individen vara delaktig i planeringen 
av sitt arbete främjas handlingsutrymmet och det kan påverka 
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arbetsstressen, för att det ska fungera krävs korrekt tillräcklig information i 
god tid. (Blomkvist, V. & Skoglund, K. 2009) 

Otillräckligt stöd i arbetet  

Vid hög arbetsbelastning ökar arbetstagarens behov av stöd i form av bland 
annat vägledning och handledning. Likaså stöd i form av omtanke och 
medkänsla från sina arbetskamrater är betydelsefullt. Vid svåra 
arbetsuppgifter där arbetstagaren kör fast skapas ofta stor frustration och 
då är det viktigt att vägledning finns som stöd.  (Blomkvist, V. & Skoglund, 
K. 2009) 

Sociala relationer på arbetsplatsen 

Konflikter och kränkningar på arbetsplatsen kan orsaka stora påfrestningar 
på den psykiska stressen och det försvårar även de sociala kontakterna 
som är väldigt viktiga. Gemenskap ökar trivseln och arbetsglädjen och i sin 
tur effektiviteten (Blomkvist, V. & Skoglund, K. 2009) 

Fysiska faktorer 

Fysiska faktorer i arbetsmiljön som oljud, dålig belysning och extrema 
temperaturer kan utlösa stressreaktioner. Likaså om det är hög risk för 
olycksfall, rån eller hot som medför att arbetstagaren känner sig rädd och 
utsatt. Bra anpassad utrusning är därför viktigt. (Blomkvist, V. & Skoglund, 
K. 2009) Stress påverkar muskulära spänningar och stelhet som leder till 
ryggvärk (Forslund, T. 2006). 

Mat, träning och sömn 

Stressfaktorer påverkas väldigt mycket av kost, träning och sömn, god form 
ökar din stresstålighet, förbättrar motivationen och den mentala 
prestationsförmågan vilket i sin tur förbättrar sömnen och minskar risken för 
sjukskrivning och andra sjukdomar. Som tillexempel konditionsträning 
minskar risken för hjärtkärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, stroke, 
förkylning. Det frigör endorfiner, hjälper dig hålla vikten, förbättrar humöret, 
bygger ett starkare skelett och hjärtmuskulatur. (Forslund, T. 2006) kosten 
är också väldigt viktig, i dagens läge äter vi för mycket fett och sötsaker 
som ger snabb energi utan att tillföra några viktiga näringsämnen. Vi 
tenderar också att äta oregelbundet och för mycket när vi väl äter. Detta 
resulterar i att kroppen blir trött, desto större måltid desto tröttare blir vi. För 
att kroppen ska fungera som den ska behöver den fett, kolhydrater, 
proteiner, vitaminer, mineralämnen, spårämnen och vatten i rätt mängd. För 
att ge kroppen den bästa förutsättningen för en arbetsdag ska dagen börja 
med en stabil frukost för att sedan äta varierande, regelbundet och dricka 
mycket vatten. Är individen stressad minskar blodflödet till tarmarna och 
matsmältningen saktas ned och i dessa lägen bör personen äta lättare mat 
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som kroppen orkar smälta. (Abdolkarim, A. 2000) Som det tas upp tidigare i 
stycket är återhämtning extremt viktig för att inte drabbas av 
stressymptomer. Vid stress blir hjärnan och kroppen överstimulerad och vi 
blir väldigt trötta av detta. Kroppen och hjärnan behöver sömn för att kunna 
återhämta sig. Dock brukar det vara väldigt svårt att kunna somna om 
individen är stressad eftersom allt bara snurrar i huvudet. (Abdolkarim, A. 
2000) 

3.4.4		 Sjukskrivningar	

Runt år 2006 berodde de flesta sjukskrivningarna på psykiska orsaker eller 
från rörelseapparaten, alltså diagnoser som inte kunde ställas via blodprov 
eller undersökningar. Gemensamt för dessa sjukskrivningar är att det är 
patientens beskrivning som legat till grunden för bedömningen av 
sjukskrivningen, som tillexempel: ont i ryggen, nacken, stressad, sover 
dåligt, deprimerad, inte kunna koncentrera sig, inte klara påfrestningarna, 
trött, svårt att sitta still, ont i huvudet eller kroppen. Samma period 
uppskattades den genomsnittliga sjukskrivningskostnaden i Sverige till 
30000kr per anställd och år av Svenskt näringsliv. Detta var mer än 
kostnaden för hela sjukvården. (Forslund, T. 2006) 

Forskare har hittat samband mellan sjukfrånvaro och ålder, kön, lägre 
socioekonomisk status och vissa bostadsorter, men de kan inte dra större 
slutsatser som att förutsäga vem som kommer få problem. (Forslund, T. 
2006) 

3.4.4		 Stress	på	grund	av	Lean	Produktion	

Lean produktion ska inte orsaka ohälsosam stress för operatörerna utan 
filosofin säger att det ska vara ett lagom arbetsflöde och produktionen ska 
styras av operatörerna som ska meddela ledningen när något inte fungerar 
och flyter som det ska. (Granlund, A. 2012-12-07) Lean Produktion försöker 
dock minska spilltid och det innebär att operatörerna inte har samma 
möjligheter att ”slöa”, men arbetstempot ska vara realistiskt, varken för 
mycket eller för lite. (Granlund, A. 2012-12-07)   

Eftersom att Lean handlar om att så mycket som möjligt av att använda sig 
av så minimalt av maskiner och människor så, förbättrar detta prestanda 
men ökar intensiteten i jobbet. (Conti, R., Angelis, J., Cooper, C., Faragher, 
B & Gill, C. 2006) Det vill säga att det ständigt är en större del av 
arbetstiden som läggs på produktionsarbete. Den ökade intensiteten ökar 
också arbetskraven till ytligare en nivå som i med följd kan upplevas som 
stressigt. De vill försöka att få ut så mycket som de bara kan av det de har, 
för att skapa ett mervärde. Detta betyder i sig att de går in och granskar alla 
områden de kan för att se om det fortfarande finns luckor i produktionen 
som faktiskt kostar mer än vad dem genererar. (Conti, R., et al. 2006) 
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Den japanska Lean produktions varianten producerar i snabbt tempo, hög 
intensitet och stressmiljöer så som mycket ljud och påfrestande miljöer i 
form av dåligbelysning och intensiva förhållanden. (Conti, R., et al. 2006) 

En brittisk undersökning av 630 företag genom olika skyddsombud visade 
att 66 procent har stress som den främsta hälsoorsaken till frånvaro ifrån 
arbetet. Eftersom att stressen orsakar frånvaro och ökade 
sjukvårdskostnader samt mindre årsomsättning för företagen så är detta ett 
stort problem. (Conti, R. & Gill, C. 1998)  

Under 2001 rapporterades att frånvaron var hela 50-60 procent ifrån 
industrierna på grund av stress. Undersökningen gjordes i Storbritannien 
och visade att totalt så förlorade industrin hela 20 miljoner i arbetsdagar till 
en kostnad av hela 370 000 000 pund per år. (Conti, R., et al. 2006) 

Stress betraktas idag som fysiologiska och psykologiska reaktioner som 
uppstår när individer bland annat känner sig hotade eller att de har tagit på 
sig för mycket i förhand till vad de klarar av. (Conti, R., et al. 2006) 
Reaktionen kan oftast vara väldigt jobbig då de kan känna sig tynga eller 
deppiga på grund av de antaganden som de har tagit på sig. En total känsla 
av att de inte räcker till. (Conti, R., et al. 2006) 

Eftersom Lean handlar så pass mycket om att eliminera alla former av 
saker som inte kan skapa mervärde till företaget så innebär det också att de 
försöker att minska onödiga ting och ha en så snygg och ren arbetsyta som 
möjligt. Genom att ha ”just-in-time lager” så slipper de ha en massa onödiga 
saker som bara skulle ligga och ta plats. Detta tycker de borde påverka 
arbetstagarna positivt eftersom dem har en väldigt enkel arbetsplats som 
bara rymmer det som dem är i behov av. Detta betyder också att de kan se 
till att få en tilltalande arbetsrytm eftersom det är så pass lätt att navigera i 
lokalen. (Conti, R., et al. 2006) 

Den finns en mängd olika studier som visar ett samband mellan upplevd 
stress och mera arbetskrav, samt att saker hela tiden ska gå fortare, då 
man vill kunna öka omsättningen genom effektivare arbetsmetoder. (Conti, 
R., et al. 2006) Den energi som krävs för att utföra en arbetsuppgift är 
proportionell mot arbetstempo, och den bestäms av arbetstagarens 
arbetstempo och intensitet. Så därför är stress oftast relaterat till arbetets 
tempo och intensitet. (Conti, R. & Gill, C. 1998)  
Lean är ett arbetssätt som är svårt att anpassa för att få allt fungera så bra 
som det ska. Omfattande arbetslivsforskning har under lång tid tydligt visat 
att denna form av arbete har en negativ påverkan. En ständigt löpandeband 
produktion, med mindre möjligheter och chanser till individuell påverkan, 
kombinerat med höga krav leder till stressreaktioner som kan leda vidare till 
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sjukdomar. Det sliter på kropp och leder på ett helt annat sätt som i sig kan 
ha stora konsekvenser i längden. (Björnfelt, P-O. 2009)  

3.4.5	 Stressens	betydelse	för	kreativiteten		

Leonard, D. & Swap, W. (1999) Beskriver den kreativa processen i fem 
steg: Förberedelse, Möjlighet att innovera, Divergens – generera olika 
alternativ, Inkubation och slutligen Konvergens – att välja alternativ. En 
viktig komponent i denna modell är steg fyra, där betydelsen av inkubation 
lyfts fram. Detta för att människor ofta behöver en ”time out” när de hanterar 
problem, för att kunna välja bästa beslutet. (Leonard, D. & Swap, W. 1999) 

Inkubation är en del i en skapande process; nya kreativa idéer skapas i 
hjärnan utan att man själv ens medvetet ägnar dem uppmärksamhet. 
Förklaringen till detta fenomen är att hjärnan själv utför stora delar av 
arbetet utan att medvetandet är ständigt aktivt. Utför man ett arbete eller en 
uppgift och fastnar på ett ställe utan att komma på en lösning, så kan det 
ibland vara bra att ta en paus för att sedan fortsätta. Detta för att hjärnan 
automatiskt kan ha löst problemet under tiden eller kommit på hur man ska 
kringgå problemet. (Breiler, A & Michanek, J. 2012) (Leonard, D. & Swap, 
W. 1999) 
 
Möjligheten att ta en paus i stressade situationer för att återfå ett kreativt 
flow lyfts också fram av Khasky, A. & Smith, J. (1999), där de berättar om 
ett antal studier de gjort för att testa stressens påverkan på kreativiteten. 
Deras studier visar klara samband för betydelsen av att få en stunds 
avkoppling för inkubation som avgörande för uppvisad kreativitet. (Khasky, 
A & Smith, J 1999) 

Thompson, L & Choi, H.S. (2005) påpekar att kreativitet är en individuell 
process och framhäver att stressfaktorer påverkar individer olika. En del 
upplever, till viss del, tidspress och stressade situationer som positivt ur ett 
kreativt perspektiv, medans andra förlorar handlingskraften och blir mer 
passiva när de utsätts för den negativa stressen. (Thompson, L., & Choi, 
H.S. 2005) 
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4 Empiri	
I detta avsnitt presenteras kortfattat våra valda företag. Även vår insamlade data från 
enkätundersökningen sammanställs och redovisas under denna rubrik. 

 

4.1 Assa	Abloy	AB	

Konstruerar och producerar säkerhetssystem som lås och larm. Assa Abloy 
AB är en av de ledande tillverkarna inom Sverige till lås och 
säkerhetssystem. De arbetar efter kvalité, säkerhet och design (Assa, 2012) 

4.2 Bulten	Hallstahammar	AB	

Tillverkar fästelement och är en av de ledande leverantörerna till 
fordonsindustrin i Europa. Bulten Hallstahammar AB erbjuder allt ifrån 
standardprodukter till tekniska spetsprodukter. (Bulten, 2012) 

4.3		 Fallstudie	

Nedan kommer resultat från vår enkätundersökning redovisas. 

Assa Abloy AB 

Påståenden med svarsskala 1-10, där 1-5 räknas som ”håller ej med” och 
6-10 räknas som ”håller med”  
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Figur 6: figuren är en sammanställning av de påståenden som fanns med i 
enkätundersökningen och besvarades med ordinalskalor på 1-10. Källa: 
egentillverkad figur. 

I resultatet kan vi utläsa att:  

� 70 procent av respondenterna anser sig vara stressade under 
arbetsdagen.  

� 80 procent känner sig bra motiverade på sitt arbete.  
� 65 procent anser sig kunna påverka sitt arbete.  
� 90 procent känner sig hårt belastade under sin arbetsvecka. 
� 25 procent anser sig hinna med sina arbetssysslor. 
� 50 procent anser sig sova bra på natten. 
� 30 procent tränar regelbundet 
� 90 procent anser sig äta bra och näringsrik kost.  

 

Fråga: Vilken faktor orsakar dig mest stress på ditt arbete? 

 

Figur 7: figuren är en sammanställning av frågan ”vilken faktor orsakar dig 
mest stress på jobbet?”. Källa: egentillverkad figur 

I Resultatet kan vi utläsa att majoriteten med 7 röster anser att dålig 
kommunikation är den faktor som orsakar mest stress på arbetet. Därefter 
anser respondenterna att otillräckligt stöd från ledningen är orsaken med 4 
röster, följt av otydliga mål och hög belastning med vardera 2 röster. Lågt 
inflytande har fått en röst. 
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Fråga: vilka orsaker gör att din arbetsvecka blir hårt belastad: 

 

Figur 8: figuren är en sammanställning av frågan ”vilka orsaker gör att din 
arbetsvecka blir hårt belastad”. Källa: egentillverkad figur 

I resultatet över vad som orsakar att arbetsveckan blir hårt belastad kan vi 
utläsa att respondenterna med stor majoritet anser att dålig kommunikation 
är anledningen (7 röster), därefter har hög arbetsbelastning fått 4 röster. 
Dålig arbetsmiljö har fått 3 röster och dåliga sociala relationer har fått 2 
röster. 

Fråga: hur många timmar sover du i genomsnitt per natt? 

 

Figur 9: figuren är en sammanställning av frågan ”hur många timmar sover 
du i genomsnitt per natt?”. Källa: egentillverkad figur 
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I resultatet över hur respondenterna sover kan vi utläsa att de flesta sover 
6-7 timmar per natt, endast två respondenter sover 5 timmar. 

 

Från de fria svaren och vårt besök på Assa Abloy har vi fått fram att de 
flesta tycker att kommunikationen och samarbetet mellan arbetssektionerna 
inte flyter och att de blir ett ojämnt flöde, arbetet stoppas upp i tidigare 
sektioner på grund av diverse problem som att delar inte finns hemma eller 
att dialogen och planeringen från högre instanser inte fungerat. Detta 
resulterar i att det blir belastning och stress. Operatörerna hinner inte med 
sina sysslor. Operatörerna anser även att det är stressigt att jobba efter 
Lean och att man känner att det är brist på personal. 
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Bulten Hallstahammar AB 

Påståenden med svarsskala 1-10, där 1-5 räknas som ”håller ej med” och 
6-10 räknas som ”håller med” 

 

Figur 10: figuren är en sammanställning av de påståenden som fanns med i 
enkätundersökningen och besvarades med ordinalskalor på 1-10. Källa: 
egentillverkad figur. 

I resultatet kan vi utläsa att:  

� 85 procent av respondenterna anser sig vara stressade under 
arbetsdagen.  

� 80 procent känner sig bra motiverade på sitt arbete.  
� 80 procent anser sig kunna påverka sitt arbete.  
� 60 procent känner sig hårt belastade under sin arbetsvecka. 
� 80 procent anser sig hinna med sina arbetssysslor. 
� 50 procent anser sig sova bra på nattat. 
� 30 procent tränar regelbundet 
� 60 procent anser sig äta bra och näringsrik kost.  
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Fråga: vilken faktor orsakar dig mest stress på ditt arbete? 

 

Figur 11: figuren är en sammanställning av frågan ”vilken faktor orsakar dig 
mest stress på jobbet?”. Källa: egentillverkad figur 

 
I Resultatet kan vi utläsa att majoriteten med 7 röster anser att hög 
arbetsbelastning är den faktor som orsakar mest stress på arbetet. 
Därefter anser respondenterna att dålig kommunikation, otillräckligt stöd 
från ledningen och ”annat” är orsaken med 2 röster vardera, följt av lågt 
inflytande som har fått en röst. 
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(Annat: 
 • 1, Beroende hur det har gått för föregående områdessektioner i fabriken, effekten blir sena 
artiklar = stressigt. 
 • 2, När det inte går som vi vill.) 
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Fråga: vilka orsaker gör att din arbetsvecka blir hårt belastad? 

 

Figur 12: figuren är en sammanställning av frågan ”vilka orsaker gör att din 
arbetsvecka blir hårt belastad”. Källa: egentillverkad figur 

I resultatet över vad som orsakar att arbetsveckan blir hårt belastad kan vi 
utläsa att respondenterna med stor majoritet anser att hög arbetsbelastning 
är anledningen (7 röster), därefter har dålig arbetsmiljö fått 4 röster. Dålig 
kommunikation har fått 3 röster och dåliga sociala relationer har fått 2 
röster. En röst har ansett ”annat”. 
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(Annat: 
 • 1, Beroende hur det har gått för föregående områdessektioner i fabriken, effekten blir sena 
artiklar = stressigt.) 
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Fråga: hur många timmar sover du i genomsnitt per natt? 

 

Figur 13: figuren är en sammanställning av frågan ”hur många timmar sover 
du i genomsnitt per natt?”. Källa: egentillverkad figur. 

I resultatet över hur respondenterna sover kan vi utläsa att de flesta sover 7 
timmar per natt, 4 och 5 timmar har fått två röster vardera. 

 

Från de fria svaren och vårt besök på Bulten Hallstahammar i har vi fått 
fram. Att de flesta tycker det ojämna flödet är ett stort problem vilket till viss 
del beror på dålig kommunikationen samt samarbetet mellan 
arbetssektionerna och chefer inte fungerat, men det största problemet beror 
på att flödet är ojämnt då olika stora beställningar kommer. Så belastningen 
blir periodvis väldigt hög och orsakar stor stress. 
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4.4 Kreativ	övning		

 Nedan presenteras resultatet från vår kreativa övning  

  

Figur 14: figuren är en sammanställning av hur många som tyckte det var 
positivt/negativt med tidspress Källa: egentillverkad figur. 

Resultatet av den kreativa övningen visade att 70 % var negativa till 
tidspress.  

Vid frågan om de vart stressade uppgav 100 % att de blev stressade av 
tidspressen men 30 % tyckte tidspressen var lite mer utmaning och därför 
blev det en sporre. 

Vid frågan hur tidspressen/stressen påverkade deras kreativa förmåga och 
innovativiteten ansåg 90 % att de var mer kreativa och innovativa utan 
tidspress för de hann tänka mera problemlösning och därför kunde se fler 
lösningar.  

Vi kunde också observera ett mer kreativt tänkt när respondenterna inte 
hade tidspress i form av att de studerade och testade mer logiska och 
kreativa lösningar. Man kunde se att de såg ett mönster och kom ihåg vad 
de hade testat för kombinationer. 
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5 Analys	och	diskussion	
I detta avsnitt kommer vi presentera vår analys och diskussion kring vår empiri 
och teori. 

 
Nedan kommer fyra figurer presenteras som är en jämförelse över hur Assa 
Abloy AB och Bulten Hallstahammar har svarat i enkätundersökningen, för 
att tydligare visa skillnader och likheter mellan företagen och hjälpa oss 
vidare i analysen och slutsatsen. 

 

 

Figur 15: figuren är en sammanställning av hur Assa Abloy AB och Bulten 
Hallstahammar hållit med i de påståenden som fanns med i 
enkätundersökningen och besvarades med ordinalskalor på 1-10. Källa: 
egentillverkad figur. 
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Figur 16: figuren är en sammanställning av hur Assa Abloy AB och Bulten 
Hallstahammar AB svarat på frågan ”vilken faktor orsakar dig mest stress 
på jobbet?”. Källa: egentillverkad figur 

 
Figur 17: figuren är en sammanställning av hur Assa Abloy AB och Bulten 
Hallstahammar AB svarat på frågan ”vilka orsaker gör att din arbetsvecka 
blir hårt belastad”. Källa: egentillverkad figur 
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(Annat: 
 • 1, Beroende hur det har gått för föregående områdessektioner i fabriken, effekten blir sena 
artiklar = stressigt.) 
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Figur 18: figuren är en sammanställning av hur Assa Abloy AB och Bulten 
Hallstahammar AB svarat på frågan ”hur många timmar sover du i 
genomsnitt per natt?”. Källa: egentillverkad figur. 

Sammanfattning;  

På Assa Abloy AB kan vi utläsa de kan påverka sitt arbete och känner sig 
motiverade men 90 procent anser sig vara hårt belastade under veckan och 
75 procent anser sig ha en stressig arbetsdag. 75 procent anser sig inte 
hinna med sina dagliga arbetssysslor. 

Den största faktorn som orsakar mest stress är dålig kommunikation och 
det är även det som till störst del orsakar att deras vecka blir hårt belastad. 
Även hög arbetsbelastning orsakar operatörerna stress. Vi tycker detta 
visar på att Assa Abloy AB inte lyckats anpassat Lean och 
arbetssektionerna efter sin verksamhet. 

På Bulten Hallstahammar AB kunde vi utlösa att i princip alla var bra 
motiverade och kunde påverka sitt arbete. Operatörerna ansåg sig hinna 
med sina arbetssysslor, men trots det känner sig hela 85 procent av alla 
respondenter väldigt stressade under sin arbetsdag, och 60 procent känner 
sig hårt belastad under sin arbetsvecka.  

Den absolut största faktorn till att operatörerna på Bulten Hallstahammar 
AB känner sig stressade var på grund av hög arbetsbelastning, vilket 
operatörerna bekräftat i undersökningen berodde på ojämnt arbetsflöde. 
Ojämnt arbetsflöde orsakar periodvis hög arbetsbelastning som medför 
ohälsosam stress. 
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5.4 Assa	Abloy	AB	

Operatörerna anser att dålig kommunikation är den största faktorn och 
orsaken till stress och resultatet av det är att områdessektionerna inte 
fungerar som det ska, det blir stopp i produktionen, vilket de fria svaren och 
vårt besök visade på. Arbetsbelastningen blir ojämn och periodvis hög på 
grund av stoppen i tidigare sektioner vilket leder till stresskänslor. Detta 
visar våra teorier kring arbetsstress även på. Granlund, A. (2012-12-07) 
bekräftade hur viktigt det var att alla sektioner fungerade för att få ett jämnt 
arbetsflöde annars vart kommande sektioner belastade. Alla sektioner 
måste fungera och anpassas efter organisationen om Lean ska bli effektivt. 

Vid hög arbetsbelastning ökar stödet från ledningen (Blomkvist, V. & 
Skoglund, K. 2009) men kommunikationen mellan ledningen och 
operatörerna fungerar som den ska. 

Att dem under veckan inte hinner med sina arbetsuppgifter och är hårt 
belastade, samt är uppges vara i behov av mer personal visar även detta 
på att operatörerna är stressande på grund av ett oanpassat Lean 
produktion som arbetsmetod där man inte får arbetssektionerna att fungera 
och skurit ner för mycket på resurserna, eller anpassat resurserna fel. I våra 
teorier kring Lean bekräftar Björnfelt, P-O. (2009) att Lean är en svår 
arbetsmetod att anpassa efter sin organisation och just detta ser vi ett 
problem med hos Assa Abloy AB. Hög belastning kräver även mer stöd från 
ledningen vilket operatörerna ansett att dem inte får och detta orsakar dem 
stress.  

5.5 Bulten	Hallstahammar	AB	

På Bulten Hallstahammar AB visade vår undersökning på att operatörerna 
var stressade till störst del beroende på ett ojämnt arbetsflöde till följd av 
ojämna beställningar. Vissa av de anställda tycker också att de känner sig 
stressade på grund utav dålig kommunikation, detta anser vi visar på att 
områdessektionerna inte är helt samspelta, vilket även framkom i de fria 
svaren och under vårt besök. Ojämna flödet är en del av just-in-time-
principen. 

Med tanke på att hela 85 procent kände sig väldigt stressade trots att de 
hinner med sina arbetssysslor visar detta tydligt på att det är det ojämna 
arbetsflödet som till störs del orsakar stresskänslor. Våra teorier kring 
arbetsstress visar också på att ojämnt arbetsflöde orsakar stress.  

För att minska stress vid hög arbetsbelastning försöker man bland annat 
sträva efter att få en så jämn belastning som möjligt (Blomkvist, V. & 
Skoglund, K. 2009), detta går dock inte när man arbetar efter Lean och 
Just-in-time då det bygger på att producera efter beställning, efterfrågan 
styr belastningen (Lean Enterprise Institute 2001). Detta betyder i sin tur att 



43 
 

belastningen varierar.  
Vår undersökning visar att operatörerna lider av stress vid hög belastning 
orsakat av ojämnt arbetsflöde. 

Eftersom ojämnt arbetsflöde är en grundsten i Lean produktion då man 
jobbar efter just-in-time tycker vi att detta visar på att arbetsmetoden Lean 
produktion i sig orsakar ohälsosam stress hos Bulten Hallstahammar AB. 

5.3		 Den	kreativa	övningens	utfall	

Den kreativa övningen visade på att det finns ett samband mellan utförda 
prestationer och prestationens kvalitet under tidspress. Tidspressen 
uppfattades enligt övningen som en negativ stressfaktor av 70 procent av 
deltagarna, medans 30 procent upplevde tidspressen som en utmaning.  
Thompson, L. & Choi, H-S. (2005) lyfter fram att stress har en individuell 
påverkan och att alla inte reagerar på samma sätt när de utsätts för 
stressfulla situationer. Dock upplevde samtliga deltagare att de blev 
stressade av tidspressen.  
90 procent av deltagarna bekräftade de Leonard, D. & Swap, J. (1999) 
ansåg att möjligheten till inkubation tillät dem en större kreativitet då de 
hade möjligheten att periodvis slappna av och tänka. Detta har också 
bekräftats av Khasky, A. & Smith, J. (1999) som påvisat betydelsen av 
inkubation. Detta visar på att vid stress och/eller högarbetsbelastning där 
operatörerna har mycket att göra på viss tid försämras kreativiteten och 
innovativiteten då samma möjlighet till inkubation inte finns. Breiler, A & 
Michanek, J. 2012 poängterar att möjligheten till en paus, Inkubation, är 
otroligt viktigt då hjärnan själv redan kan ha kommit på lösningen utan att 
man själv uppfattat de, då medvetandet är ständigt aktivt. Därför är det 
väldigt viktigt att man har möjligheten till en paus, men på våra företag har 
det bekräftats att de lider av hög arbetsstress till följd av att deras 
arbetsmetod inte fungerar perfekt, dels på grund av ojämnt arbetsflöde, för 
hög belastning, stopp i arbetssektionerna till följd av dålig kommunikation 
med mera.  
 

5.4		 Sammanfattning	

På respektive företag kan vi fastställa att operatörerna känner sin stressade 
både under sin arbetsvecka och arbetsdag. Det som skiljer dem åt, är att på 
Bulten Hallstahammar AB har de mer problem med stress, ojämn 
belastning och högarbetsbelastning. Medans man på Assa Abloy AB har 
problem med hög belastning och dålig kommunikation.  

På Assa Abloy AB ligger problemet med stress i dålig kommunikation och 
att dem är hårt belastade under veckan och på Bulten Hallstahammar AB i 
periodvis hög arbetsbelastning och ojämnt arbetsflöde. På Assa Abloy AB 
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anser sig operatörerna inte hinna med sina arbetssysslor men det ansåg sig 
Bulten Hallstahammar AB göra. 

Båda företagen har bra motiverad personal och de känner att de kan 
påverka sitt arbete, dock är det lite bättre på Bulten Hallstahammar AB. 

Då båda företagen har problem med stress anser vi att arbetsmetoden 
Lean produktion orsakar stress på våra företag då dem inte lyckats anpassa 
metoden efter organisationen men även på grund av att den medför ojämnt 
arbetsflöde på grund av just-in-time som våra respondenter tydligt bekräftat 
orsakar dem ohälsosam stress.  

Stressen i sin tur försämrar hjärnans kapacitet och hämmar kreativiteten 
och innovationsutvecklingen (Abdolkarim, A. 2000) (Bessant, J. & Tidd, J. 
2009). Detta tycker vi visar att Lean Produktion inte är innovationsfrämjande 
på våra företag då man inte lyckas anpassa arbetsmetoden efter sin 
organisation, och på grund av just-in-time. 

Den kreativa övningen har också visat ett resultat som påvisar sambandet 
mellan tidspress och negativ stress samt negativ påverkan på den kreativa 
processen. Våra teorier har visat på hur viktigt det är med inkubation för 
kreativiteten. Därmed anser vi att stress hämmar innovativiteten. 

Med resultatet från vår empiri kan vi ha förståelse för att arbetsmetoden är 
väldigt kritiserat då det anses skapa ohälsosam stress för operatörerna i 
och med arbetsförhållandena (Björnfelt, P-O. 2009) 
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6 Slutsatser,	förbättringsförslag	och	förslag	till	vidare	forskning	
I detta stycke kommer vi presentera våra slutsatser, förbättringsförslag och förslag till 
vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser	

� Vår undersökning har visat att båda företagen som arbetar efter Lean 
Produktion har stressade operatörer. 

� Assa Abloy AB:s största anledning till stressade operatörer är hård 
arbetsbelastning orsakad av dålig kommunikation i arbetssektionerna 
som orsakar stopp, och för hög arbetsbelastning då dem inte hinner 
med sina arbetssysslor, detta tillföljd av att Lean som arbetsmetod 
arbetar efter resurssnålhet. Vår studie visar på att Assa Abloy inte 
lyckats anpassa Lean produktion efter sin organisation. 

� Bulten Hallstahammar AB:s största anledning till stress är hög 
arbetsbelastning på grund av ojämnt arbetsflöde vilket vår studie visar 
orsakas av just-in-time. 

� Vi anser att det går att koppla stressen till Lean produktion som 
arbetsmetod då vår undersökning visar på samma problem som våra 
teorier kring Lean visar på, att metoden är svår att anpassa och att det 
ojämna flödet orsakat av just-in-time orsakar periodvis hög 
arbetsbelastning med stresskänslor som resultat. Båda företagen har 
problem med stress på grund av Lean produktion som arbetsmetod. 
Assa Abloy AB har inte lyckats anpassa Lean efter sin organisation 
tillräckligt och inte fått ordning på arbetssektionerna och Bulten 
Hallstahammar AB har stressad personal till störst del tack vara ojämnt 
arbetsflöde som arbetsmetoden Lean bygger på, då man försöker 
minimera lagerhållning och arbetar efter just-in-time.  

� Vår studie visar på att kreativiteten och innovationsmöjligheterna 
hämmas på grund av Lean produktion och den stress det medför på 
båda företagen, då arbetsmetoden inte fungerar felfritt och det 
resulterar i att båda företagen har stora problem med hög 
arbetsbelastning och stressad personal. Därmed får operatörerna inte 
den inkubation som våra teorier så tydligt poängterat är viktig. Även vår 
kreativa övning bekräftade att inkubation tillät dem en större kreativitet.  
Vår studie visar även att tidspressen för vissa kan vara gynnsam vilket 
ställer ett stort krav på individualiserade arbetsmetoder. 
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6.2 Förbättringsförslag	

Det vi skulle rekommendera båda företagen är att försöka anpassa Lean 
mer efter deras organisation och försöka få bukt med dålig kommunikation 
och ojämnt flöde orsakat av kommunikationen, detta genom att undersöka 
problemet djupgående. Kommunicera med operatörerna mera för att få 
inblick i vad som inte fungerar skulle behövas mycket på Assa Abloy AB 
men även på Bulten Hallstahammar AB. 
 
Man kan även försöka öka stresståligheten hos operatörerna genom att 
försöka motivera personalen till att träna och återhämta sig. Exempelvis 
genom en betald friskvårdstimme 2-3ggr/v som ska innehålla både fysisk 
träning och psykisk stimulans. Detta är ett enkelt sätt att försöka minska 
stressen och sjukskrivningarna, då Lean Produktion är en påfrestande 
arbetsmetod med ojämna arbetsflöden.  

Vila, återhämtning och god form är väldigt viktigt vid hög arbetsbelastning 
då god fysisk form ökar stresståligheten och förbättrar sömnen som är sin 
tur är A och O för hjärnans återhämtning efter överstimulans. Äter du rätt 
ger du kroppen bättre förutsättningar för uthållighet. (Forslund, T. 2006) 

Dålig arbetsmiljö och sociala relationer som presenterades i jämförelsen i 
analysen är något vi anser att de enkelt skulle kunna förbättra genom att 
tillgodose operatörernas behov och arbeta med de förutsättningar som 
finns. De flesta behov går att tillgodose i vår tekniska värld men är en 
kostnadsfråga, men att ha personal sjukskrivna är betydligt mycket mer 
kostsamt än att försöka förbättra arbetsmiljön för personalen.  
 
Sociala relationer anser vi går hand i hand med dålig kommunikation så 
detta skapar irritation mellan alla anställda i organisationen. Det kan enkelt 
arbetas på genom att ha personalutvecklingsdagar.  
 

6.3 Förslag	till	vidare	forskning	

Vi anser att det skulle behövas forskas mer inom detta område och mer 
djupgående för att få en ordentlig förståelse till problemen i respektive 
organisation då vi endast berört ämnen på ytan. För att få full förståelse 
skulle man behöva undersöka hur organisationen är uppbyggd och hur alla 
olika områdessektioner arbetar. Detta har inte funnits tid för oss att göra.  
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Bilaga	1	

I följande bilaga publiceras de enkätfrågor vi delat ut till intervjupersonerna. 
Eventuella följdfrågor kan ha ställts till deltagarna vilket vi vill påpeka inte redovisas i 
denna bilaga. 

 
Enkätundersökning för examensjobb i Innovationsteknik, Mälardalens 
högskola. 

Man Kvinna 

 
Ålder:_________ 
 
Arbetsbefattning: 

___________________________________________________________________ 

Svara på påståendena/frågorna 1-5 skalan på 1-10. 1=håller INTE alls med, 
10=Håller HELT med. 

1. Du är stressad under din arbetsdag? 
 

(Håller inte med) (Håller med)   
 1------------------------------5------------------------------10 

 
2. Vilken faktor orsakar dig mest stress på ditt arbete? 

 

Hög belastning 
Låg belastning 

 Dålig kommunikation 
 Otydliga mål 
 Otillräckligt stöd från ledningen 
 Lågt inflytande 
 Annat:________________________________________________________ 
 
3. Du är mycket motiverad på jobbet? 

 
(Håller inte med) (Håller med)   

 1------------------------------5------------------------------10 
 

4. Du är delaktig i en process där du kan vara med och påverka ditt arbete? 
 

(Håller inte med) (Håller med)   
 1------------------------------5------------------------------10 

 



 

5. Du blir hårt belastad under din arbetsvecka? 
 

(Håller inte med) (Håller med)   
 1------------------------------5------------------------------10 

6. Vilka orsaker gör att din arbetsvecka blir hårt belastad? 
 

Hög arbetsbelastning 
Sociala relationer på arbetsplatsen 
Dålig kommunikation 
Arbetsmiljön (ljudnivån, dåligt ljus, temperatur, arbetsställning) 
Annat:________________________________________________________ 

 
7. Du hinner med de arbetssysslor som du tilldelas under arbetsveckan?  

 
(Håller inte med) (Håller med)   

 1------------------------------5------------------------------10 
 

8. Om du fick ändra något omgående vad skulle det i så fall vara? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Hur upplever du att det är att jobba efter Lean produktion? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

10.  Du äter en bra, varierande och näringsrik kost? 

(Håller inte med) (Håller med)   
 1------------------------------5------------------------------10 
 

11. Du idrottar regelbundet (2-3ggr/v)? 
 

(Håller inte med) (Håller med)   
 1------------------------------5------------------------------10 
 

12. Du sover bra om nätterna? 
 

(Håller inte med) (Håller med)   
 1------------------------------5------------------------------10 



 

 
13. Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt: 

____________________________ 
 
Får vi kontakta dig om vi har ytterligare frågor? 

Om ja, 

Tele:___________________________________________________________ 

Tack för ditt deltagande! 


