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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns något samband 

mellan lean och medarbetarskap. Studien genomfördes på tre avdelningar på

Skånes Universitetssjukhus i Lund. För att kunna studera, samla in data och 

mäta, hur långt en verksamhet har kommit i sin lean-implementering, 

utvecklades och testades Lean Evaluation Questionnarie. Lean har delats 

upp i två faktorer, lean instrument och lean filosofi. Lean instrument 

karaktäriseras av verktyg och metoder, lean filosofi består av lärande, 

delaktighet, ansvar, befogenheter, värdegrund, ledarskap och 

kommunikation. Medarbetarskapet undersöktes med mätinstrumentet Work-

Oriented Relationships and Knowledged-based Investigation Questionnarie

(Bertlett & Arvidsson, 2009). Studien genomfördes med kvantitativ ansats. 

Enkäterna distribuerades till 117 deltagare varav 46 erhölls komplett ifyllda,

(40%). Korrelationsanalysen visade att det inte finns något samband mellan 

lean instrument och medarbetarskap medan det finns ett positivt samband

mellan lean filosofi och medarbetarskap. Slutsatsen av denna studie är att 

det går att jobba med lean som verksamhetsfilosofi och samtidigt uppnå ett 

gott medarbetarskap.

Nyckelord: lean, medarbetarskap, samband, Skånes Universitetssjukhus
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Introduktion

Inledning
Når økonomiske og demografiske udfordringer er en virkelighed som skal håndteres 

giver det impulser i vores virksomheder, organisationer og samfund til at finde metoder og 

arbejdsmetoder til at blive bedre til at husholde med deres resurser. I sammenhæng med den 

økonomiske krise i Sverige i starten af 1990 tallet, blev der udviklet flere metoder og 

principper for at effektivisere, forbedre og at kunne arbejde smartere. Der blev i mange 

organisationer, private som offentlige skabt proceskortlægninger, undersøgelser af kvalitet i 

forhold til pris. I 2012 nærmer vi os den måske største demografiske problemstilling 

nogensinde hvor færre unge skal forsørge flere ældre. Dette giver incitament til at udvikle 

metoder der kan anvende resurser på effektivere måder. Dette har kommuner og 

landsting/regioner også indset. Der findes mange eksempler på organisations- og 

virksomhedsudviklingsredskaber, som forsøger at skabe merværdi. Lean er en af de koncepter 

som bliver anvendt til at virksomhedsudvikle og effektivisere. I en undersøgelse fra Sveriges 

Kommuner och Landsting, [SKL], som blev publiceret i efteråret 2011 viser at cirka fire ud af 

fem landsting og en ud af fem kommuner arbejder med at implementere lean i en alle anden 

sammenhæng (SKL, 2011). 

Vi har et interessefelt med fokus på området arbejds- og organisations psykologi. I 

diskussion og dialog blev ideen til dette studie klækket. Vi bestemte os at kigge nærmere på 

sammenhængen mellem indføring af lean og medarbejderskab.

Vores undersøgelse vil foregå på Skånes Universitetssjukhus, SUS. Studiet vil forgå 

på tre afdelinger. I 2007 blev der på SUS indledt et arbejde hvor man uddanner flere tusinder 

medarbejdere i lean koncepetet. Formålet er give merværdi til patienterne (Skånes 

Universitetssjukhus, n.d.).

Syfte
Vores formål med studiet er at undersøge koncepterne lean og medarbejderskab, samt 

sammenhængen disse imellem. Et andet formål er at koble teori til et empirien, gennem at 

foretage et studie på Skånes Universitetssjukhus, hvor vi på tre afdelinger undersøger i 

hvilken udstrækning som der findes sammenhæng, relation, samspil og skæringspunkter 

mellem lean og medarbejderskabet. Et yderligere mål er at de kundskaber som vi indhenter

skal belyse og beskrive lean og medarbejderskabet ud fra et nuanceret psykologisk perspektiv. 

Videre vil vi udvikle et måleinstrument, for at kunne måle hvor langt en organisation er 

kommet i implementeringen af lean.
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Lean
Womack, Jones og Roos (1990) anvender termen lean i bogen The machine that 

changed the world. I bogen føres et tilbageblik over hvordan TPS, Toyota Production System, 

var en konsekvens af den økonomiske krise som indfandt sig i Japan efter 2. verdenskrig. Det 

var ikke muligt at masseproducere eftersom der ikke fandtes marginaler i den anstrengte 

økonomi.

Toyota har i mere end halvtreds år udviklet og arbejdet efter principperne som indgår i 

lean, hvor man producere ret produkt i ret tid, til ret kund. Målet er at eliminere sløseri som er 

unødvendigt tid og handlinger, som ikke tilfører slutproduktet og kunden værdi (Liker, 2009).

Modig og Åhlström (2011) skriver at lean er et af verdens mest spredte koncepter, 

mens det samtidigt er slående hvor inkoncekvent lean som begreb bliver defineret, hvilket gør 

det svært at skabe forståelse for hvad lean er. Definationen af lean har desuden levet sit eget 

liv udenfor Toyotas rammer. Modig og Åhlström (2011) påstår at visserligt er de 

grundlæggende principper blevet præsenteret og beskrevet mange gange, men fokus på 

beskrivningerne er efterhånden blevet til beskrivninger af de metoder og værktøjer som 

Toyota har udviklet inden for sin virksomhed. Det som kan observerers er konkret og ganske 

enkelt at forstå. Man kan observere hvad Toyota gør og hvad Toyota har og dermed beskrive 

deres metoder. Der er opstået en virksomhedskultur i vest hvor man plukker elementer ud af 

lean konceptet og har en forventning om at hvis ”ni använder över 80 procent av dessa 

verktyg så är ni 20 procent från att vara som Toyota” (Modig & Åhlström, 2011, s. 78). 

Problematiken med kun at definere lean som en metode og et værktøj er at organisationer som 

vil implementere lean i deres virksomheder misforstår hvad lean handler om, fordi man 

definere lean på et for lavt abstaktionsniveau. Derfor begrænses konceptets 

anvendingsområder.

Videre beskriver Modig og Åhlström (2011) hvordan mange virksomheder starter

leanprocesser med kun at anvende de metoder og værktøjer som Toyota har udviklet. Dermed 

går de dybere tanker som ligger bagom leankonceptet tabt. Man mister hvorfor virksomheden 

skal arbejde med de forskellige metoder og værktøjer. At forstå dybden af lean tager lang tid, 

er komplekst og abstrakt. Derfor er det umiddelbart lettere at starte sin leanrejse med de 

konkrete handlinger. Når medarbejderne i en organisation ikke forstår konceptet i dybden, kan 

lean mødes med skeptisk og modstand fra de mennesker som arbejder i organisationen. Der 

kan opstå reaktioner som: ”Vi arbetar med människor på sjukhus, inte med bilar. Vi 

massproducerar inte patienter” eller ”Våra tjänster är alldeles för kundanpassade och 

situationspecifika för att bli standardiserade” (Modig & Åhlström, 2011, s 79).
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Reaktionen bliver ofte at virksomheder dømmer lean ude som koncept. De ser ikke 

hvordan lean metoderne og værktøjerne kan anvendes i deres virksomhedskultur. Der lægges 

stor vægt på hvordan Toyota arbejder fremfor at forstå hvorfor lean anvendes. Det vil sige; 

hvad er det som er målet bagved Toyotas leanfilosofi (Modig & Åhlström, 2011).

Så hvorfor har det været så svært at afkode Toyota Production System, til et 

leankoncept som kan anvendes generelt? Et af svarende mener Spear og Bowen (1999) er at 

observatører af TPS forveksler de værktøjer og den praksis, med selve systemet. Det gør det 

umuligt for dem at løse et tilsyneladende paradoks af systemet - nemlig, at aktiviteter, 

forbindelser, og produktionsstrømmen i en Toyota fabrik er opbygget i forhold til et stift 

manuskript og system, men som på samme tid er fleksibel og tilpasningsdygtigt. Aktiviteter 

og processer bliver konstant udfordret og presset til højere niveauer af ydeevne. 

Virksomheden bevæger sig i en konstant tilstand hvor man fornyer og forbedre. Spear og 

Bowen (1999) skriver for at forstå Toyotas leanfilosofi, er andre virksomheder nød til at 

forstår det paradoks.

Spear og Bowen (1999) påstår at observatører af TPS er nød til at se og forstå, at det 

er den stive specifikationen og standardisering, der muliggør en fleksibilitet og kreativitet i 

virksomheden. Efter fire års studier med undersøgelser af TPS i mere end 40 virksomheder i 

forskellige brancher og sektorer i USA, i EU området og i Japan, fandt Spear og Bowen 

(1999) frem til, at hvis udenforstående skal forstå nøglen til Toyota Production System, og 

dermed leankonceptet, skal disse organisationer forstå at TPS skabes i en lokalkultur og i et 

minisamfund af videnskabsfolk, som metodisk arbejder for at opnå konstante forbedringer.

Når Toyota definerer og laver en specifikation, er det som at opsætte en række 

spørgsmål og hypoteser, der derefter testes. Det bliver som at følge en videnskabelig metode. 

Når man vil foretage en ændring, benytter Toyota en problemløsende proces, der kræver en 

detaljeret vurdering af den nuværende situation, som baseres på fakta, hvorefter der udføres 

en plan for forandringen, som skal lede til forbedringen. Det er i realiteten en eksperimentel 

test af de foreslåede ændringer som foregår igen og igen i TPS.”With any thing less than such 

scientific rigor, change at Toyota would amount to little more than random trial and error a 

blindfolded walk through life” (Spear & Bowen, 1999, s. 97).

Leankonceptet voksede naturligt ud af arbejdet i virksomheden over fem årtier. Som 

et resultat heraf, har det aldrig fra begyndelsen været nedskrevet hvordan medarbejderne i 

praktikken har tillempet lean i deres daglige rutiner. Toyotas arbejdere er ofte ikke er i stand 

til at formulere hvordan TPS systemet fungere. Derfor kan det være svært for udeforstående at 

fatte dybden i lean (Spear & Bowen, 1999).
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Spear og Bowen (1999) skriver at det kun er få producenter der har formået at 

efterligne Toyota, og det på trods af at virksomheden er åben om sin praksis. Tusindvis ledere  

har besøgt Toyotas fabrikker i Japan, USA og Europa. I frustrationen over at man ikke har 

kunne efterligne og implementere lean med samme resultat som Toyota har mange antaget, 

”that the secret of Toyota's success must lie in its cultural roots” (Spear & Bowen, 1999, s. 

97). Men det er ikke tilfældet påstår Spear og Bowen (1999). De peger på at andre japanske 

virksomheder, så som Nissan og Honda ikke har kunnet gennemfører leanstandarder, mens 

virksomheder i Europa og USA, har kunne implementere lean med succes.

Den implicitte kultur og viden som ligger til grund for lean, identificere Spear og 

Bowen (1999) i fire grundlæggende regler. Disse regler styre blandt andet design, drift og 

konstant forbedringsarbejde af enhver aktivitet, forbindelse og ”flow ” for produkter og 

service.

Grundreglerne

Regel 1: Alt arbejde skal være specifikt med hensyn til indhold, sekvens, timing og resultat.

Regel 2: Alle kunde og leverandørforbindelser skal være direkte og der skal være en entydig 

ja-eller-nej måde at sende anmodninger og modtage svar.

Regel 3: Alle produkt og service veje skal være enkel og direkte.

Regel 4: Enhver forbedring skal ske i overensstemmelse med den videnskabelige metode, 

under vejledning af en lærer, på det lavest mulige niveau i organisationen.

Alle reglerne kræver at aktiviteter, forbindelser og processtrømme har indbygget tests 

for at signalere problemer automatisk. Det er den stadige svar på problemer, der gør dette 

tilsyneladende stive system, så fleksibelt, at det kan tilpasses skiftende omstændigheder og 

behov (Spear & Bowen, 1999). Men når reglerne i Toyota Production System ikke er 

eksplicite. Hvordan kan reglerne så overføres til og mellem de ansatte? Spears og Bowens 

(1999) studie viser at Toyotas ledere ikke laver supervision specifikt til medarbejderne. I 

stedet anvendes en undervisning og indlæringsform, der giver de ansatte mulighed for at selv 

opdage at reglerne kan anvendes som problemløsningsværktøj. Typisk vil en vejleder der 

underviser en medarbejder i principper og regler komme til arbejdsstedet, og mens den ansatte 

udfører sin job, vil vejlederne stille en række spørgsmål:

Hvordan gør du dette arbejde?

Hvordan ved du, du gør dette arbejde korrekt?
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Hvordan kan du vide, at resultatet er fri for fejl?

Hvad gør du, hvis du har et problem?

Denne fortsatte proces giver den ansatte en stadig dybere indsigt i sit eget specifikke arbejde 

og ansvar. Gennem mange møder af denne art, vil den ansatte gradvist lærer hvordan alle 

aktiviteter skal udføres i henhold til principper og regler (Spear & Bowen, 1999).

Liker (2009) skriver at det er tanken og den bagom liggende filosofi som er det 

centrale i lean. Lean sætter arbejdsprocesserne i fokus, hvor man hele tide har rette blikket 

frem af for at opnå resultater som derefter vurderes og evalueres. Liker (2009) sammenstiller 

14 principper samtidig som han redegør for hvordan leankonceptet skal forstås som en  

filosofi. Det er menneskerne som er det vigtigste i lean. ”I lean är det människorna som får 

systemet att leva gennom att arbeta, kommunicera, lösa problem och utvecklas tillsammans” 

(Liker, 2009, s. 59).

Likers (2009)14 principper

1. Baser ledelse beslutninger på langsigtet tænkende, også selv om det sker på 

bekostning af kortsigtede økonomiske mål.

2. Skab kontinuerlige processtrømme, som fører problemer op til overfalden.

3. Lad efterspørgselen styre for at undgå overproduktion.

4. Jævn arbejdsbelastningen ud.

5. Opbyg en kultur hvor man stopper processen for at løse problemer, så kvaliteten bliver 

ret fra start.

6. Skab standardiserede arbejdsfunktioner, som grundstammen for konstante 

forbedringer og for personaledeltagelse.

7. Anvend visuel styring, så ingen problemer bliver skjulte.

8. Anvend kun pålidelig, velafprøvet teknik som støtter personale og arbejdsprocesserne.

9. Udvikle ledere som virkelig forstår arbejdet, lever efter virksomhedens kultur og 

filosofi, og som lærer den ud til andre.

10. Udvikle enestående mennesker og team som følger virksomhedens filosofi.

11. Respektere det udvidede netværk af partners og leverandører gennem at udfordre disse 

til at blive bedre.

12. Gå og se med egne øjne for virkelig at forstå situationen.
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13. Træffe beslutninger langsomt og i konsensus, overvej nøje samtlige alternativer, hurtig 

eksekvering.

14. Bliv en lærende organisation gennem utrætteligt at reflektere og konstant at forbedre.

Liker (2009) kommer i sin bog frem til at forstå leanprocessen, er at se hele 

virksomhedens som en bestandsdel i et system. Hvor lean dagligt praktiseres, konsekvent og 

ikke, som en pludselig udbrudt aktivitet. Liker (2009) påstår at en af de helt afgørende 

principper i lean er at man tænker langsigtet. Man kigger ikke bare til sine kvatalsrapporter og 

agere efter disse. At tænke langsigtet, indebære at lean ikke kun er en opsætning, som skal 

anvendes til at optimere kortsigtet.  Hvis man implementere just in time, produktionsceller, 

og konstant er på jagt efter sløseri, vil der være en risiko for at der ikke bliver taget hensyn til 

de mennesker som indgår i systemet og det omliggende samfund. Liker (2009) skriver at tjene 

penge er ikke endemålet i leanprocessen. Foremålet med virksomhedsgevinsterne i et lean 

perspektiv er at kunne reinvestere i fremtiden, og dermed udvikle det samfund som 

virksomheden er en del af. (Liker, 2009). Lean har et helhedsperspektiv, som de fleste 

virksomheder ikke tilegner og implementere. Derfor bliver effekterne med at indføre 

filosofien ofte en begrænset sucess, fordi lean anvendes som en metoden og for at opnå 

hurtige effektiviseringsprocesser, frem for at tilegne sig hele filosofien (Liker, 2009). Lean 

bygger på tanken om at slutkunden er hovedfokus i arbejdsprocesserne. Det er kundens krav 

og  behov som styre krav på kvalitet, ledtider og produktionsomkostninger. Det er i lean en 

kongstanke at komme resursesløseri til livs i organisatioen (Liker, 2009).

Berglund (2006) påstår at for at lykkes med leanprocessen i organisationen, stiller det 

krav på flere parameter for at mennesker skal vise delaktighed, engagement og lyst. Begrebet 

lean bliver ofte oversat med eller at ”slimme” eller ”slanke” virksomheden. Men fortalere for 

lean foretrækker ord som ”smidig”, ”smart” eller ”fleksibel”. Man kan således se to 

hovedbetydelser af  lean, en som henviser til at effektivisere ved at afsmale. Denne tolkning af 

lean har en  produktionsretning. Dette er en smal defination af hvad lean er og denne tolkning 

blev spredt i 1980 og 1990- erne i vestverden. Den samlede tolkning af hvad lean betyder, 

ligger fokus på produktionsstrømmen; visuel styring, elimineringer af lagerkapasit og buffert, 

just in time, kvalitetsikring indbygget i arbejdsprocessen, og stort fokus på at eliminering af 

alle former for sløseri. Ofte anvendes disse tolkninger som en del af en leanproces og 

udvikling, men i reglen som et ledelsesredskab for at få medarbejdere til at komme 

nærliggende sløseri til livs, i et ganske begrænset perspektiv (Berglund , 2006).
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Den bredere tolkning af lean, ”smidig”, ”smart” og ” fleksibelt”  har vokset frem i 

visse virksomheder i vestverden. De organisationer som lykkes at implementere lean på 

succesfuld holdbar måde, har dette perspektiv, hvor hovedfokus ligger på de mennesker som 

skal arbejder med lean er de vigtigste. Eliminering af sløseri og konstante forbedringer er 

centrale, men ud fra et holistisk perspektiv (Berglund, 2006).

Medarbetarskap
Medarbetarskap definieras på flera sätt och skiftar i förhållande till vem som använder 

det eller i vilket sammanhand begreppet används och i vilket syfte (Kilhammar, 2011).

Medarbetarskap är ett förhållandevis nytt begrepp inom forskning. Intresset ökade

under 90-talet och ökningen har fortsatt under 2000-talet (Tengblad, 2003). Bara under

förgående år har två avhandlingar (Bertlett, 2011; Kilhammar, 2011) med fokus på 

medarbetarskap publicerats. Ökningen beror delvis på att man inte riktigt lyckades med 

medarbetarskapet i 90-talets organisationer. Medarbetarskapet handlade då om team och 

decentraliserat beslutsfattande. Organisationerna utmärktes av ständiga omorganisationer, 

effektiviseringar som minskade antalet anställda och ökade krav på den anställda. Idag 

fokuserar man istället på att förbättra samarbetet mellan de anställda oavsett position 

(Tengblad, Hällstén, Ackerman & Velten, 2007). Medarbetarskap är framförallt ett 

skandinaviskt begrepp och har inte heller någon motsvarighet i internationell forskning eller i 

det engelska språket (Hällstén & Tengblad, 2002). Bertlett (2011) och Tengblad et al (2007)

använder dock begreppet employeeship som engelsk översättning.

I litteraturen (t.ex. Bertlett, 2011; Hällstén & Tengblad, 2006; Kilhammar, 2011) finns 

det i huvudsak två typer av definitioner på medarbetarskap. Den ena typen är en beskrivande 

definition och den andra är en normativ definition. Den beskrivande definitionen beskriver 

medarbetarskapet utifrån hur det ter sig oavsett vad det innehåller. Man värderar alltså inte 

hur väl medarbetarskapet fungerar utan beskriver endast hur det ser ut i den aktuella 

situationen. Hällsténs och Tengblads (2006) beskrivande definition är: ”Med medarbetarskap 

avses hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det egna arbetet” (s.10). 

Med ”det egna arbetet” avser de hur medarbetaren hanterar balansen mellan arbete och 

privatliv, förhållningssätt till chefen, till övriga medarbetare och andra intressenter som 

kunder, leverantörer, myndigheter etc., i vilken utsträckning medarbetaren tar ansvar och hur 

den klarar av att leda sig själv.

Definitionen ovan fokuserar på individen men man kan även titta på medarbetarskap 

ur ett organisatoriskt perspektiv. Hällstén och Tengblad (2006) har identifierat fem olika 
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modeller som beskriver hur medarbetaren praktiserar sitt medarbetarskap i förhållande till 

verksamheten och hur den är organiserad.

1. Traditionellt medarbetarskap – Chefen bestämmer och medarbetaren tar emot 

instruktioner om vad som ska göras och hur det ska göras.

2. Organisationsorienterat medarbetarskap – Ledningen fastställer ramar och arbetssätt. 

Inom dessa ramar och arbetssätt har medarbetaren stort ansvar och stora befogenheter.

3. Grupporienterat medarbetarskap – Ansvar för kvalitet, ekonomi och leveranssäkerhet 

läggs ut på självständiga team. Dessa team planerar och strukturerar den egna 

verksamheten.

4. Individorienterat medarbetarskap – Präglas av autonomi och eget ansvarstagande.

5. Ledarlöst medarbetarskap – Det finns inga formella chefer utan medarbetaren är sin 

egen ledare och driver sina egna projekt.

Den normativa definitionen av medarbetarskap innebär att det finns ett 

medarbetarskap som man kan nå upp till, ett medarbetarskap som är bra. Hällstén och 

Tengblad (2006) kallar detta det myndiga medarbetarskapet eller det konstruktiva 

medarbetarskapet. Det myndiga medarbetarskapet är grundat i medarbetarens förmåga att ta 

ansvar och att upprätthålla en balans mellan befogenheter och ansvar. För att närmare förklara 

vad det myndiga medarbetarskapet innebär har Hällstén och Tengblad (2006) utvecklat något 

som de kallar för medarbetarskapshjulet. Medarbetarskapshjulet är grunden till det myndiga

medarbetarskapet. Det består av fyra begreppspar som är ömsesidigt beroende av varandra. 

De fyra begreppsparen är:

1. Ansvarstagande – Initiativförmåga

2. Förtroende – Öppenhet

3. Gemenskap – Samarbete

4. Engagemang – Meningsfullhet

Hällstén och Tengblad (2006) påpekar att det bör råda balans mellan det ansvar medarbetaren 

kan, vill och får ta.

Den mest utvecklade formen av medarbetarskap och ledarskap benämner Hällstén & 

Tengblad (2006) som medledarskap. Det bygger på ett väl fungerande samspel mellan 

medarbetare och ledare. Ledaren har ingående kunskap om medarbetarens arbetsuppgifter och 
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skapar utrymme för medarbetaren att ta ansvar och att denne får de befogenheter som det 

krävs. När det råder medledarskap tar varje medarbetare ansvar för att utveckla verksamheten, 

arbetsmiljön och har ett stort engagemang.

Møller (1994) menar i sin normativa definition av medarbetarskap att engagemang 

(commitment) är grundbulten. När alla anställda är engagerade i verksamhetens överlevnad 

och utveckling menar han att det finns en kultur av ett gott medarbetarskap. Grundstenarna är 

de tre koncepten ansvar, lojalitet och initiativ. Dessa tre koncept genomsyrar attityder och 

beteenden hos de medarbetare som antagit ett gott medarbetarskap.

Centralt för det goda medarbetarskapet är ansvar. De två andra koncepten, lojalitet och 

initiativ, bygger nämligen på att medarbetaren tar ansvar. Förutsättningen för att medarbetaren 

ska kunna ta ansvar och anta ett gott medarbetarskap är:

1. Ansvar och befogenheter måste delas ut till de anställda av organisationens ledning.

2. Ansvaret och befogenheterna som delas ut måste accepteras av medarbetarna och de 

måste också vilja ha ansvaret.

Lojalitet definieras av Møller (1994) som “being faithful to the one you have chosen 

to support” (s. 10). Typiskt för en lojal medarbetare är att denna ger konstruktiv kritik, talar

positivt om organisationen, är stolt över organisationen, försvarar den och stimuleras när det 

går bra för organisationen. Møller (1994) påpekar att det är viktigt att sätta gränser när man 

praktiserar lojalitet. Att vara lojal betyder inte att man inte ska säga ja, det betyder att man 

bara säger ja till sådant man anser är möjligt. 

Initiativ måste förgås av ett visst mått av lojalitet och ansvar. Med initiativ menas inte 

bara att sätta igång aktiviteter i organisationen, man ska också ta ansvar för att fullfölja de 

projekt och aktiviteter som påbörjats. För att det ska vara möjligt för medlemmarna i en 

organisation att ta initiativ måste det finnas en viss grad av frihet. Det måste vara accepterat 

att ta initiativ och inte ses som om att det skapar besvär. För att det ska uppstå en kultur med 

gott medarbetarskap är det viktigt att alla i organisationen tar initiativ, det är alltså inte bara 

cheferna som ska göra det (Møller, 1994).

Bertlett (2011) står för ytterligare en normativ definition av medarbetarskap. Hans 

koncept bygger på de ovanstående koncepten men med skillnaden att hans definition riktar sig 

på individen och dess beteende medan de ovanstående har ett organisatoriskt perspektiv. En 

annan skillnad är att denna definition även väger in ledarskapet som en aspekt av 

medarbetarskapet. Ovanstående koncept medger att medarbetarskap och ledarskap är 
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beroende av varandra men definierar inte så specifikt som Bertlett (2011) att ledarskapet är en 

del i medarbetarskapet. Vidare skiljer sig konceptet från tidigare koncept genom att 

perspektivet på interaktionen mellan medarbetarna är både horisontellt och vertikalt. Vanligt 

är att man fokuserar antingen ”bottom-up” eller ”top-down” men Bertlett väger in båda

riktningarna med avseende på ledare-följare och även relationerna mellan medarbetarna på 

samma hierarkiska nivå.

Medarbetarskap bygger på två fundament, social förmåga och kompetens. Detta ligger 

till grund för Bertletts (2011) definition av medarbetarskap som är: ”De beteenden som utgör 

den dynamiska processen av ömsesidiga arbetsrelationer mellan två eller flera anställda

baserat på deras sociala förmåga och kompetens att utföra uppgiften” (s. 50). Detta betyder i 

enkla ord hur samtliga medarbetare, låt vara chef eller produktionspersonal, hanterar 

relationen till sina arbetsuppgifter, till arbetsgivaren eller till organisationen. Det handlar 

också om hur de hanterar relationer till personer utanför organisationen som kunder, 

myndigheter, leverantörer etc. Hur relationen hanteras speglas i den öppna vertikala och 

horisontella kommunikationen. Själva syftet med kommunikationen är att etablera ömsesidig 

förståelse mellan människor och att skapa lärande omkring värden, attityder och samarbete 

relaterat till arbetsuppgifterna. Detta påverkar beteendet hos och relationerna mellan de 

anställda.

Centralt i Bertletts (2011) definition är de tre beteendena; ledarskapsbeteende, 

arbetskamratsbeteende och interaktivt ledare-följarebeteende. I det sistnämnda är både 

ledarens och följarens beteende inkluderade och även i vilken grad dessa beteenden är 

överensstämmande. Dessa tre beteenden inkluderas i Bertletts modell (2011) Employeeship-

Leadership-Realtionship-Model. Denna modell visar att ledarskap kan variera från att vara 

uppgiftsorienterat till att vara relationsorienterat. Den visar också att medarbetarskapet kan 

variera från fokus på arbetet till fokus på person. I modellen ingår också fyra olika typer av 

interaktionsbeteenden mellan ledare och följare. Dessa fyra beteenden är task-professional, 

collegial-professional, socio-collegial och socio-emotional (se Bertlett, 2011). Om ledaren

och följaren har samstämmigt beteende finns det en positiv korrelation till psykologiskt klimat

som är starkare än korrelationen mellan mer traditionellt ledarskap och psykologiskt klimat. 

Med traditionellt ledarskap menas här ledarskap som fokuserar mest på ”top-down” 

kommunikation. Psykologiskt klimat har i sin tur en positiv korrelation med framgång och 

positivt resultat i organisationen.
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Lean och medarbetarskap
Joosten, Bongers og Janssen (2009) viser at leanprocesser i sygehussektoren leder til 

forbedret teamwork i medarbejdergruppen, på grund af forbedret kommunikation mellem 

afdelingerne og mellem specialisterne. Leanprocessen ledet til udvikling af sygeplejeteams. 

En forklaring var at medarbejder gruppen fik mere ansvar, men også mere beslutningskraft, 

eller empowerment.

Liker (2009) skriver at de fleste leanprocesser har fokus på at minimere eller eliminere 

sløseri. For at komme sløseriet til livs, samtidigt med en positiv leanudvikling er det vigtigt at 

organisationen er klar over at det er medarbejderne i virksomheden som er de vigtigste. 

Eliminering af sløseri må ikke føre til fyringsrunder i virksomheden da det undergraver 

tilliden. Leanprocesser skal lede til at medarbejderne får ansvar og beføjelser til at kunne løse 

opgaver som er relevante for dem. Ledere skal udvise ansvar for mennesker på alle niveauer i 

virksomheden for at opnå en effektiv leanproces.

Ansvar, tillid, og samarbejde er en hjørnesten i medarbejderskabet. Hällsten og 

Tengblad (2006) viser at i et velfungerende medarbejderskab findes balance mellem det 

ansvar som medarbejderen får tildelt og det ansvar som lederen har. Møller (1994) viser i sin 

definition af medarbejderskabet at grundstenene er at der i arbejdsgruppen vises loyalitet og 

initiativ.

I et studie som undersøgte relationen mellem lean indføring og 

medarbejderengagement, kunne konkludere at styrkens i medarbejdernes engagement, ansvar 

og arbejdsinitiativ er afhængigt af i hvilken grad, som ledelsen selv kommunikere og viser 

engement i leankulturen (Angelis, Conti, Cooper & Gill, 2011).

I et studie af Kimsey (2010) undersøger hun indføring af leanfilosofien i 

medarbejdergrupper i sygehussektoren, hun konkludere at lean øger teamwork. Ved at 

eliminerede sløseri og fokusere på værdiskabende aktiviteter i relation til sygehussektoren kan 

teams opnå bedre kvalitet, samtidigt som hele organisationen oplever større arbejdslyst. En 

forklaring er at ledelsen anvender tid til at bygge bro mellem ledelsen niveau og operationelle 

niveauer. Arbejdsgruppen oplevede en stolthed over deres arbejdsindsatser. Disse tiltag at 

ledelses bevidst danner en leankultur hvor der findes respekt og omsorg for arbejdsgruppen, 

føre til at teammedlemmerne i gengæld viser en åbenhed i forhold til ledelsens retningslinjer. 

Dette skaber lyst til at ville udvikle og søge konstante forbedringer og derigennem et 

engagement for at opnå succes i sit arbejde. I leankonceptet ligger ansvar og 

løsningsmuligheder så tæt på de mennesker som møder de problematikker som de skal løse i 

sit arbejde. Når leanprocessen fungere tydeliggøres roller og mål i organisationen. Chefens 
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rolle bliver at støtte medarbejderne til selv at finde passende løsninger på de problematikker, 

som medarbejderne finder i arbejdet.

Møllers (1994) forhold til medarbejderskabet skal ses i lyset af at ansvar og magt skal 

deles ud til de ansatte af organisationens ledelse. Ansvaret og magten som deles ud skal 

medarbejderne modtage med viljen at tage ansvaret.

I et studie udført af Holden (2011), hvor han undersøgte, granskede og analyserede 18 

artikler konkluderede han at effekterne ved at indføre lean kan fører til en positiv 

medarbejder- og organisationskultur. For at opnå et inkluderende arbejdsklima, viser studiet, 

at lederskabets, støtte og villighed til at involvere ansatte i leanprocessen er vigtig, hvis der 

skal opnå positive effekter af leanprocessen i blandt medarbejderne og i organisationen. 

Bertlett (2011) skriver at i medarbejderskabet er bemyndigelse fra ledelsen og villigheden fra 

de ansattes side at tage ansvar et parameter.

Liker (2009) beskriver hvordan en succesfuld leanproces er afhængig af at 

medarbejderne får ansvar og magt til at kunne udvikle og forbedrede sine arbejdsmetoder. 

Man skal tillade kreative og individuelle muligheder for at skabe forbedringer.

Holden (2011) viser at andre effekter i leanprocesserne var at sygehus afsnit og 

afdelinger, fik en oplevelse af mere kontrol over eget arbejde. Man oplevede en øget tid til 

supervision og læring. Dette galt både senior og junior medarbejderne.

I et case studie fra Astrid Lindgren hospital, Stockholm, (2012) undersøgtes hvordan 

og hvorfor lean interventioner har succes eller ej. Det viste sig at forandringsprocessen i lean 

leder til øget kommunikation mellem afdelningerne på tværs af organisationen. Den 

kommunikation som bedrives forbinder de mennesker som skal arbejder sammen på en mere 

kvalitiseret måde med lean. Organisationen begyndte at arbejde mere sømløst og mere 

transparent, hvilket havde den effekt at organisationen kunne begynde at optage læring og 

erfaringer igennem organisationen. Præstationen i medarbejdergruppen øgede samtidigt med 

at gruppen fik egen magt til at undersøge og komme med løsningsforslag til forbedringer. 

Medarbejderne blev bedt om at tillægge sig en videnskabelig tilgang til leanprocessen for at 

opnå at lean arbejdet blev udført. Denne læringsproces blev opfattet som en tilgang af 

personale og ledelse. Man fandt at en øget kommunikation mellem de mennesker og grupper 

som er afhængige af hinanden øger forståelsen, indlevelsen og indblik i hinandens 

arbejdsprocesser, hvilket leder til at det bliver lettere at opdage fejl og problematikker i 

arbejdsprocesserne (Mazzocato et al., 2012).

Spear og Bowen (1999) beskæftiger sig med lean ud fra et læringsperspektivet i deres 

artikel hvor kommunikation og dialog er i fokus. I Bertletts (2011) arbejde ses hvordan ansvar 
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og initiativ, formåen at kommunikere mellem ledere og ansatte, skaber et øget 

medarbejderskab.

I Holdens artikel (2011) ses det at leanprocesser ofte føre til bedre og udviklet 

kommunikation, mellem de forskellige arbejdsgrupper og afdelinger. Synligheden af de 

ansattes kompetencer og styrker kom til bedre anvendelse da organisationen havde øget 

kommunikation og dialog mellem første linjens chefer, øvrige chefer og andre ansatte. Holden 

(2011) viser at medarbejderne fik større egen magt til at kunne tage beslutninger vedrørende 

deres eget arbejde. Organisationens medlemmer tog ejerskab over leanprocessen, øgede 

samarbejdsfælles skabet og ansvaret. Roller og mål retninger i arbejdet blev ligeledes 

tydeligere. Medarbejdere blev opfordret til, fik magt og ansvar for at komme med ændringer 

til arbejdsforbedringer. Der viste sig indikatorer for, øget forståelsen af eget arbejde, 

forståelse for at skabe værdi og forståelsen af arbejdsprocessen som helhed. Det kunne vises 

at leanprocesser, som gav empowerment til arbejdsgruppen ledte til oplevelse af mere 

selvkontrol, lyst til at foreslå planlægning af forbedringer og fremtidsforandringer.

Parkers (2003) resultater viser negative indvirkning på medarbejdernes præstationer

efter gennemførelsen af lean i tre produktionsgrupper. Medarbejderne i alle tre 

produktionsgrupper var negativt påvirket, med reduceret organisatorisk engagement og tillid i 

sin arbejdsrolle og øget arbejdsdepression. Analyser viste, at de negative virkninger af lean 

processen delvis kan henføres til at medarbejderne oplevede en mindre selvstændighed, 

kompetence udnyttelse og mindre magt til at kunne deltage i beslutningsprocesser.

Spear og Bowen (1999) viser i sit studie at negative lean processer opstår fordi de 

fleste virksomhedsledere ikke forstår hvad lean er. Lean processerne bliver først konstruktive 

idet at lederskabet og organisationen formår at skabe en kultur og værdiggrund, hvori der kan 

skabes en langsigtet holdbart rammestyring. Lean er i Likers (2009) og Spears og Bowens 

(1999) optik, en filosofi som man ikke kan kopiere ud fra en virksomhed til en anden. Man 

må forholde sig til den kontekst man befinder sig i.

Agebjörn (2011) viser i et pågående studie ved Linköpings universitet, at hvis lean 

anvendes som et værktøj og metode for at opnå effektiviseringer, ved kun at anvende Lean 

principperne der karakteriseres af  just-in-time-leveranser, oprydning og ordning, fokus på 

standardiserede arbejdsmetoder, hvor hovedmålet er at eliminere sløseri, leder dette til et 

dårligere arbejdsklima og øget stressniveau i organisationen.

Liker (2009) beskriver den kritik som er blevet rettet mod lean, blandt andet det 

bristfældige menneskesyn som kan florere når man påstår at man arbejder med leanprocesser.  

Når man i vesterlandske virksomheder starter processer hvor kun få metoder og værktøjer, fra 
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leankonceptet, uden at organisationen forholder sig til alle lean principper eller dimensioner 

som indgår i leanfilosofien. Det er først når organisationen forstår og konkret handler ud fra at 

det er menneskernes adfærd, kommunikation og læringsperspektivet i et systemisk perspektiv, 

at man kan påstår at man er i en leanproces.

Vi ser flere koblinger mellem lean og medarbejderskabet. Begge koncepter taler om 

ansvar og magt. Denne skal optimalt placeres, så tæt som muligt på de mennesker som skal 

udføre de handlinger som bliver konsekvensen af beslutningen. Kommunikation både 

indenfor gruppen og i mellem grupper er et fællestræk for de to koncepter. Dialogen anvendes 

i lean bl.a. for at konstant at kunne forbedre arbejdsprocesserne, hvor idealet er at der pågår en 

konstant reflekterende læringsproces på alle niveauer i virksomheden. 

Kommunikationsperspektivet i medarbejderskabet kan ses som en del af konceptet for at 

kunne skabe dialog og dermed åbenhed i mellem de mennesker som befinder sig i 

organisationen. Dialogen i medarbejderskabet opbygger fælleskabet og samarbejdet. Både i 

lean og i medarbejderskab er kommunikationen afgørende for at kunne italesætte 

organisationens værdigrund og filosofi. I både lean og medarbejderkonceptet, ses at en 

konstruktiv verbal tilbagekobling i organisationen føre til et læringsfelt og en 

kundskabsudveksling, som kan anvendes til at kunne udvikle medarbejderne og 

virksomheden. Lederskabet er et vigtigt parameter for delagtigheden, kommunikationen og 

læringsprocessen. Berglund (2006) beskriver hvordan lean begrebet kan tolkes ud fra to 

dimensioner. En smal som har fokus på lean som instrumentet og en bredere 

tolkningsdimension med et mere holistisk perspektiv på lean.

I overstående forskning konkludere forfatterne, at lean som virksomhedsfilosofi kan 

deles op i to dimensioner: 

1. Dimension som fokusere på lean ud fra et metode og værktøjs perspektiv. Vi kalder 

dimensionen lean instrument.

2. Dimension som fokusere på lean ud fra et lærende-, delagtigheds-, ansvars- og magt-, 

værdiggrunds- , lederskabs-,  kommunikationsperspektiv. Vi kalder dimensionen lean 

filosofi.

Förberedande intervju
På Skånes Universitetssjukhus finns ett team med interna konsulter, Lean support. 

Deras uppdrag är att fungera som stöd för chefer och medarbetare med implementering av 
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lean. För att få en uppfattning om hur långt de tre, i studien deltagande avdelningarna, kommit 

i implementeringen av lean genomfördes en intervju med en av de interna konsulterna.

Avsikten med intervjun är att skapa ett underlag för att göra en första validering av 

mätinstrumentet som ska utvecklas.

Den interna konsulten bedömde att avdelning A och avdelning C har kommit lika 

långt i sin lean-implementering, avdelning B har inte kommit lika långt som avdelning A och 

C. Konsulten beskrev vidare att avdelning A och avdelning C har kommit längre än avdelning 

B på nedanstående punkter.

 Standardiserat arbetssätt.

 Visualisering, i form av tavlor för t.ex. patientplanering, förbättringsarbete.

 Dagliga uppföljnings-/utvärderingsmöten.

 Utjämning av arbetsbelastning och patientinflöde.

 Jaga slöserier i vardagen.

 Förbättra mötesstrukturer.

 Planering av den dagliga verksamheten.

 Samarbete med personal som inte tillhör avdelningen, med avseende på att 

involvera alla i leanprocessen.

 Avdelning A och C har jobbat längre än avdelning B med implementeringen av 

lean.

 Lärande

Internkonsulten ansåg att det är svårt att separera de två dimensionerna, lean instrument och 

lean filosofi, i det dagliga arbetet och att de två dimensionerna går in i varandra.

Hypoteser

1. Der findes ikke korrelation mellem lean instrument og medarbejderskab. 

2. Der findes positiv korrelation mellem lean filosofi og medarbejderskab.

3. Afdelning A og C er kommet lige langt og afdeling B er kommen kortes  i 

implementeringen af lean instrument.

4. Afdelning A og C er kommet lige langt og afdeling B er kommen kortes  i 

implementeringen af lean filosofi.
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Metod

Val av metod
Denna studie har genomförts med kvantitativ ansats. Anledningen till att valet föll på 

kvantitativ ansats var, för det första, att kunna inkludera så många som möjligt inom ramen 

för urvalet. Med kvantitativ ansats kan man täcka in mer och fler (Denscombe, 2003). Den 

andra anledningen var en konsekvens av syftet med studien, att jämföra två koncept, det är 

lättare att jämföra data när de är kvantifierbara. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 

ansats är att kvantitativ forskning i större grad svarar på frågan hur mycket någonting är 

medan kvalitativ forskning svarar på frågan på hur eller vad någonting är (Kvale, 1997).

Deltagare
Deltagarna i studien jobbar på tre olika avdelningar på Skånes Universitetssjukhus.

Samtliga anställda på avdelningarna, inklusive cheferna, blev tillfrågade. De tre avdelningarna 

kallas här för A, B och C. Totalt skickades 114 enkäter ut. 51 enkäter returnerades varav 5 

sorterades bort p.g.a. att de ej uppfyllde kravet för missing values < 5% enligt Tabachnik & 

Fidell (2001). Således blev det totala antalet deltagare 46 (för detaljerad beskrivning se Tabell 

1). Två av enkäterna hade inte bakgrundsdata ifyllda men behölls i studien i alla fall då 

ytterligare bortfall av respondenter bedömdes försämra kvaliteten på resultatet för mycket.

Procedur
Sjukhuset består av ett stort antal avdelningar som har kommit olika långt i 

implementeringen av lean. Vissa avdelningar har inte jobbat någonting med 

implementeringen medan andra har jobbat väldigt mycket. Med implementering av lean 

menar vi att det är möjligt för en verksamhet att anta lean som verksamhetsfilosofi d.v.s. att 

det går att föra in lean till den grad då den är helt accepterad av de anställda och att den 

tillämpas fullt ut i hela verksamheten. Sedan sjukhuset godkänt att genomföra vår studie

kontaktades sjukhusets interna lean-konsulter. En av lean-konsulterna intervjuades per 

Tabell 1. Antalet distribuerade, återlämnade, borttagna och inkluderade enkäter

Avdelning Distribuerade Återlämnade Borttagna Inkluderade Inkluderade %

A 40 17 1 16 40

B 42 22 2 20 48

C 32 12 2 10 31

Totalt 114 51 5 46 40
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telefon, där denna lämnade sin samlade bedömning av hur långt de tre deltagande 

avdelningarna (A, B och C) kommit i sina respektive lean-implementeringar. Som 

avgränsning bestämdes att tre avdelningar skulle användas i studien. Först och främst gjordes 

avgränsningen för att utefter kursens ramar kunna besvara uppsatta hypoteser på ett 

tillfredställande sätt.

Enkäterna distribuerades i pappersformat till varje avdelningschef som också samlade 

in dem. Enkäterna hämtades på respektive avdelning av författarna.

Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav på humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning med fokus på skyddet för den deltagande individen. Dessa fyra huvudkrav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga av 

dessa huvudkrav har beaktats inom detta forskningsprojekt. Alla respondenter informerades 

om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när som helst. De informerades 

också om studiens syfte. Vi har bedömt att samtycke råder i de fall respondenten fyllt i 

enkäterna och returnerat dem. De data som samlats in har behandlas i enlighet med 

konfidentialitetskravet och samtliga respondenter informerades om att ingen individ skulle 

kunna identifieras i resultatet. Av de enkäter som returnerades var endast ett fåtal placerade i 

förseglade kuvert. Detta ser vi som en svaghet och en avvikelse från konfidentialitetskravet. 

De uppgifter som samlades in har endast använts för forskningssyfte och därmed anses 

nyttjandekravet vara uppfyllt. Samtlig information till respondenterna kommunicerades via en 

text på försättsbladet till enkäten.

Instrument
För att mäta medarbetarskapet användes mätinstrumentet Work-Oriented 

Relationships and Knowledge-based Investigation Questionnarie (WORK-IQ) (Bertlett & 

Arvidsson, 2009). Detta instrument är förhållandevis nytt och har än inte tillförlitligt 

validerats eller reliabilitetstestats. WORK-IQ är utvecklat för att mäta medarbetarskapet i en 

verksamhet. Frågeformuläret består av 56 påståenden som är uppdelade i två 

förutsättningsdimensioner och sex interaktionsdimensioner. Hög poäng på skalan visat att 

verksamheten har ett bra medarbetarskap.

Förutsättningsdimensioner

1. Kunskap och färdighet.

Kunskap och färdighet visar hur mycket, vad och hur medarbetarna kan medverka till 

en arbetsrelation som har positiv inverkan på prestation och trivsel.
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Exempel på påstående: ”Jag kan oftast själv lösa de problem som uppstår i mitt 

arbete”

2. Psykologisk mognad.

Denna dimension visar om personalen är kapabla till att hantera sociala relationer.

Exempel på påstående: ”Jag håller mig lugn och saklig vid konflikter”

Interaktionsdimensioner.

1. Lärande.

Denna dimension fokuserar på förmågan att ta till sig kunskap, vidareutveckling av 

färdigheter och öppenheten i organisationen med avseende på möjligheten att 

ifrågasätta.

Exempel på påstående: ”Jag ifrågasätter företagets mål när jag anser att de kan 

förbättras”

2. Inomgruppskommunikation.

Kommunikation och spridning av information mellan medarbetarna, även cheferna, i 

syfte att utföra arbetsuppgifterna.

Exempel på påstående: ”Jag pratar ofta med min chef om hur jag presterar i mitt 

arbete”

3. Mellangruppkommunikation.

Mäter hur kommunikationen fungerar, i ett organisatoriskt perspektiv, mellan olika

organisatoriska delar och hierarkiska nivåer samt till övriga avnämare.

Exempel på påstående: ”Jag bidrar till att kommunikationen fungerar 

tillfredsställande mellan olika hierarkiska nivåer i organisationen”

4. Sociala relationer.

Visar i vilken grad personalen samspelar med varandra för att lösa sina 

arbetsuppgifter. Denna dimension inkluderar också förmågan att vara socialt stöd, 

gäller även frågor som är kopplade till det personliga planet.

Exempel på påstående: ”Jag umgås med arbetskamrater på min fritid”

5. Demokratiska processer.

I denna dimension inkluderas grad av deltagande, transparens, öppenhet och 

decentralisering av ansvar och befogenheter.

Exempel på påstående: ”Jag accepterar ofta de beslut som berör mitt arbete”

6. Tillit, lojalitet och respekt.

Lojalitet och respekt fokuserar på relationerna mellan medarbetarna och mellan 
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medarbetarna och organisationen. Med tillit menas den känslomässiga trygghet som 

medarbetaren upplever i sina relationer.

Exempel på påstående: ”Jag har stor tillit till mina arbetskamrater”

I vår inledande litteraturstudie och undersökning av tidigare forskning gick det inte att 

hitta något instrument som mäter hur långt en verksamhet kommit i implementeringen av 

lean. Vi beslutade oss för att utveckla ett instrument för att mäta hur långt avdelningarna 

kommit i implementeringen av lean, vi kallar instrumentet Lean Evaluation Questionnarie, 

LEQ. Instrumentet består av 33 påståenden som är uppdelade i de två dimensionerna lean 

instrument och lean filosofi. Svarsalternativen är graderade från 1 till 6 där ”1” står för 

”Instämmer inte alls” och ”6” står för ”Instämmer helt” Som teoretisk grund har vi använt

Likers 14 principer (2009), Spears 4 regler (1999) och Berglund (2006).

1. Lean instrument.

Denna dimension fokuserar på hur man använder verktyg och metoder för att uppnå 

lean.

Exempel på påstående: ”Jag använder standardiserat arbetssätt”

2. Lean filosofi.

Denna dimension fokuserar på lärande, delaktighet, ansvar, befogenheter, värdegrund, 

ledarskap och kommunikation.

Exempel på påstående: ”Jag arbetar efter organisationens värdegrund”

Det är viktigt att respondenten förstår påståendet och att det är enkelt att svara på. Vi 

valde att använda korta positiva påståenden och undvika negationer i största möjliga mån, allt 

för att minska risken att deltagaren skulle missförstå påståendet. Essentiellt var också att 

frågeformuläret är överskådligt. Därför valde vi att ha ett tydligt mellanrum mellan frågorna 

och att ha en rubrik över varje fråga som talar om vilken fråga i ordningen det är. För att 

tvinga respondenten att ta ställning till varje påstående har vi använt ett jämt antal 

svarsalternativ, kallat ”forced choice” (Trost, 2007).

Som ett inledande valideringssteg av enkäten intervjuade vi en intern lean-konsult 

angående hur långt de deltagande avdelningarna kommit i sin lean-implementering och 

jämförde sedan resultatet från intervjun med resultatet från de statistiska beräkningarna, se 

resultat och diskussion.
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Statistisk analys
Samtliga analyser har genomförts antingen i statistikprogrammet SPSS version 20 

eller Microsoft Excel 2002 SP3. Alla analyser har genomförts på variabelnivå. Innan 

analyserna påbörjades kontrollerades data enligt Tabachniks och Fidells rekommendationer 

(2001). Deltagare med mer än 5% missing values togs bort. De respondenter med 5% eller 

färre missing values ersattes med medelvärdet på aktuell dimension. Outliersanalysen visade 

att tre deltagare avvek från medelvärdet med ± 3 standardavvikelser. Detta ledde till att två 

deltagare raderades från dimensionen demokratiska processer och en ströks från dimensionen 

tillit, lojalitet och respekt. Dessa dimensioner tillhör WORK-IQ.

Analyser för att kontrollera reliabiliteten på dimensionerna på de båda enkäterna

genomfördes. Det har gjorts genom att analysera den interna konsistensen. Fråga 28 i WORK-

IQ togs bort ur analysen för att stärka den inre konsistensen för dimensionen tillit, lojaitet och 

respekt (se Tabellerna 2 och 3).

Tabell 2. Cronbach´s alpha för WORK-IQ

Dimension Raderad

Kompetens och Färdighet .68 - -

Psykologisk mognad .73 - -

Lärande .73 - -

Inomgruppskommunikation .75 - -

Mellangruppskommunikation .75 - -

Sociala relationer .73 - -

Demokratiska processer .56 - -

Tillit, lojalitet och respekt .45 28 .62

Tabell 3. Cronbach´s alpha för LEQ

Dimension Raderad

Lean Instrument .77 - -

Lean Filosofi .93 - -
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Sambanden mellan dimensionerna i LEQ och dimensionerna i WORK-IQ

analyserades med hjälp av korrelationsanalys. Hur långt de olika avdelningarna kommit i sin 

lean-implementering (hypotes 3 och 4) analyserades med envägs oberoende Anova.

Resultat

Dimensionen lean instrument hade endast statistiskt signifikant positiv korrelation 

med två av medarbetarskapdimensionerna. Korrelationen mellan lean instrument och 

kompetens och färdighet var r=0,350; p<.05. Korrelationen mellan lean instrument och tillit, 

lojalitet och respekt var r=0,511; p<.01. De andra sex dimensionerna hade ingen korrelation 

med lean instrument. Dessa resultat bekräftar delvis hypotes 1.

Dimensionen lean filosofi hade statistiskt signifikant positiv korrelation med samtliga 

åtta dimensioner i medarbetarskapet: kompetens och färdighet (r=0,554; p<.01), psykologisk 

mognad (r=0,408; p<.01), lärande (r=0,323; p>.05), inomgruppskommunikation (r=0,648; 

p<.01), mellangruppskommunikation (r=0,396; p<.01), sociala relationer (r=0,582; p<.01), 

demokratiska processer (r=0,526; p<.01) och tillit, lojalitet och respekt (r=0,484; p<.01).

Dessa resultat bekräftar hypotes 2.

En envägs oberoende Anova genomfördes för att fastställa om det var någon skillnad 

på hur långt de tre olika avdelningarnas kommit i sin lean-implementering. Det fanns en 

statistiskt signifikant skillnad mellan de olika avdelningarna med avseende på dimensionen 

lean instrument. F(2, 43) = 3,5: p<.05. Effektstorleken, beräknad med eta squared, var 0,14. 

Denna bedöms som stor enligt Cohen (1988). Jämförelser enligt Tukey post-hoc visade att 

medelvärdet för avdelning B (M=3,46, SD=0,49) skiljer sig signifikant från avdelning C 

(M=2,91, SD=0,63) men inte från avdelning A (M=3,21, SD=0,56). Det fanns inte någon 

signifikant skillnad mellan avdelning A och avdelning C. Detta resultat förkastar hypotes 3.

Det fanns också en statistiskt signifikant skillnad mellan de olika avdelningarna med 

avseende på dimensionen lean filosofi, F(2, 43) = 3,9: p<.05. Effektstorleken, beräknad med 

eta squared, var 0,15. Även denna effektstorlek bedöms som stor enligt Cohen (1988). 

Jämförelser enligt Tukey post-hoc visade att medelvärdet för avdelning A (M=3,72, SD=0,74) 

skiljer sig signifikant från avdelning B (M=3,07, SD=0,67) men inte från avdelning C 

(M=3,46, SD=0,72). Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan avdelning B och 

avdelning C. Detta resultat stöder delvis hypotes 4.
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Diskussion

Denne diskussion kommer at besvare de problemformuleringer som blev stillet i 

formål med studiet. Findes der koblinger mellem lean og medarbejderskab koncepterne. Ud 

fra vores hypoteser og det empiriske studie, vil diskussionen om relation, samspil og 

skæringspunkter mellem lean og medarbejderskab blive ført. Den teoretiske referenceramme

som studiet udgår fra undersøger og kobler begrebet lean og medarbejderskab sammen. Det 

yderligere formål med studiet var et skabe et måleinstrument, som måler hvor langt en 

organisation er i implementeringen af lean.

I diskussionen komme de to dimensioner på lean, lean instrument og lean filosofi, at 

blive sammenlignet med medarbejderskabet. Dette diskuteres og relateres til den tidligere 

forskning. Vores teoretiske undersøgelse ledet os frem til at kunne skabe hypoteser som vi 

have mulighed for at testet på tre afdelinger ved Skånes Universitetssjukhus.  I vores 

teoretiske undersøgelse fandt vi at man kan dele lean begrebet op i to dimensioner.

Hypotes 1
Hypotesen var; Der findes ikke korrelation mellem lean instrument og 

medarbejderskab. Vi kan delvis bekræfte hypotesen. En korrelationsberegning blev fortaget

mellem lean instrument og medarbejderskabets 8 dimensioner. 6 af 8 dimensioner på 

medarbejderskabet har ikke en korrelation med lean instrument. Ud fra vores delvise 

hypotesebekræftelse og med granskningen af den tidligere forskning, kan vi diskutere at; Hvis 

organisationer indføre leanprocesser med et enkelt perspektiv og fokus på dimensionen lean 

instrument, hvor hovedmålet er at eliminere sløseri, ud fra instrument principperne der 

karakteriseres af  just-in-time-leveranser, oprydning og ordning, og standardiserede 

arbejdsmetoder, kan vi se med støtte af vores resultat at lean instrument ikke leder til et bedre 

medarbejderskab. Vi argumentere for at der kan findes en risiko, at lean instrument kan skade 

medarbejderskabet, hvilket i så fald giver støtte og ligger i linje med Parker (2003) og 

Agebjörn (2011), som viste at leanprocesser ikke altid er konstruktive for medarbejderne. Vi 

argumentere for at de negative effekter i overstående studier er afhængige af at 

medarbejderskabet ignoreres. Bertlett (2011) diskutere at et dårligt arbejdsklima, kan lede til 

mindre arbejdsmotivation og engagement, hvilket igen leder til at produktiviteten synker. Så

vi argumentere for at hvis man skal implementere lean som skal lede til fremgang, bliver 

organisationen nød til at forholde sig til hele leankonceptet, ellers kan der være en fare for at 

lean rejsen ender med at man gør mere skade end godt for organisationen.
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Hypotes 2
Hypotesen var; Der findes positiv korrelation mellem lean filosofi og 

medarbejderskab. Vi kan bekræfte vores hypotese 2.

Sammenhængen mellem de to koncepter blev beregnet ved hjælp af en 

korrelationsberegning. Analysen viste resultatet at der findes en signifikant positiv korrelation 

mellem lean filosofi og alle otte dimensioner på medarbejderskabet. På fem af 

medarbejderskabet dimensionerne findes en stærk korrelation, på de resterne tre dimensioner 

findes en middelstærk korrelation enligt Cohen (1988).

Vores resultat er i linje med tidligere forskning (Agebjörn, 2011;Berglund, 2006; 

Holden, 2011; Joosten et al., 2009; Kimsey, 2010; Liker, 2009; Mazzocato et al., 2012; Spear 

& Bowen, 1999) som viser at en fremgangsrig leanproces er afhængig af at organisationen 

anvender hele lean konceptet i implementeringen.  I medarbejderskabet er det vigtigt med 

delagtighed ansvar og magt (Bertlett, 2011; Hällsten & Tengblad, 2006; Møller, 1994) . Dette 

er en grundlæggende komponent i lean filosofi og dermed argumentere vi for at det støtter 

den positive korrelation mellem lean filosofi og medarbejderskab. I begrebet empowerment 

(Hällstén & Tengblad, 2006; Møller, 1994) kan man se at ansvar som delegeres oppe fra og 

ned i organisationen ikke altid modtages positivt af medarbejderne hvis der ikke findes en 

forankring i medarbejdergruppen. Vores opfattelse er at organisationer som arbejder med hele 

leankonceptet og med lean som filosofi, delegeres meget af ansvaret og magten ud til 

medarbejderne, samtidigt som man tager hensyn til medarbejderne og deres synspunkter. 

Dette støttes af Hällsten och Tengblad (2006) som mener at et godt medarbejderskab har 

balance mellem det ansvar og den magt som medarbejderne får, vil og kan tage.

Kommunikation er noget som pointeres i medarbejderskabet (Bertlett, 2011), både indenfor 

gruppen og imellem grupperne, både på en horisontalt og vertikalt perspektiv. Dette er et

perspektiv som vi ligeledes ser i lean filosofi (Liker, 2009; Spear & Bowen, 1999). En 

vellykket leanproces er en konstant læringsproces. (Liker 2009). For at opnå et godt 

medarbejderskab bør medarbejderne være åbne for læring, (Bertlett, 2011). Dette giver støtte 

til vores resultat.

Hypotes 3 och 4
Hypoteserna var: Avdelningarna A och C har kommit lika långt och avdelning B har 

kommit kortast i implementeringen av såväl lean instrument som lean filosofi.

Skillnaden mellan avdelningarna beräknades med en envägs Anova. Resultatet från 

analysen visade att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan avdelning B och 
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avdelning C, där B har kommit längst med avseende på dimensionen lean instrument. Detta 

resultat förkastar hypotes 3. Vidare visade analysen att resultatet delvis bekräftar hypotes 4. 

Avdelning A skiljer sig signifikant från avdelning B med avseende på dimensionen lean 

filosofi.

En förklaring till att resultatet delvis bekräftar hypotes 4 kan vara att LEQ har god 

förankring i de teorierna om lean och att vi har lyckats att operationalisera lean-teorierna 

genom LEQ. Vi är medvetna om att hypotes 3 och hypotes 4 bygger på en intervju med en 

internkonsult på Skånes Universitetssjukhus och ger således bara ett perspektiv på 

implementeringsgraden av lean. Detta medför att hypoteserna och resultaten är något osäkra. 

Internkonsultens uppfattning om de olika avdelningarna är subjektiv och kan skilja sig från 

hur långt avdelningarna själva uppfattar att de kommit i lean-implementeringen. Vidare kan 

konsultens tolkningar av teorierna om lean skilja sig från vår tolkning. Dessa argument kan 

minska tillförlitligheten i valideringsanalysen.

Vårt syfte var att skapa ett mätinstrument och göra en första validering. Trots att det 

finns brister i mätinstrumentet och i valideringsanalysen anser vi de resultat, delvis 

bekräftelse av hypotes 4, som framkommit också pekar på att det finns fog för att fortsätta 

utvecklingen och valideringen av LEQ till ett fungerande och giltigt mätinstrument.

Enligt Spear och Bowen (1999) och Liker (2009) är det svårt att observera lean och 

kunna bedöma hur långt en verksamhet kommit i implementering. Många leanprocesser är 

implicita. Lean är inte bara verktyg och metoder utan handlar också om kultur och attityd. Det 

bekräftas också i intervjun med internkonsulten som medger att det är svårt att skilja på lean 

instrument och lean filosofi. Målet med LEQ är att mäta hur långt en organisation har kommit 

i sin lean-implementering och att tydliggöra det som enligt Spear och Bowen (1999) och 

Liker (2009) är implicit i lean.

Slutsats och vidare forskning
Våra resultat visar att det är möjligt att implementera och underhålla lean som 

verksamhetsfilosofi och samtidigt ha ett gott medarbetarskap i sin organisation. Vi höjer dock 

ett varningens finger för dem som försöker att implementera lean enbart med hjälp de 

tekniska redskapen och metoderna, här kallat lean instrument. Det finns en risk vid ett sådant 

förhållningssätt att personalen på olika sätt påverkas negativt och därmed påverkas hela 

organisationen negativt. Utifrån våra resultat förordar vi organisationer som vill använda lean 

att alltid väga in och att aktivt jobba med de ”mjuka” bitarna som ryms i lean filosofi och 

medarbetarskap.
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Det är vår förhoppning att denna studie kan bringa nytta till de organisationer som vill 

använda lean. För att ytterligare utreda sambanden mellan lean och medarbetarskap vill vi 

förorda fortsatt forskning som kan bringa mer klarhet i orsaksriktningen mellan lean filosofi 

och medarbetarskap. Vi föreslår också vidare forskning med och på LEQ då det krävs mer 

omfattande valideringsanalyser innan LEQ kan anses tillförlitligt till en acceptabel nivå.

Brister
En nackdel med att göra surveyundersökningar med enkäter är att man inte har någon 

kontroll över om respondenten uppfattar frågorna som forskaren avsett att de ska uppfattas. 

Forskaren vet därmed inte fullt ut vad respondenten har svarat på. Social önskvärdhet kan 

också spela in som en faktor som påverkar samstämmigheten mellan respondentens svar och 

egentliga attityd. Människor har en tendens att svara enligt den kulturella normen för att passa 

in istället för att svara vad de egentligen anser (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 

2012). Det något låga svarsfrekvensen, 40%, ökar osäkerheten kring hur de som inte svarade 

skulle ha påverkat resultatet, deras inställning till frågorna kunde ha varit antingen mer 

positiva eller mer negativa än de svar som returnerades. Av de enkäter som returnerades var 

endast ett fåtal placerade i förseglade kuvert, detta kan ha bidragit till den låga 

svarsfrekvensen.

LEQ utvecklades på en god teoretisk grund men vi är medvetna om att enkäten är ny 

och oprövad. Således måste man beakta att validiteten och reliabiliteten vidare behöver 

kontrolleras. Även frågeformuläret WORK-IQ är relativt oprövat och detta bör också beaktas 

vid tolkningen av resultatet.
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