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LEAN-Prozesse und psychisches Arbeitsklima 
- Eine Case Study über den Einfluss von Lean- und Kommunikationsprozessen auf 
das psychische Arbeitsklima bei DONG Energy unter Anwendung zweier 
unterschiedlicher Lean-Methoden 

Innerhalb des Forschungsfeldes psychisches Arbeitsklima und LEAN gibt es zwei Gegenpole: 

Einige Forscher plädieren dafür, dass Lean das psychische Arbeitsklima beschädigt und Stress 

verursacht, andere Forscher behaupten, dass Lean die Grundlage für ein positives psychisches 

Arbeitsklima bildet. Das Ergebnis der neusten dänischen empirischen Forschungsuntersuchung 

zeigt, dass LEAN nicht als Phänomen Stress verursacht. Es hängt von der Methode ab, 

beispielsweise wie die Unternehmen LEAN kommunizieren und implementieren. Weiterhin zeigt 

die Untersuchung, dass LEAN das psychische Arbeitsklima verbessern kann.   

Deswegen ist das Ziel dieser Masterarbeit zu untersuchen, wie unterschiedliche Lean-Methoden 

das psychische Arbeitsklima der Mitarbeiter beeinflussen. Der Gegenstand dieser Arbeit sind zwei 

unterschiedliche LEAN-Methoden, angewandt bei DONG Energy, beziehungsweise in den zwei 

Abteilungen Back Office und IT Servicedesk. In Back Office wurde eine LEAN-Methode verwendet, 

in der alle Mitarbeiter in hohem Grad während des ganzen LEAN-Prozesses einbezogen waren. In 

IT Servicedesk wurde eine LEAN-Methode mit einer Projektgruppe verwendet, bestehend aus 

Managern, internen LEAN-Beratern und drei Mitarbeitern, welches verursachte, dass der Rest der 

Mitarbeiter kaum Einfluss auf den LEAN-Prozess hatte. Durch qualitative Interviews und 

quantitative Fragebogen wurde die Auffassung der Mitarbeiter von den Lean-Prozessen und deren 

Einfluss auf das psychische Arbeitsklima untersucht. Basierend auf den 

Untersuchungsergebnissen ist zu schließen, dass beide Abteilungen eine übergeordnete 

Verbesserung des psychischen Arbeitsklimas erlebten. Jedoch war der Prozess von IT 

Servicedesk von mangelhafter Kommunikation geprägt, was zur Folge hatte, dass die Mitarbeiter 

ein Gefühl von Irritation und Unsicherheit hatten. Weiterhin erlebten sie, dass der geringe Einfluss 

auf den Prozess eine Machtlosigkeit mit sich führte. Dagegen erlebten die Mitarbeiter von Back 

Office einen positiven Prozess mit ausreichender Kommunikation und Mitarbeitereinfluss.     
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Forord 

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle medarbejdere og ledere i afdelingerne IT Servicedesk og Back 

Office i DONG Energy, som har bidraget til interviews eller spørgeskemaer. I har alle tilført min 

kandidatafhandling stor værdi. Tak for jeres åbenhed og begejstring for at hjælpe. 

En særlig tak til DEEP-navigatørerne Martin Ougaard og Ebbe Dueholm Sunesen for at gøre 

denne kandidatafhandling mulig. Jeg er dybt taknemmelig for, at I åbnede alle døre for mig, og 

dermed gav mig de bedste forudsætninger for at indsamle gode data. Desuden vil jeg takke Martin 

Ougaard for at være min informationskilde samt sparringspartner under IT Servicedesks LEAN-

proces.   

Tak til min vejleder Leif Pjetursson for sparring og interesse i min undersøgelse under et langt 

forløb. 
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1 Indledning 

1.1 Baggrund og idé 

Relationen imellem LEAN og det psykiske arbejdsmiljø er et komplekst fænomen. Det er derfor 

blevet stærkt diskuteret blandt internationale forskere siden LEANs oprindelse, og diskussionen er 

kun blevet større i takt med LEAN-filosofiens popularitet, udvikling og udbredelse1. Blandt 

forskerne er der to modpoler. På den ene side står forskerne, der mener, at ”LEAN is Mean”, og 

dermed skaber et negativt psykisk arbejdsmiljø med stress. På den anden side befinder forskerne 

sig, der mener, at LEAN danner grundlag for et positivt psykisk arbejdsmiljø. Den seneste 

forskning inden for feltet er det danske empiriske forskningsprojekt ”LeanUS – Lean Uden Stress”2, 

hvis resultater viste, at LEAN ikke i sig selv skaber stress, men at det afhænger af selve LEAN-

metoden. Det vil sige, hvordan LEAN blandt andet designes, kommunikeres, implementeres og 

anvendes i den enkelte virksomhed (Bojesen et al 2010: 111). Forskerne fandt desuden ud af, at 

LEAN-metoderne ved den rette anvendelse kunne forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det er netop 

denne problematik, der har fanget min interesse, det vil sige, hvordan forskellige metoder til LEAN 

påvirker medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø.  

Den danske energivirksomhed DONG Energy har siden 2006 arbejdet med LEAN ved hjælp af 

interne LEAN-konsulenter. Virksomheden stod netop over for et metodeskifte i deres LEAN-tilgang, 

da jeg mødte virksomheden i foråret 2010. Jeg fik således muligheden for at undersøge deres 

gamle metode til LEAN i afdeling Back Office, og en af deres nye metoder i afdelingen It 

Servicedesk. DONG Energys gamle tilgang til LEAN var karakteriseret ved en bred inddragelse af 

alle medarbejdere, hvor alle medarbejdere var med til at præge og bidrage til LEAN-projektet; 

hvorimod en af DONG Energys nye tilgange til LEAN kun inddrager nogle få medarbejdere fra 

starten, der i en lille projektgruppe sammen med ledere og LEAN-konsulenter udarbejder 

strategien for LEAN-projektet, hvorefter LEAN-strategien testes og implementeres i afdelingen. 

Resten af afdelingens medarbejdere har dermed en meget lille indflydelse på LEAN-processen. 

Selve designet og metoderne for LEAN i de to afdelinger er dermed som udgangspunkt diametrale 

modsætninger, men har det nogen betydning for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø? Dette er 

omdrejningspunktet for denne kandidatafhandling. 

1.2 Problemindkredsning 
Hovedformålet med kandidatafhandlingen er at undersøge, om to forskellige LEAN-metoder 

påvirker medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø forskelligt, og dermed bidrage med empirisk viden 

til et forskningsfelt, der hele tiden udvikles og tilpasses i takt med samfunds- og 

                                                        
1 I 2007 var mere end 70% af kommunerne, 50% af de statslige virksomheder og 40% af private 
virksomheder i Danmark enten i gang med LEAN eller planlagde et LEAN-projekt (Sønderby 2010, DIOS 
2008, Svansø 2008 i Bojesen et al 2010: 18). 
2 ”LeanUS-projektet” blev gennemført fra 2006 til 2010 i samarbejde mellem DTU Management, Center for 
Industriel Produktion på Aalborg Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forskningen 
undersøgte 10 danske virksomheder fordelt over fire brancher, der implementerede LEAN (Bojesen et al 
2010: 9-11). 
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organisationsudviklingen, hvorfor der kontinuerligt er brug for ny viden inden for feltet. Det 

sekundære formål med kandidatafhandlingen er at give DONG Energy indsigten i, hvordan deres 

medarbejderes psykiske arbejdsmiljø påvirkes af deres LEAN-metoder; og ud fra denne indsigt 

give DONG Energy anbefalinger til, hvad de konkret kan gøre for at sikre et positivt psykisk 

arbejdsmiljø i forbindelse med LEAN-processer. Resultaterne vil være til gavn for DONG Energys 

interne LEAN-konsulenter og ledere, der står over for et LEAN-projekt. Ud fra ovenstående 

problemstillinger leder det mig frem til følgende problemformulering.   

1.3 Problemformulering 

 

 

  

   

  
 

*1  Jeg forstår det psykiske arbejdsmiljø som de faktorer på arbejdspladsen, der påvirker medarbejdernes 

psykiske velbefindende, og dermed måden medarbejderne trives på mentalt både som individ og som 

gruppe. I afhandlingen vil jeg undersøge faktorer som teorien om psykisk arbejdsmiljø fremhæver som 

signifikante i forbindelse med medarbejderes psykiske arbejdsmiljø; herunder seks jobfaktorer (De seks 

guldkorn): indflydelse, social støtte, anerkendelse og belønning, mening, forudsigelighed og krav samt 

yderligere tre virksomhedsfaktorer (Virksomhedens sociale kapital): tillid, retfærdighed og samarbejde. 

*2 Den ene tilgang har været mere bred og inddraget alle medarbejdere fra starten af LEAN-processen, og 

den anden tilgang har været mere snæver og kun inddraget en lille gruppe medarbejdere fra starten ved at 

arbejde med en projektgruppe. 

1.4 Arbejdsspørgsmål 
Jeg har udarbejdet fire arbejdsspørgsmål, der skal danne grundlag for at besvare 

problemformuleringen.  

1. Hvilken metode til LEAN havde DONG Energy tidligere, og hvilken metode til 

LEAN er nu tilstede? Hvad er forskellen på de to metoder? Og hvilket fokus 

havde/har virksomheden på psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med LEAN? 

 

 2. Hvordan oplevede medarbejderne i afdelingen Back Office LEAN-processen, og 

 og hvordan påvirkede LEAN-metoden deres psykiske arbejdsmiljø? 

 

 3. Hvordan oplevede medarbejderne i afdelingen IT Servicedesk LEAN-processen, 

og hvordan påvirkede LEAN-metoden deres psykiske arbejdsmiljø?  

Jeg vil i DONG Energy undersøge, hvordan medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø*1 

påvirkes af virksomhedens LEAN-metoder. 

 

Jeg vil desuden undersøge, om de to metoder til LEAN*2 påvirker medarbejdernes 

psykiske arbejdsmiljø forskelligt. 
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4. Påvirker de to metoder til LEAN medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø forskelligt? 

Spørgsmål 1 skal bidrage til en baggrundsforståelse for, hvordan DONG Energys interne LEAN-

konsulenter tidligere arbejdede med LEAN i de forskellige afdelinger, og hvordan de i dag arbejder 

med LEAN. Herunder hvordan de anvender/anvendte kommunikation, og hvilket fokus de 

har/havde på psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med LEAN-processer. 

Spørgsmål 2 og 3 er direkte med til at svare på problemformuleringens første del, da 

spørgsmålene skal besvare, hvordan LEAN-metoderne påvirker det psykiske arbejdsmiljø og 

belyse, hvilke faktorer i LEAN-processerne, der har haft en betydning i forhold til det psykiske 

arbejdsmiljø.  

Spørgsmål 4 er direkte med til at besvare problemformuleringens anden del, da spørgsmålet skal 

besvare, om der er en forskel i de to metoder til LEAN i forhold til medarbejdernes påvirkning. 

1.6 Afgrænsning  
Mit undersøgelsesobjekt er medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø i DONG Energys to afdelinger 

IT Servicedesk og Back Office under deres LEAN-processer. Mit teoretiske fokuspunkt er psykisk 

arbejdsmiljø, LEAN og kommunikationsprocesser i LEAN. Jeg afgrænser mig i en vis grad fra 

lederne i de to afdelinger ved kun at interviewe en leder fra IT Servicedesk, da han er med i LEAN-

projektgruppen i afdelingen, og han indgår derfor i et interview med en medarbejder fra 

projektgruppen for at danne en forståelse for, hvordan projektgruppen har oplevet LEAN-

processen. Derudover beskæftiger jeg mig kun med lederne og ledelse ud fra medarbejderens 

synspunkt. Da mit fokuspunkt er psykiske arbejdsmiljø under en LEAN-proces, afgrænser jeg mig 

fra andre faktorer, som kan spille ind under en forandringsproces som eksempelvis økonomiske 

konsekvenser. Rent teoretisk afgrænser jeg mig fra en dybere gennemgang af LEAN-værktøjer, 

desuden afgrænser jeg mig fra kultur- og magtbegrebet, selvom det kunne være interessante 

begreber i forhold til LEAN-proceser og psykisk arbejdsmiljø.  

Bemærk, at der i bilag 2a og 2b findes en grafisk illustration af kandidatafhandlingens struktur og 

en beskrivelse af strukturen.  
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2 Metode 
I dette kapitel redegør jeg først for mit videnskabsteoretiske ståsted for kandidatafhandlingen, der 

har haft indflydelse på de metodiske og teoretiske valg. Dernæst gennemgår jeg de konkrete 

metoder til indsamling og bearbejdning af empirien, og slutteligt præsenterer jeg det teoretiske 

fundament. 

2.1 Videnskabsteori 
Min videnskabsteoretiske tilgang, det vil sige, hvordan jeg ser på viden, fortolker og forklarer viden, 

er socialkonstruktionistisk og hermeneutisk. Jeg har valgt disse to videnskabssyn, da jeg befinder 

mig inden for samfundsvidenskaben, hvor mit undersøgelsesobjekt3 er mennesker.  

2.1.1 Socialkonstruktionisme 
Socialkonstruktionismen og hermeneutikken kan ses som modsætninger til positivismen og 

realismen, der tager udgangspunkt i, at virkeligheden er objektiv, hvilket betyder, at der kun findes 

én sandhed. Hvorimod socialkonstruktionismen anser ”virkeligheden” for at være socialt 

konstrueret og dermed foranderlig, da virkeligheden varierer i forhold til tid, kontekst og individer. 

Virkeligheden bliver således subjektiv, og der findes ikke kun én sandhed, men mange individuelle 

sandheder (Haslebo 2006: 17, Wenneberg 2000: 13-17). Dette medfører, at kandidatafhandlingens 

resultater ikke skal ses som en endegyldig sandhed, men et bud på en sandhed i forhold til den tid 

og det tidsrum, som jeg og nærværende case befinder sig i.  

Socialkonstruktionismen kan opdeles i fire positioner (Wenneberg 2000: 17). Den første position er 

det kritiske perspektiv, hvor det naturlige ikke tages for givet. Det vil for eksempel sige, at generelle 

antagelser af virkeligheden sættes der spørgsmålstegn ved, og de dekonstrueres. Den sociale 

teori anvender specifikt det kritiske perspektiv på sociale institutioner, og socialkonstruktivismen 

opstår som erkendelsesteori (epistemologi), når den sociale teori specifikt anvendes på den 

sociale institution kaldet viden. Det vil sige, at viden er socialt konstrueret, da viden for eksempel 

opstår igennem vores sprog, og sproget strukturerer virkeligheden og vores erkendelse af 

omverdenen for os. Desuden vedstår erkendelsesteorien, at den fysiske virkelighed for eksempel 

naturen og fysiske ting ikke er socialt konstrueret. Det ontologiske perspektiv går et skridt 

yderligere end de tre foregående positioner og anser den fysiske virkelighed som en social 

konstruktion (Wenneberg 2000: 13-19).  

Min socialkonstruktivistiske position ligger inden for det kritiske perspektiv, hvilket betyder, at jeg 

ikke tager mine data og teori for givet, men derimod forholder mig kritisk til både teori og empiri. 

Jeg forsøger således at dekonstruere den virkelighed, jeg iagttager i DONG Energy ved en 

hermeneutisk analyse for ikke at tage den umiddelbare virkelighed, jeg møder i DONG Energy for 

                                                        
3 I stedet for termen undersøgelsesobjekt ville subjekt være en bedre term, da det er mennesker med eget 
subjekt, som jeg undersøger. Jeg bibeholder dog termen undersøgelsesobjekt for ikke at skabe forvirring. 
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givet. Desuden bekender jeg mig også til erkendelsesteorien (epistemologien), hvilket betyder, at 

jeg anser viden om virkelighed som socialt konstrueret. Dette betyder, at min viden om 

medarbejderne og lederne i DONG Energy er socialt konstrueret via min dialog og interaktion med 

dem. Jeg skal derfor være bevidst om, at kandidatafhandlingen vil være præget af min rolle som 

medproducent af empiri og viden. I kraft af min erkendelsesteoretiske position er jeg også 

overbevist om, at den fysiske virkelighed i DONG Energy eksisterer uden social konstruktion.   

2.1.2 Hermeneutikken som analyseform 
Hermeneutik kan oversættes til fortolkningslære, og fokusset i hermeneutikken ligger i at forstå og 

ikke forklare (Fuglsang og Olsen 2004: 311), og jeg ønsker at forstå de mennesker, som jeg 

undersøger og ikke bare forklare. Hermeneutikken opererer med termen forforståelse, som er den 

subjektive forståelse, som fortolkeren har på forhånd omkring, det der skal undersøges. 

Fortolkninger er subjektive, da fortolkeren bringer sin forforståelse og kontekst med ind i 

fortolkningsprocessen, og fortolkeren vil altid have ubevidste forforståelser, men der er vigtigt, at 

fortolkeren forsøger at bevidstgøre sine forforståelser til undersøgelsesobjektet, da forforståelserne 

kan begrænse fortolkeren i sin åbenhed og synsfelt over for undersøgelsesobjektet og dermed 

påvirke indsamlingen af empirien og fortolkningen af den (Fredslund 2005: 81, 83, 93). I startfasen 

af specialeprocessen var en af mine forforståelser, at jeg så tilgangen i DONG Energy til LEAN i 

Back Office som den ”gode” tilgang” og tilgangen til LEAN i IT Servicedesk som den ”dårlige” 

tilgang til LEAN. Denne forforståelse ville i høj grad have præget hele min afhandling både i 

udformningen af problemstillingen og den efterfølgende empiriindsamlings- og fortolkningsproces, 

hvis jeg ikke havde bevidstgjort den. Selvom jeg har bevidstgjort denne forforståelse, kan jeg ikke 

afvise, at denne forforståelse ikke vil præge specialeprocessen i nogen grad.   

Hermeneutikken systematiserer fortolkningsprocessen ved hjælp af den hermeneutiske cirkel. 

Grundtanken i den hermeneutiske cirkel er, at helheden kun kan forstås ud fra delene, og delene 

kan kun forstås i forhold til helheden, og tilsammen giver de mening (Fredslund 2005: 75). Konkret 

går fortolkeren med sin forforståelse i dialog med undersøgelsesobjektet og undersøger her dele af 

helheden, hvilket jeg gør, når jeg interviewer og anvender spørgeskemaer. Igennem dialogen 

skabes en fortolkning, hvorefter der opstår en ny forståelsesramme og dermed en ny fortolkning, 

og sådan kan fortolkeren blive ved i det uendelig (Andersen 2008: 196-197). Min tolkning af de 

enkelte dele skaber tilsammen tolkningen af helheden, som er min overordnede forståelse af 

LEAN´s påvirkning af medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø i de to afdelinger i DONG Energy. 

Hermeneutiks tolkning kritiseres for at være ”et usikkert foretagende og kan sjældent eller aldrig 

testes intersubjektivt, fordi den påvirkes af fortolkerens vurderinger, forforståelse og kontekst” 

(Thurén 2008: 116), men som Torsten Thurén (2008) fremhæver, så er hermeneutisk tolkning 

vigtig, ”når det handler om at forstå mennesker, menneskers handlinger og resultatet af 

menneskers handlinger” ”og ikke bare forstandsmæssigt begribe” (106,16) og forklare.  
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2.2 Undersøgelsesdesign 

Ifølge Andersen4 (2008) er et undersøgelsesdesign de metoder, man vælger at undersøge sin 

problemstilling udfra (49). Grundet mit socialkonstruktionistiske ståsted har jeg som overordnet 

undersøgelsesmetode valgt et casestudie, hvilket skyldes, at jeg ser LEAN og psykisk arbejdsmiljø 

som et komplekst fænomen, der kræver at blive undersøgt i sin rette kontekst, som er i relationen 

imellem medarbejdere, LEAN-konsulenter og ledere. Casestudiet som metode, betyder, at det er 

empirien, der er kernen i afhandlingen, hvor jeg induktivt slutter mig til generel viden om teorien ud 

fra empirien. Empirien har dermed haft en overvejende betydning for udformningen af 

problemformuleringen samtidig med øje for den eksisterende teori. Min vidensproduktionsproces 

er dog ikke udelukkende induktiv, men en vekselvirkning imellem den induktive og deduktive 

fremgangsmåde, da jeg belyser min problemstilling i casevirksomheden med teori, hvilket er en 

deduktiv fremgangsmåde (Andersen 2008: 35).  

2.2.1 Multiple casestudie 

De to afdelinger Back Office og IT Servicedesk svarer til to forskellige cases, og mit casestudie 

betegnes derfor som et multiple casestudie (Yin 1986 i Kruuse 2007: 81). Et multiple casestudie 

defineres ”ved at omfatte mere end ét single case, udført forskellige steder under forskellige 

betingelser” (Yin 2002 i Andersen 2008: 118-119). Mine to cases foregår begge i samme 

virksomhed, men i to forskellige afdelinger svarende til to forskellige steder og under forskellige 

betingelser på grund af to forskellige LEAN-tilgange. Selvom betingelserne er forskellige, så 

befinder afdelingerne sig i samme organisation. Det vil i forhold til den systemiske teori, som jeg 

anerkender mig til, sige, at afdelingerne er såkaldte delsystemer med hver sin egen autonomi og 

kultur på grund af den opgave, som afdelingen har, men samtidig er afdelingerne også forankret i 

det overordnede system i form af organisationen med sin overordnede kultur. Da jeg ønsker at 

undersøge, om der er en forskel i medarbejdernes påvirkning af LEAN ved de to forskellige LEAN-

tilgange, medfører det, at jeg foretager en sammenligning af de to cases og på denne måde for en 

form for komparativt studie. Det er blandt andet muligt at sammenligne de to cases, da jeg i begge 

tilfælde får slutresultatet, og dermed data på, hvordan de to afdelingers medarbejdere har oplevet 

deres LEAN-projekt. I IT Servicedesk havde jeg mulighed for at følge hele deres LEAN-proces, 

hvor jeg i Back Office kun havde mulighed for at undersøge afdelingen efter LEAN-processen. Det 

ville have været optimalt at have fulgt begge afdelinger fra start til slut.  

I afdelingen Back Office foretager jeg et såkaldt efterstudie, hvor effekten af en konkret hændelse 

undersøges efter denne hændelse er sket. Andersen (2008) påpeger, at der er mulighed for 

erindringsfejl fra medarbejdernes side, da det kan være vanskeligt at huske tilbage på en 

hændelse, og desuden har mennesker ifølge Andersen (2008) en tendens til at beskrive 

hændelser som mere fornuftsbetonede end tilfældet var gældende (116). Det er derfor vigtigt, at 

jeg i gruppeinterviewet er grundig og tjekker svarene ved at spørge flere gange om det samme for 

                                                        
4 Ib Andersen vicedirektør for CBS Learning Lab ved Copenhagen Business School. 
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at få så valide svar som muligt. I afdelingen IT Servicedesk foretager jeg en før-under-efter-

undersøgelse (Andersen 2008: 115). Denne undersøgelsesform minimerer erindringsfejl, da 

medarbejderne interviewes og spørges om samtidige forhold.  

2.2.2 Metodetriangulering 

Da jeg ønsker at skabe et solidt fundament for afhandlingens resultater, har jeg valgt at benytte 

mig af metodetriangulering til indsamling af mine data. Metodetrianguleringen defineres som ”en 

kombination af metodologier, der bruges ved undersøgelser af samme fænomen (Denzin 1978 i 

Kruuse 2007: 47) Min metodetriangulering består i, at jeg anvender kvalitative data i form af 

gruppeinterviews, som underbygges med kvantitative data i form af spørgeskemaundersøgelser. 

Begrundelsen for at anvende metodetriangulering skyldes, at medarbejdernes holdninger til det 

psykiske arbejdsmiljø er subjektive (jf. 3.2). Derfor fandt jeg det nødvendigt at undersøge så 

mange medarbejders subjektive holdninger som muligt for at skabe solide og valide data. Det var 

ikke muligt udelukkende at anvende kvalitative interviews, derfor blev løsningen at underbygge 

gruppeinterviewene med spørgeskemaer til alle medarbejderne i de to afdelinger. Kombinationen 

af de to metoder giver en grundig og generel viden, da den kvalitative metode går i dybden med 

medarbejdernes subjektive holdninger, og den kvalitative metode sørger for at et stort antal 

medarbejdere bliver hørt, og undersøgelsen bliver dermed repræsentativ for de to afdelinger. På 

denne måde bliver fordelene ved begge undersøgelsesformer udnyttet, og samtidig eliminerer 

undersøgelsesformerne hinandens svagheder, hvilket styrker tilliden til resultaterne og højner 

validiteten (Rohner 1977 i Kruuse 2007: 50)  

 

Da det empiriske materiale er relativt omfangsrigt, finder jeg det derfor anvendeligt for læseren 

med en oversigt over den indsamlede empiri, oversigten findes i bilag 2c. 

 

2.3 Kvalitative interviews 
Det kvalitative interview stemmer overens med mit hermeneutiske og socialkonstruktivistiske afsæt 

for afhandlingen, da det kvalitative interviews formål er via fortolkning at forstå 

undersøgelsespersonernes livsverden. Den viden der fortolkes på bliver ved interviewformen 

socialt konstrueret, da interviewet er en aktiv, social og sproglig proces, hvor intervieweren og de 

interviewede igennem deres interaktion og relation frembringer viden (Kvale 2009: 34). Det var 

derfor oplagt at anvende den kvalitative interviewform til at opnå en dybdegående forståelse for 

medarbejdernes oplevelser af LEAN-processen. 

 

2.3.1 Informantinterview 

Jeg foretog et informantinterview med de to ansvarlige LEAN-konsulenter for projekterne i 

henholdsvis Back Office og IT Servicedesk lige i starten af min specialeperiode. 

Informantinterviewet skulle give mig en baggrundsforståelse for, hvordan DONG Energys interne 

LEAN-konsulenter arbejder med LEAN, og hvilket fokus LEAN-konsulenterne har på psykisk 



  13 

arbejdsmiljø i forbindelse med LEAN-processen samt forskellen på metoden i Back Office og 

metoden i IT Servicedesk samt årsagen til et metodeskiftet. Informantinterviewet var delvist 

struktureret. Dette muliggør, at intervieweren får svar på ønskede spørgsmål, og samtidig giver 

strukturen mulighed for, at de interviewede selv kommer ind på områder som kunne være 

relevante, og som intervieweren måske ikke kendte til. Intervieweren udarbejder derfor en 

interviewguide med spørgsmål i forhold til de emner, der ønskes belyst, men rækkefølgen af 

spørgsmålene behøver ikke at blive fulgt, da der skal være åbenhed over for emnerne og 

interviewpersonerne (Andersen 2008: 169). 

 

2.3.2 Gruppeinterview 

Jeg valgte gruppeinterviewet som interviewform med medarbejderne i de to afdelinger, da 

medarbejderne også til daglig interagerer og arbejder sammen og på denne måde socialt 

konstruerer deres virkelighed. Ifølge Gitte Haslebo5 er gruppeinterviewet i en 

organisationskontekst yderst anvendelig, da medarbejderne tager udgangspunkt i gruppens 

virkelighedsopfattelse, når de handler (2004: 37). I gruppeinterviewene har jeg som i 

informantinterviewet fulgt den delvist strukturerede interviewform som beskrevet ovenfor. En 

svaghed ved gruppeinterviewet er, at intervieweren ikke har mulighed for at stille så mange 

spørgsmål som ved individuelle interviews på grund af flere deltagere. Gruppeinterviewet giver 

mulighed for mere nuancerede svar i forhold til individuelle interviews, da de interviewede skal 

forholde sig til hinandens oplysninger og synspunkter, hvilket kan åbne op for nye vinkler på emner 

og diskussioner (Andersen 2008: 169). Jeg oplevede en god diskussionslyst i alle grupper, dog var 

diskussionslysten imellem medarbejderne størst i gruppeinterviewet med de seks medarbejdere i 

Back Office antageligt på grund af størrelsen på gruppen. En faldgruppe ved gruppeinterviewet er, 

at der kan være en tendens til konformitet (Halkier 2002: 17). Jeg oplevede ikke, at dette var 

bemærkelsesværdigt gældende i nogle af grupperne, da jeg oplevede både u- og 

overensstemmelse mellem opfattelser internt i grupperne. Sammensætningen af medarbejderne i 

grupperne, hvor både mænd og kvinder og forskellige aldersgrupper var tilstede, medvirkede også 

til en god dynamik og forskellige syn på emnerne. Desuden var det tydeligt at mærke, at 

medarbejderne var trygge ved hinanden og havde en fælles referenceramme, da de arbejdede 

sammen til daglig og dermed havde noget at sige hinanden.  

 

I gruppeinterviewene i IT Servicedesk foretaget den 1/12 2010 og 16/2 2011, hvor der kun var to 

medarbejdere tilstede, havde det været ønskeligt med en medarbejder mere for at opnå en større 

effekt af interaktionen imellem interviewpersonerne. Dette var desværre ikke muligt på grund af 

travlhed i afdelingen. Fordelen ved en lille gruppe er, at medarbejderne måske har nemmere ved 

at åbne op for et sensitivt emne som psykisk arbejdsmiljø (Bente Halkier 2002: 38-39). I forhold til 

de to gruppeinterviews med en leder og en medarbejder fra projektgruppen i IT Servicedesk var 

                                                        
5 Gitte Haslebo er selvstændig erhvervspsykologisk konsulent i organisationsudvikling og konflikthåndtering. 
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formålet at få en indsigt i, hvordan projektgruppen havde oplevet LEAN-processen i forhold til 

medarbejderne uden for projektgruppen. Projektgruppen bestod af tre medarbejdere, to ledere, to 

LEAN-konsulenter og afdelingschefen.  

 

De kvalitative interviews er ikke så strukturerede som de kvantitative spørgeskemaer, hvilket 

medfører en større bearbejdning af de kvalitative data for at finde struktur i dataene og finde frem 

til de dele, der kan hjælpe mig med at besvare problemformuleringen. Jeg optog alle mine 

interviews med en digital optager, og transskriberede dem efter hvert interview var overstået. 

Analysearbejdet af interviewene startede indledningsvis med, at jeg læste hvert interview igennem 

for at opnå en helhedsforståelse, og derefter inddelte jeg teksten ind i grove emner svarende til 

emnerne kommunikation og psykisk arbejdsmiljø. Emnerne inddelte jeg i underemner så vidt 

muligt svarende til begreberne inden for kommunikationsteori og psykiske arbejdsmiljøteori. 

Inddelingerne i emner og underemner skabte et overblik over interviewene. I Analyse- og 

fortolkningsarbejdet fulgte jeg således den hermeneutiske cirkels tankegang (jf. afsnit 2.1.2).  

 

2.4 Kvantitative spørgeskemaer 
Den kvantitative metode her i form af spørgeskemaer giver, som tidligere nævnt, muligheden for at 

alle medarbejdere bliver hørt, hvilket er hovedårsagen til, at metoden er valgt. Jeg er opmærksom 

på, at det umiddelbart ikke er en oplagt metode i forhold til min hermeneutiske og 

socialkonstruktionistiske vinkel på afhandlingen, da metoden kritiseres for at være for overfladisk 

og livsfjern, og giver dermed ikke et dybdegående billede af medarbejdernes sociale virkelighed og 

subjektive holdninger ( Lafferly 1981 i Kruuse 2007: 30). Men da spørgeskemaerne ikke anvendes 

som eneste metode, men optræder som underbyggende fakta i forhold til de kvalitative 

dybdegående interviews, anser jeg ikke dette for et problem. Jeg gennemførte i alt tre 

spørgeskemaer6: Ét i Back Office og to i IT Servicedesk. I IT Servicedesk udsendte jeg et 

spørgeskema før LEAN-projektet havde berørt medarbejdere og et efter LEAN-projektet var slut. 

En vigtig pointe ved brugen af spørgeskemaer er, at medarbejderne er anonyme, hvilket giver 

medarbejderne mulighed for at svare uden, at de skal være bekymrede for ikke at svare det, som 

de tror, at ledelsen gerne vil have som svar for eksempel i forhold til spørgsmål om tillid til 

ledelsen. Jeg har anvendt lukkede spørgsmål, det vil sige, at spørgsmålene har forhåndsgivende 

svarkategorier, der giver kvalitative data i form af procenter. Mine svarkategorier er ”i høj grad”, ”i 

nogen grad”, ”i lav grad” og ”slet ikke”, og indeholder derfor ingen midterkategori som ”hverken 

eller”. Jeg har bevidst valgt at undlade denne svarmulighed, da respondenten eventuelt ville 

undlade at tage stilling ved at svare neutralt (Hansen et al 2008: 87, 90). På grund af min 

hermeneutiske vinkel fandt jeg det vigtigt at medtage svarmuligheden ”eventuel kommentar” til 

                                                        
6 Til udarbejdelse af spørgeskemaerne anvendte jeg det internetbaserede program defgo.net, der er gratis 
for studerende. Linket til spørgeskemaerne blev sendt ud til medarbejderne af lederne per e-mail. 
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hvert spørgsmål, da det giver respondenten muligheden for at kunne nuancere sine svar og 

komme med sine subjektive holdninger.  

Som grundregel skal svarprocenten på et spørgeskema ligge på omkring 70%, hvis undersøgelsen 

skal anses som troværdig, dette er dog ofte vanskeligt at opnå (Hansen et al 2008: 11). 

Spørgeskemaet til Back Office opnåede en svarprocenten på 85%. Det første spørgeskema i IT 

Servicedesk før LEAN-processen opnåede en svarprocent på 73%, og det andet efter LEAN-

processen opnåede en svarprocent på 65%.  

2.5 Validitet 
En forudsætning for at opnå validitet i en hermeneutisk afhandling indebærer ifølge Hanne 

Fredslund7 tre krav: For det første, ”[a]t forskeren ekspliciterer sin forforståelse og dermed 

synliggør det subjekt, forskeren er”. For det andet, ”[a]t forskeren i fremstilling af 

forskningsprocessen redegør og argumenterer for [de forskellige metodevalg] i 

forskningsprocessen”. For det tredje ”[a]t forskeren diskuterer fortolkningernes omsættelighed til 

andre situationer” (Fredslund 2005: 95, 97 inspireret af Kvale 1994). Jeg har forsøgt at efterleve de 

tre kvalitetskrav. For det første har jeg synliggjort min største forforståelse (jf. afsnit 2.1.2), og 

dermed givet læseren mulighed for at vurdere, hvordan min forforståelse kan have haft indflydelse 

på forskningsprocessen. For det andet har jeg i dette metodeafsnit forsøgt at redegøre for de 

metodiske valg, der er truffet, og hvilke forudsætninger forskningen bygger på (Fredslund 2005: 

96). For det tredje har jeg taget stilling til omsætteligheden af afhandlingens konklusioner til andre 

situationer, hvor jeg grundet min overbevisning om, at der ikke findes nogen endegyldig sandhed, 

da virkeligheden er foranderlig i forhold til tid, kontekst og individer, ikke vil generalisere i bred for 

stand. Men analytisk generaliserbarhed er mulig, hvilket vil sige, at afhandlingens resultater og 

konklusioner kan være vejledende for, hvad der vil ske i andre lignende situationer ud fra en 

analyse af, hvad der karakteriserer de to kontekster eller situationer (Kvale 1994 i Fredslund 2005: 

97). Det vil derfor være muligt for DONG Energy at anvende mine resultater fra de to afdelinger 

ved andre LEAN-projekter, hvor lignende omstændigheder i den pågældende afdeling er tilstede. 

Min metodetriangulering er også med til at højne validiteten, da undersøgelsesformerne er med til 

at eliminere hinandens svagheder (jf. afsnit 2.3.2). Mine kvantitative data underbygger således 

mine kvalitative datas svaghed, da de kvalitative data kan kritiseres for kun at give muligheder for 

kvalificerede formodninger, hvis de ikke underbygges med kvalitative data, der er repræsentative 

og dermed har et bedre grundlag for generalisering (Kruuse 2007: 49).  

2.6 Valg og anvendelse af teori 
Da omdrejningspunktet for afhandlingen er at undersøge, hvordan LEAN-metoder påvirker 

medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, danner LEAN det ene teoretiske ben, og psykisk 

                                                        
7 Hanne Fredslund er Phd. i organisationsstudier ved Københavns Universitet, og arbejder i dag som 
konsulent.  
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arbejdsmiljø det andet teoretiske ben; og fordi kommunikationsprocesser er en integreret del af 

LEAN, danner kommunikationsprocesser det tredje teoretiske ben i teorifundamentet, der udgør 

grundlaget for at analysere afhandlingens empiriske data og dermed svare på 

problemformuleringen.  

2.6.1 LEAN 
For at finde ud af, hvordan LEAN påvirker medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, er det 

nødvendigt at finde ud af, hvad LEAN er. Herunder LEAN´s forhistorie, udvikling, principper og 

karakteristika. Jeg finder det relevant at se på LEAN´s udvikling i forhold til organisationsteoriens 

udvikling, og dermed de ledelsesmæssige principper til LEAN, som LEAN har med sig fra de 

forskellige paradigmer i organisationsteorien. Jeg anvender bogen ”The Organization Theory: 

Modern, symbolic and postmodern perspectives” (2006) af Mary Jo Hatch8, som hovedkilde til 

beskrivelse af organisationsteorien. Inden for LEAN-teorien vil jeg blandt andet benytte mig af 

hovedværket ”The Machine That Changed the World” (1990) af Daniel T. Jones, James. P. 

Womack og Daniel Roos9 og bogen ”LANGSIGTET LEAN. Ledelse, kultur, forbedring” af Anders 

Nørregaard, Søren Brandi og Steen Hildebrandt10.  

2.6.2 Psykisk arbejdsmiljø 
Som med LEAN-teorien er det også nødvendigt at undersøge, hvad psykisk arbejdsmiljø er for at 

kunne løse problemstillingen. Inden for teorien har danske forskere i mange år haft fokus på 

jobfaktorer (de seks guldkorn), som er faktorer, der både kan påvirke arbejdsmiljøet positivt og 

negativt. Jobfaktorerne har overordnet fokus på det enkelte individ og udspringer af stressteorien. 

Jeg anvender Tage S. Kristensens11 gennemgang af jobfaktorer i artiklerne ”Arbejde og helbred” 

og ”Stress og psykosomatiske sygdomme” (2010). Desuden anvender jeg bogen ”Lean og 

arbejdsmiljø – et dynamisk spændingsfelt” (2010), som er udgivet på baggrund af projekt-LeanUS 

(omtalt i indledningen), hvor forskerne blandt andet har udarbejdet en model (jf. bilag 3a) over, 

hvordan LEAN-implementering kan påvirke jobfaktorer og dermed det psykiske arbejdsmiljø.  

Fokus inden for arbejdsmiljøforskningen udvidede sig fra et individuelt fokus på jobfaktorer til at se 

på arbejdsmiljø på virksomhedsniveau og således til at se på arbejdsmiljøet som forankret i et 

fællesskab, da begrebet virksomhedens sociale kapital (virksomhedsfaktorer) blev indført i 2008 
                                                        
8 Mary Jo Hatch er professor ved Boston College, gæsteprofessor ved Gothenburg University School of 
Business Economics and Law og gæsteprofessor ved Copenhagen Business School. Ph.d. i organisations 
teori.  
9 Daniel Roos er professor i Engineering Systems and Civil and Enviromental Engineering ved 
Massachusetts Institute of Technology. James P. Womack, ph.d., er stifter og senior advisor til Lean 
Enterprise Institute, som er en nonprofit virksomhed, der underviser og forsker i LEAN. Daniel T. Jones 
professor, stifter og formand for Lean Interprise Academy i virksomheden Lean Interprise Institute (Lean 
Interprise Institute).  
10 Anders Nørregard er partner i virksomheden Hildebrandt & Brandi, der rådgiver om strategisk ledelse og 
forandring. Steen Hildebrandt er professor ved Institut for Ledelse ved Handelshøjskolen i Århus og 
bestyrelsesformand for Hildebrandt & Brandi, Søren Brandi er direktør for Hildebrandt & Brandi. 
11 Tage S. Kristensen er sociolog og dr.med. Han har forsket i psykisk arbejdsmiljø siden 1976 i blandt andet 
stress og hjertekarsygdomme. Han var professor i psykisk arbejdsmiljø ved Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø indtil 2008. 
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med Hvidbogen ”Virksomhedens Sociale Kapital” (Olsen er al 2008)12, som jeg anvender. I en 

socialkonstruktionistisk optik, finder jeg det derfor relevant at se på netop dette begreb, hvor 

individet i fællesskabet er i fokus. Da LEAN kritiseres for at skabe et negativt psykisk arbejdsmiljø 

med stress, vil jeg også se nærmere på stressteori. Her anvender jeg Robert Karasek13 

stressmodel den såkaldte krav-kontrol-model til at undersøge, hvordan stress kan opstå (Larsen 

2006: 332-333).  

2.6.3 Proceskommunikation 
Proceskommunikation er integreret i LEAN, da en forandring opstår som et resultat af, at 

mennesker kommunikerer (Cheney et al 2005: 320). Kommunikationen i en LEAN-proces er derfor 

også med til at påvirke medarbejderne og deres psykiske arbejdsmiljø. For overhovedet at se på 

kommunikation i forandringer finder jeg det relevant at redegøre for to hovedparadigmer inden for 

kommunikationsopfattelser: transmissionsparadigmet og interaktionsparadigmet, og hvilke 

kommunikationsformer, der gør sig gældende i de to paradigmer. Her benytter jeg mig blandt af 

Simon Ulrik Krags14 artikel ”Fra afsender til modtager” (2002). 

2002) og bogen ”Intern kommunikation under forandring”(2009) af Helle Kryger Aggerholm et al15. 

Jeg anvender desuden teori om procesparadigmet og styreparadigmet, der beskriver to forskellige 

ændringsstrategier til forandring, og de dertilhørende to kommunikationsformer top-down-

kommunikation og bottom-up-kommunikation. Jeg beskriver også de forskellige 

kommunikationskanaler, der kan anvendes i en forandring samt teori om medarbejderes modstand 

imod en forandring, og hvordan modstanden kommunikativt kan håndteres. Her benytter jeg mig af 

forfatterne Leif Pjetursson16 og Helle Petersen17. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 Hvidbogen er udarbejdet og baseret på forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
(NFA) samt international litteratur og udgivet af Arbejdsmiljørådet (Olsen et al 2008).    
13 Rober Karasek professor ved institut for Work Invironment ved University of Massachusetts Lowel, US 
14 Simon Ulrik Krag er cand.mag og lektor i interkulturel markedsføring ved Institut for Interkulturel 
Kommunikation og Ledelse på Copenhagen Business School.  
15 Bogen er skrevet af en række undervisere og forskere i og omkring Center for Virksomhedskommunikation 
på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet: Helle Kryger Aggerholm, Birte Asmuß, Marianne Grove Ditlevsen, 
Finn Frandsen, Winni Johansen, Peter Kastberg, Anne Ellerup Nielsen og Christa Thomsen. 
16 Leif Pjetturson cand.mag. og ekstern lektor ved Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier 
på Copenhagen Business School samt konsulent inden for ledelses- og organisationsudvikling. 
17 Helle Petersen ph.d. i forandringskommunikation og selvstændig kommunikationsforsker og –rådgiver.  
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3. Teoretisk ramme 

I dette teoriafsnit vil jeg først redegøre for LEAN-teorien, derefter for teorien om psykisk 

arbejdsmiljø og slutteligt for kommunikationsteorien. 

3.1. LEAN  
For at finde ud af hvad LEAN er og dermed danne en baggrundsforståelse for det, der påvirker 

medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, vil jeg starte med et oprids af LEANs historie og tilblivelse. 

Derefter vil jeg undersøge, hvilke principper LEAN bygger på, samt hvilken udvikling LEAN har 

gennemgået i forhold til organisationsteoriens udvikling. Slutteligt vil jeg præsentere 

forskerverdenens diskussion af LEAN og psykisk arbejdsmiljø.  

3.1.1 LEANs historie og tilblivelse 

LEANs forhistorie starter i USA i bilindustrien i starten af det 20. århundrede, hvor Henry Ford, 

ejeren af Ford Motor Company, indfører masseproduktion på sin bilfabrik ved hjælp af 

samlebåndsarbejde. Han anvender F.W Taylors ledelsesteori Scientific Management, hvor 

arbejdet standardiseres og produktionen sættes i system for at skabe flow i hele 

produktionskæden. Samtidig minimeres udgifterne, produktionen maksimeres og kvaliteten af 

bilerne forhøjes. Masseproduktionsformen bliver en succes og USA bliver førerne inden for 

bilindustrien. Men samlebåndsmedarbejderen har ingen indflydelse på arbejdsgangen, og hans 

arbejde bliver strengt overvåget og kontrolleret af produktionslederen (Womack, Jones og Roos 

1990: 11, 30-47 og Hatch 2006: 32-33) 

I 1930’erne inviterer Ford andre bilproducenter ind på sine fabrikker, hvor han demonstrerer hvert 

skridt i masseproduktionen. Den japanske bilproducent Toyota Motor Company har også studeret 

Fords metoder og besøgt hans fabrikker, og ejerne nytænker Fords metode. De udvikler over 20 år 

mange forskellige tiltag og principper blandt andet styringsprincippet Just In Time (JIT)18. I midten 

af 1970’erne samler de alle principperne i produktionsformen Toyota Production System (TPS), 

som senere af de amerikanske forskere Womack, Jones og Roos får navnet Lean Production19. 

LEAN betyder uden fedt og skal forstås i betydningen en trimmet organisation, hvor alt overflødigt 

spild er skåret væk (Womack, Jones og Roos 1990: 48-62).  

Fokusset i TPS er at øge produktionseffektiviteten ved at eliminere alle former for spild i 

produktionsprocessen, og dermed reducere udgifterne. Desuden fokuserer TPS på kundeværdi, 

det vil sige, at der tages udgangspunkt i kundernes behov, og produktionsformen skal dermed 

                                                        
18 JIT er et styringsprincip, hvor en vare først produceres og leveres, når der er behov for den. Dette sikrer 
minimering af lagre og omkostninger til lagre. Ved at minimere lagre sættes der også fokus på at optimere 
produktionsprocessen, da produktionsfejl skal minimeres, så produktionen ikke forsinkes. Dette kræver 
opmærksomme medarbejdere og kvalitetsprodukter (Skriver 2006: 63-65). 
19  Womack, Jones og Roos er fra et amerikansk projekt kaldet IMVP (International Motor Vehicle Program) i 
1980’erne, og de beskriver for første gang TPS og kalder det for LEAN Production i bogen “The Machine 
That Changed the World” (Womack, Jones og Roos 1990).  
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løbende forbedres for at skabe værdi til produktet set ud fra kundens behov, og alt hvad der ikke 

tilføre værdi ses som spild (Hines et al 2004: 994-995) 

Toyota får stor succes med TPS20, og metoden er overordnet baseret på tre principper: JIT, Kaizen 

(løbende forbedringer) og Jidoka (medarbejderne skal kontrollere fejl og gribe ind ved problemer). 

Metoden indebærer, at medarbejderne skal inddrages i arbejdsprocesserne. De skal være 

problemløsere, det vil sige, at de skal finde ud af, hvor en fejl udspringer fra og udtænke en 

løsning, så problemet og fejlen ikke opstår igen. For at dette system kan fungerer og lykkes 

behøver Toyota dygtige, selvtænkende og motiverede medarbejdere, hvilket kræver, at 

medarbejderne behandles med respekt som hele mennesker og ikke kun som ”hænder”, som var 

måden medarbejderne blev set på under Fords anvendelse af Scientific Management. Der sker 

således et markant skift i synet på medarbejderne fra Fords ledelsesstil til Toyotas (Womack, 

Jones og Roos 1990: 48-62 og Skriver 2006: 13-14, Hines et al 2004: 994-995).  

I dag anvendes LEAN-metoden over hele verden og ikke kun inden for den traditionelle 

industriform. Den er blevet udviklet og tilpasset brancher som eksempelvis service, administration 

og sundhed. I nutidens vidensamfund forstås, fortolkes og anvendes LEAN på mange forskellige 

måder, og har dermed også forskellige mål og resultater. 

3.1.2 LEAN-principper og –værktøjer 

Da LEAN i dag forstås og praktiseres på forskellige måder, kan det være vanskeligt at præcisere, 

hvad LEAN fokuserer på, da det kan varierer fra organisation til organisation. Men isoleret set 

fokuserer LEAN på to ting: Minimering af omkostninger ved at reducere spild og værdiskabende 

processer, der skal maksimere kundeværdien (Bojesen et al 2010: 31). I 1996 identificerede og 

udarbejdede Womack og Jones fem grundlægger principper for LEAN, som stadig i dag danner 

grundlag for meget LEAN-arbejde over hele verden (Nørgaard et al 2009: 14-15). 

Womack og Jones’ (1996) fem grundlæggende principper for LEAN: 

1. Identificer værdi ud fra kundens perspektiv og behov.  

2. Identificer værdistrømme for produktet og fjern de ikke-værdiskabende aktiviteter (Value stream 

mapping).  

3. Skab flow i processer ved at identificere og eliminere forhindringer.  

4. Lad efterspørgsel trække varer gennem produktionen (JIT).  

5. Stræb efter perfektion, det vil sige løbende forbedringer (kaizen).  

Ud over disse fem principper og metoder findes der over mere end 100 forskellige LEAN-værktøjer 

blandet andet tavlemøder med opfølgning på resultater og eventuelle forbedringer, 5S omhandler 

                                                        
20 I slutningen af 1980’erne sidder Toyota og andre Japanske bilproducenter på knap 30% af 
markedsandelen på biler i verden, hvorimod de amerikanske bilproducenter der tidligere havde den største 
markedsandel er faldet til omkring 25% af markedsandelen. 
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struktur, standardisering og ryddelighed på arbejdspladsen og måltavler anvendes til at synliggøre 

udviklingen i organisationen. Tavlen skal være synlig for alle medarbejdere (Skriver 2006: 43-47).  

3.1.3 LEANs udvikling i forhold til organisationsteoriens udvikling 

Som gennemgået i dette kapitels indledende afsnit udspringer LEAN altså fra Taylors Scientific 

Management teori, hvor produktivitetsoptimering og maksimering af profit søges via 

standardisering, rationalisering af spild og brug af tidsstudier, hvilket også er principper som er 

gældende i LEAN-teorien (Arlbjørn 2008: 54). I relation til organisationsteorien21 har LEAN således 

sine rødder i den klassiske organisationsteori/klassiske paradigme, som udvikles i tidsperioden fra 

1900 til 1950’erne (Hatch 2006: 6). Inden for det klassiske og det modernistiske paradigme, (det 

modernistiske paradigme opstår i 1960’erne og 1970’erne), anskues verden og dermed også 

organisationen ud fra en objektivistisk, rationel optik, og der findes dermed kun én sandhed, det vil 

sige, én rigtig måde at gøre tingene på, og tager dermed udgangspunkt i positivismen og 

realismen. Fokus i organisationsteorien er således på at finde universelle regler og standardisere 

procedure via teorier om rationel struktur og kontrol for at øge produktivitet og effektivitet som i 

Scientific Management teorien og TPS-metoden (Hatch 2006: 6, 14, 20, 32-33).  

Inden for det klassiske paradigme kan metaforen ”maskine” anvendes om den måde organisation 

og medarbejderne opfattes på af lederne. Delene på ”maskinen” kan udskiftes eller optimeres, hvis 

disse ikke fungerer optimalt, dette gælder også for medarbejdernes vedkommende. Der er en klar 

hierarkisk inddeling af medarbejdere, mellemledere og topledere i organisationen, og ledelsesstilen 

er præget af kontrol, styring, formelle strukturer og klare fastlagte mål (Helder 2002: 57-58). 

Selvom LEAN opstår som metode (TPS) i 1970’erne, hvor det modernistiske paradigme er tilstede, 

så afspejler Toyotas medarbejdersyn også udviklingen af det humanistiske paradigme, da Toyota 

sætter respektfuld behandling af deres medarbejdere i højsæde (Jf. afsnit 3.1.1). De første 

motivations- og trivselsteorier stammer fra det humanistiske paradigme, der tager sit udspring fra 

Human Relations teorien, der udvikles i 1920’erne og start 1930’erne (Helder 2002: 60).  

Både inden for det klassiske og modernistiske paradigme ses forandringer og dermed LEAN-

implementeringer som en liniært, top-down-styret proces, hvor ledelsen nøje planlægger og styrer 

forandringen i logiske faser: undersøgelse, diagnose, planlægning og implementering (Helder 

2002: 57-58 og Haslebo 2004: 95-96). Her er den såkaldte lineære tilgang tilstede, som er en form 

for årsag-virkning-tankegang, hvor der fokuseres på at finde årsagerne til de handlinger og 

problemstillinger, der er i organisationen (Haslebo 2006: 56-57). I dag er denne lineære 

forståelsesform eller tankegang forankret i den vestlige kultur. ” [Vi] er opdraget til at tænke lineært. 

Der er noget der kommer først, en årsag, og noget som kommer efter – en virkning. På den måde 

oplever vi, at vi kan få styr på fremtiden og vores bestræbelser i forbindelse med produktion, 

udvikling, projekter osv.” (Pjetursson og Petersen 2002: 108). Den lineære forståelsesform og 

                                                        
21 Organisationsteorien udvikles først som akademisk fagområde i 1960’erne (Hatch 2006: 26). 
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tager i sin grundform ikke hensyn til de relationelle samspil, der findes i organisationer (Haslebo 

56-57).  

LEAN videreudvikles samtidig med at det såkaldte symbolsk-fortolkende paradigme opstår 

omkring 1980’erne, hvorefter det postmoderne paradigme opstår i 1990’erne. I det symbolsk-

fortolkende perspektiv kan metaforen ”organisme” anvendes om organisationen, hvor 

medarbejdere og organisationen betragtes som levende organismer (Helder 2002: 58-59 og Hatch 

2006: 6). Den organisatoriske virkelighed er i det symbolsk-fortolkende paradigme socialt 

konstrueret igennem medarbejdernes interaktion og deres meningsdannelse af symboler (Hatch 

2006: 42-43). Ledelsens rolle er blevet markant anderledes end i det klassiske paradigme, og er 

sværere at definere, da den hverken er almægtig eller betydningsløs. En forandringsproces anses 

som en dialektisk proces, hvor den cirkulære tilgang til ledelse og forståelse er tilstede. I den 

cirkulære tilgang er der fokus på relationer og handlemønstre imellem mennesker, og der ses på 

omgivelserne og de sociale relationer, når en problemstilling skal analyseres. Medarbejderne er 

således i høj grad inddraget i en forandringsproces (Helder 2002: 58-59 og Haslebo 2004: 57).  

Inden for det postmoderne paradigme er verden og organisationer subjektive konstruktioner, som 

eksisterer via sproget, billeder, retorik, og er situeret i diskurser. Her er alle kommunikationsteorier 

i spil, og der en kritisk tilgang til især den modernistiske organisationsteori (Hatch 2006: 14). LEAN 

har inden for det postmoderne paradigme, som tidligere nævnt, spredt sig til mange forskellige 

brancher og praktiseres på mange forskellige måder. Ifølge Melander (2009) kan LEAN inddeles i 

fem forskellige udviklingsniveauer, hvor LEAN på det første og nederste niveau kan betegnes som 

en rationel styringsmetode til effektivisering af produktivitet. Det er således en ren produktivitetsjagt 

gennem procesoptimering, og denne tankegang har en klar linje tilbage til den klassiske og 

modernistiske organisationsteori (13-15). På det femte og øverste niveau er LEAN en 

styringsmetode til at oprette en værdiskabende innovationskultur med et indbygget strategisk 

perspektiv. Melander (2009) ser det femte niveau, som det optimale niveau for en organisation (13-

15).  

3.1.4 To modpoler inden for LEAN 

I specialets indledning (afsnit 1.1) var jeg inde på, at der inden for forskningsverdenen findes to 

modpoler, hvad angår LEANs påvirkning af medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Fortalerne for 

LEAN, blandt andet ophavsmændene til begrebet Womack, Jones og Roos (1990), har lige fra 

LEANs oprindelse været positive omkring LEANs effekt på medarbejderne. De taler således for, at 

LEAN giver et mere berigende arbejdsmiljø, da medarbejderne får mere ansvar, bliver mere 

inddraget, får et selvstændigt og varieret arbejde, hvilket også er faktorer, som ifølge den psykiske 

arbejdsmiljøteori vil bidrage til et positivt arbejdsmiljø (jf. afsnit 3.2.1) (Bojesen et al 2010: 30). De 

tidlige undersøgelser af sammenhængen imellem LEAN og arbejdsmiljø viser dog, at LEAN har en 

negativ effekt på arbejdsmiljøet. Her viser blandt andet et studie fra 1999 af 38 forskellige 

amerikanske undersøgelser inden for bilindustrien, at LEAN medfører stress og fysiske skader på 
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grund af et højt arbejdstempo og en lav grad af reel indflydelse (Hvilket svarer til høj stress jf. 

Karaseks stressmodel (jf. afsnit 3.2.4) (Arlbjørn et al 2008: 77).  

Kritikerne beskriver LEAN som værre end Taylorismen, også benævnt Fordism, og som en 

kontrollerende og manipulerende ledelsesstil, hvilket dette citat viser: ”[M]any of the claims made 

about meaningful skilled work and coorperative egalitarian work environment under lean 

production are nothing more than forms of managerial ideology. They are designed to manipulate, 

motivate, and mobilize workers. As a form of control aimed at the human factor of production, lean 

production techniques seem to combine both social […] and technical methods in a much more 

comprehensive fashion than Fordism” (Jaffee 2001: 143). Kritikerne ser således en konflikt imellem 

LEAN som teori, hvor den ser fornuftig ud, og når den praktiseres, hvor den udnytter 

medarbejderne. Toyota tilkendegiver også i 1996, at deres metode, TPS, medfører stress, en 

følelse af fremmedgørelse og manglende motivation blandt deres medarbejdere, hvilket de ændrer 

på ved blandt andet at give medarbejderne mere kontrol over deres eget arbejde (Ogasawara og 

Veda 1996 i Jaffee 2001: 146).  

En senere undersøgelse fra 2006 (Conti el al) foretaget i England i 21 produktionsvirksomheder 

inden for montagearbejde, hvor blandt andet også Karaseks stressmodel (jf. afsnit 3.2.4) blev 

anvendt til at måle eventuel stress blandt medarbejderne, kom frem til, at der ingen klar 

sammenhæng var imellem positive eller negative konsekvenser. Konklusionen var derfor, at LEAN 

som metode ikke i sig selv fremkalder et mere belastet arbejdsmiljø med stress, men at det 

afhænger af, hvordan LEAN-processen er designet og implementeret af lederne (Conti et al 2006: 

1013). Nogle af fortalerne for LEAN (Hines et al 2004), skriver i et paper fra 2004, at kritikerne har 

helt ret i, at LEAN var skadelig for arbejdsmiljøet i sin oprindelige form i starten af 1990’erne, men 

at mange kritikere afviser det faktum, at LEAN har udviklet sig som metode sidenhen (1005). 

Forskerne fra LeanUS-projektet har gennemgået de eksisterende undersøgelser inden for 

sammenhængen imellem LEAN og arbejdsmiljø, og der tegnede sig et billede af, at LEAN er 

forskellig i forskellige miljøer. I industrien med rutineprægede job og med dårlige 

samarbejdsrelationer her giver LEAN ofte en negativ effekt på arbejdsmiljøet. I andre brancher 

med mere varieret arbejde kan LEAN både give bedre, uændrede og værre arbejdsmiljøer 

(Bojesen et al 2010: 30). LeanUS-projektet i ti virksomheder i fire forskellige brancher viste, at der 

ingen entydig sammenhæng fandtes imellem LEAN og psykisk arbejdsmiljø, det afhænger af den 

konkrete LEAN-udformning og selve implementeringsprocessen (Bojesen et al 2010: 43, 45).   
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3.2 Psykisk arbejdsmiljø 
I dette teoriafsnit vil jeg definere og beskrive, hvad psykisk arbejdsmiljø er. Jeg vil komme ind på 

centrale begreber inden for psykisk arbejdsmiljø herunder jobfaktorer/de seks guldkorn, 

virksomhedsfaktorer/virksomhedens sociale kapital samt stressteori og undervejs sætte psykisk 

arbejdsmiljø i forbindelse med LEAN som metode. Afsnittet giver mig den teoretiske indsigt i 

psykisk arbejdsmiljø, og skal således være baggrundsviden for at svare på problemformuleringen i 

analyseafsnittet. 

3.2.1 Definition af psykisk arbejdsmiljø  

Det psykiske arbejdsmiljø kan grundlæggende defineres som relationerne internt imellem 

medarbejdere og imellem medarbejdere og ledere samt faktorer på arbejdspladsen, der påvirker 

medarbejdernes psykiske velbefindende, og dermed måden medarbejderne trives på mentalt. 

Faktorerne opleves gennem psyken og ikke kroppen, og kan derfor ikke måles og vejes i fysisk 

forstand. ”Det psykosociale arbejdsmiljø kan derfor primært erkendes gennem medarbejdernes 

subjektive oplevelser og beskrivelser samt reaktioner på arbejdet og arbejdspladsen” (Bojesen et 

al 2010: 68). Der er mange faktorer, som har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. Den danske 

arbejdsmiljøforskning har i en årrække arbejdet med begrebet jobfaktorer, og inden for de seneste 

år også med begrebet virksomhedsfaktorer.  

3.2.2. Jobfaktorer – De seks guldkorn 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har gennem mange års forskning 

identificeret seks jobfaktorer, benævnt de seks guldkorn, som dækker over seks grundlæggende 

faktorer, som påvirker det psykiske arbejdsmiljø (Kristensen 2007: 20). De seks guldkorn er 

baseret på international stressforskning omkring seks grundlæggende dimensioner inden for 

stressorer, det vil sige, faktorer der øger risikoen for stress hos det enkelte individ. De seks 

guldkorn som består af faktorerne indflydelse, social støtte, anerkendelse og belønning, mening, 

forudsigelighed og krav. Et positivt psykisk arbejdsmiljø ud fra de seks guldkorn er således ifølge 

NFA kendetegnet ved stor indflydelse/inddragelse, en høj grad af mening, stor forudsigelighed, 

god social støtte, en høj grad af anerkendelse/belønning samt en passende balance imellem krav 

og ressourcer (Kristensen 2007: 20). Desuden skal det nævnes, at faktorer som 

udviklingsmuligheder, variation i arbejdet, rolleklarhed, klarhed over arbejdsmetoder og ikke mindst 

god ledelseskvalitet også er afgørende faktorer for et positivt psykisk arbejdsmiljø (Bojesen et al 

2010: 72). Forskerne fra projekt-LeanUS har udarbejdet en model over, hvilke positive muligheder 

over for negative muligheder, der er for påvirkningen af de seks guldkorn ved implementering af 

LEAN (se bilag 3a) Bojesen et al 2010: 82-83).  

3.2.2.1 Indflydelse 

I en organisatorisk kontekst ses der på indflydelse i forhold til arbejdssituation og arbejdsforhold. 

For eksempel indflydelse på måden arbejdsopgaverne løses på, hvem man arbejder sammen 

med, arbejdstempoet, antallet af arbejdsopgaver og selve planlægningen af arbejdsopgaverne 
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(Kristensen 2005: 164). Graden af indflydelse eller kontrol er ifølge Kristensen (2005) en af de 

vigtigste dimensioner ved stressorer. Grundlæggende vil en stressbelastning ophøre, hvis 

personen har kontrol over situationen og dermed belastningen, da personen selv kan vælge hvor 

stor belastningen skal være eller helt afbryde den. Det er sjældent, at man har fuldstændig kontrol 

over de påvirkninger man udsættes for, og der vil altid være forhold som er ude af ens kontrol. 

Indflydelse er altså vigtig i forhold til medarbejdernes evne til at klare belastninger (Kristensen 

2006: 234-235).  En lav grad af indflydelse på arbejdet kan således medføre magtesløshed og 

hjælpeløshed, hvorimod en høj grad af indflydelse kan gavne medarbejderens handlekompetence 

og ansvarlighed (Kristensen 2007: 23). 

LEAN bygger som metode på medarbejderinddragelse og -indflydelse, da det er medarbejderne 

som blandt andet skal være med til at skabe løbende forbedringer (jf. afsnit 3.1.2). Dette kræver, at 

medarbejderne tager større ansvar for udviklingen af produktionen eller processer. Ansvarligheden 

kan som oven for nævnt styrkes ved inddragelse (Bojesen et al 2010: 114). Indflydelse på og 

inddragelse i LEAN-processen vil også bidrage til medarbejdernes motivation og engagement 

(Nørgaard et al 2009: 149). LeanUS-forskernes model (jf. bilag 3a) peger også på muligheden for, 

at LEAN kan give mere indflydelse både under selve implementeringen af LEAN i for eksempel 

analysearbejdet af værdistrømme og efterfølgende i de løbende forbedringer af processer. 

Modellen peger også på risikoen for, at LEAN-implementeringen vil reducere medarbejdernes 

indflydelse. Dette kan ske ved, at forandringslederne styrer hele LEAN-implementeringen uden 

medarbejdernes bidrag og indflydelse på processen samt at standardisering af processer vil fjerne 

medarbejdernes daglige indflydelse på arbejdet. Ifølge NFA’s undersøgelse Den Nationale 

Arbejdsmiljøkohorte (NAK) fra 200522 har danske lønmodtagere generelt stor indflydelse på deres 

arbejdsplads. Undersøgelsen viser, at 56% af danske mænd oplever indflydelse på deres 

arbejdsplads og lidt mindre for kvinder, hvor 50% af de danske kvinder oplever indflydelse på 

deres arbejdsplads (Burr 2005: 5).  

3.2.2.2 Social støtte 

Social støtte i arbejdet kan både være emotionel og praktisk og gives af både kolleger og ledere. 

For eksempel hjælp til udførelse af arbejdet, støtte i overbelastede situationer, hjælp med nye og 

uvante arbejdsopgaver, støtte og lydhørhed i perioder med personlige problemer samt støtte og 

sammenhold i forandringssituationer som LEAN-projekter. Social støtte og relationer er helt 

grundlæggende for at mennesket trives, og derfor også vigtig for trivslen på en arbejdsplads 

(Kristensen 2005: 164, 237). I en LEAN-proces er social støtte dermed en betydningsfuld faktor i 

en tid med uvished og ændringer, hvilket modellen jf. bilag 3a også peger på. Desuden ser 

modellen en risiko for, at den sociale støtte kan forværres under LEAN-implementering ved for 

eksempel uenighed om fordeling af arbejdsopgaver og derved udpegning af ”modstandere”. 

                                                        
22 Undersøgelsen NAK fra 2005 er baseret på besvarelser fra ca. 13.000 danskere hvoraf 11.000 er 
lønmodtagere fordelt over 11 brancher og 64 jobgrupper (Burr 2005). 
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3.2.2.3 Belønning og anerkendelse 

Belønning på arbejdspladsen omfatter ikke kun løn, men også belønning i form af anerkendelse 

ved for eksempel ros for godt arbejde og forfremmelse. Belønning handler om gensidighed i 

sociale relationer, det vil sige balancen mellem indsats og belønning. Hvis medarbejderen ikke 

oplever at få den belønning eller anerkendelse, som han/hun mener, at hun fortjener, er der 

ubalance imellem indsats og belønning. Dette kan være en stressbelastning for medarbejderen, da 

medarbejderen kan opleve en følelse af værdiløshed. Omvendt vil den rette balance imellem 

indsats og belønning medfører en følelse af værdi for medarbejderen (Kristensen 2005: 237-238 

og Kristensen 2007: 23). Modellen (jf. bilag 3a) peger på, at LEAN-processen kan give mulighed 

for mere anerkendelse ved, at lederen uddelegerer mere ansvar til medarbejderne samt ros for 

produktivitetsgevinster. Omvendt peger modellen på risikoen for manglende anerkendelse af 

medarbejdernes indsats og bidrag til LEAN-implementeringen og kritik af fejl. Ifølge Nørregard et al 

(2009) motiveres medarbejderne også af synlig anerkendelse af deres arbejde i en LEAN-proces 

(104). 

3.2.2.4 Mening 

Mening i arbejdet handler om, at medarbejderen kan se et formål med arbejdet udover at tjene 

penge. Det vil sige, at medarbejderen føler, at han/hun bidrager til nogle mål eller værdier, som er 

betydningsfulde for medarbejderen. Opleves arbejdet som meningsfyldt er det nemmere for 

medarbejderen at håndtere problemer i arbejdsdagen. Oplever medarbejderen derimod, at 

arbejdet er meningsløst vil de negative aspekter komme til at dominere, og medarbejderen kan få 

en følelse af fremmedgørelse fra sin arbejdsplads, hvilket kan være en stressbelastning 

(Kristensen 2005: 165: 236). Modellen (jf. bilag 3a) peger på, at LEANs fokus på kundeværdi giver 

muligheden for at synliggøre mening i arbejdet (Bojesen et al 2010: 88). 

3.2.2.5 Forudsigelighed  

Forudsigelighed handler om at vide, hvilke væsentlige ændringer, der kommer til at ske på 

arbejdspladsen, og hvilke betydninger de har for den enkeltes jobsituation for eksempel i 

forbindelse med en LEAN-proces. Forudsigelighed og vished skaber tryghed. Uvished kan skabe 

dårlig stemning og stress hos medarbejderen på grund af usikkerhed (Kristensen 2005: 165, 235). 

Modellen (jf. bilag 3a) beskriver, at forudsigelighed opnås ved at medarbejderne inddrages i LEAN-

processen, og på den måde får viden om løsninger og problemer. Hvis medarbejderne ikke 

inddrages, og forandringslederne styrer processen, er der en risiko for, at medarbejderne på grund 

af manglende viden ikke kan overskue følgerne af LEAN-implementeringen, og dermed føler sig 

utrygge. 

3.2.2.6 Krav 

Krav er ligesom indflydelse en vigtig dimension inden for stressorer. Stressforskningen deler krav 

op i kvantitative og kvalitative krav. De kvantitative krav handler om mængden af arbejdsopgaver 

og tiden til dem. Findes der en ubalance imellem disse to forhold opleves det som en 
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stressbelastning, det vil sige, når medarbejderen har for lidt tid til en opgave og derfor må arbejde 

hurtigere end, hvad han/hun har ressourcer til. De kvalitative krav omhandler sværhedsgraden af 

opgaverne, hvor alt for svære arbejdsopgaver kan give stress, dog kan for lette opgaver også give 

stress, da stressforskningen har vist, at understimulering kan give stress. Det naturligvis meget 

individuelt for den enkelte medarbejder, hvor høje krav vedkommende kan overkomme i forhold til 

hans/hendes ressourcer. Findes der en passende balance imellem krav og ressourcer kan det 

bidrage til personlig udvikling og vækst (Kristensen 2007: 20 og Kristensen 2005: 233-234). 

Modellen i bilag 3a fremhæver muligheden i LEAN for spændende udfordringer i nye roller og 

samarbejder, og modsat risikoen for intensivering af arbejdstempoet ved fjernelse af åndehuller 

samt understimulering på grund af ensformighed ved rene ”produktionsroller”. 

3.2.3 Virksomhedsfaktorer – Virksomhedens sociale kapital 
Begrebet virksomhedens sociale kapital er kun nogle få år gammelt og beskæftiger sig med en 

forståelse af det psykiske arbejdsmiljø, som tager udgangspunkt i hele virksomheden. Modsat 

jobfaktorer hvor fokusset er på det enkelte individ og det enkelte job. Med udviklingen af begrebet 

virksomhedens sociale kapital sker der således et skifte i arbejdsmiljøforskningen fra at se på 

psykisk arbejdsmiljø på individniveau til at se på virksomhedsniveau og dermed på virksomheden 

som et samlet fællesskab eller system. Begrebet giver dermed en ny forståelsesramme for, hvad 

der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø (Olesen et al 2008: 7, 54).  

Definitionen lyder som følgende: ”Virksomhedens sociale kapital er den egenskab som sætter 

organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse 

denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er 

baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed” (Olesen et al 2008: 44). Begrebet består således 

af tre komponenter samarbejde, tillid og retfærdighed. En høj grad af virksomhedens sociale 

kapital vil ifølge hvidbogen (Olesen et al 2008) bidrage til et positivt psykisk arbejdsmiljø, og et 

godt arbejdsmiljø vil ofte bidrage til produktivitet og kvalitet. Desuden understreger forskerne fra 

hvidbogen, at Danmark har en høj grad af social kapital ikke kun i virksomhederne, men også i 

samfundet som helhed (Olesen et al 2008: 23). Jeg vil nu gennemgå de tre komponenter og deres 

betydning i LEAN-processen.  

3.2.3.1 Tillid 

Tillid er grundlaget for et godt samarbejde. Tillid omfatter både tilliden mellem medarbejdere 

såkaldt horisontal tillid og tillid mellem medarbejdere og lederne såkaldt vertikal tillid. Begrebet 

defineres således: ”Tillid er en tilstand hvor man accepterer egen sårbarhed på baggrund af 

positive forventninger til en anden persons hensigter eller opførsel” (Rousseau et al 1998 i Olsesen 

et al 2008: 46). Det vil sige, at en person eller gruppe kan have magt til at udnytte den anden 

person eller gruppe. I en virksomhedskontekst er dette yderst relevant, hvor ledelsen sidder med 

den overordnede magt, da de er i stand til at afskedige og desuden sidder på en del af 

ressourcerne samt magten til at sætte mål. Magtforholdet vil derfor altid være ulige i en 
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virksomhed, men medarbejderne sidder også med en del af magten, da de har mulighed for at 

samarbejde eller modarbejde ledelsen og på denne måde påvirke virksomhedens udvikling. Tillid 

er derfor altafgørende i en forandringssituation, hvor det er en nødvendighed, at medarbejderne 

har tillid til ledelsen, ellers vil medarbejderne ikke have tillid til forandringen. Det kan føre til 

destruktive konflikter og chancen for at forandringen mislykkes er stor (Olesen et al 2008: 46, 56).  

Specielt i en LEAN-proces, er det yderst vigtigt, at medarbejderne har tillid til, at ledelsen blandt 

andet ikke vil anvende de vundne ressourcer ved LEAN-optimering til at afskedige medarbejdere. 

LEAN har igennem tiden været anvendt af nogle virksomheder til rationalisering blandt 

medarbejderne. Dette har givet LEAN et ry for at kunne anvendes til rationaliseringer, hvilket ikke 

er meningen med LEAN (Nørgaard et al 2009: 20-21). Dette understreger Womack (1996) ved at 

pointerer, at det er medarbejderne som driver LEAN-processen, og de kan dermed ikke motiveres, 

hvis der samtidig er en risiko for, at deres bidrag til optimering og rationalisering fører til deres 

egen rationalisering (Womack 1996 i Bojesen et al 2010: 32).  I en virksomhed med høj en grad af 

virksomhedens sociale kapital vil medarbejderne og lederne have tillid til hinandens hensigter, og 

medarbejderne vil tro på meningen med forandringsprocessen og være villig til at engagerer sig i 

forandringen (Olesen et al 2008: 46, 56). Tillid bygger på troværdighed og lederne kan arbejde 

med deres troværdighed ved at vise integritet og konsistens i deres adfærd og beslutninger samt 

vise en reel interesse og bekymring for medarbejderne. Desuden kan lederne vise tillid ved at 

inddrage og afgive ansvar til medarbejderne (Bojesen et al 2010: 80).  

3.2.3.2 Retfærdighed 

Retfærdighed repræsenterer den magtmæssige asymmetri, der er imellem medarbejdere og 

ledere. Når medarbejdere bliver retfærdigt behandlet, accepterer de, at ledelsen har den 

overordnede magt over dem, og samtidig føler de sig som betydningsfulde medlemmer af et socialt 

fællesskab, og understøtter deres lyst og vilje til at samarbejde (Olesen et al 2008: 50). Den 

internationale forskning23 har fundet frem til fire dimensioner inden for retfærdighed, som ofte gør 

sig gældende i en organisationskontekst. Den processuelle retfærdig omhandler processer i 

virksomheden for eksempel i forbindelse med en organisationsforandring som LEAN, og peger på, 

om alle grupper og medarbejderes meninger bliver hørt og har indflydelse på beslutninger, og 

spiller i overensstemmelse med de etiske spilleregler, der er i virksomheden. Den 

fordelingsmæssige retfærdighed omhandler hvorvidt fordeling af opgaver, belønninger, 

anerkendelser, forfremmelser, ressourcer på arbejdspladsen bliver retfærdigt fordelt. 

Medarbejderne vurderer ofte retfærdigheden ud fra, hvor meget de selv føler, at de bidrager. Den 

interpersonelle retfærdighed indebærer, at det enkelte individ bliver behandlet med omsorg, 

respekt og værdighed. Den informative retfærdighed omhandler information om, hvordan 

betydningsfulde processer og beslutninger er foregået, og dermed baggrunden for, hvordan 

fordelingen af resultaterne er gået til samt, at medarbejderne oplever at få information på det rette 
                                                        
23 Forskningen om retfærdighed og udviklingen af de fire dimensioner af retfærdighed bygger på mere en 
180 internationale undersøgelser om retfærdighed fra 1975 til 1999 (Borg 2007: 27).  
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tidspunkt (Olesen et al 2008: 51 og Borg 2007: 27). Forskningen har vist, at manglende 

retfærdighed har indflydelse på medarbejdernes helbred for eksempel depressioner, stress og 

hjertesygdomme. Desuden kan manglende retfærdighed også gå ud over engagement, motivation 

og dermed medarbejdernes bidrag til virksomheden i for eksempel en LEAN-proces (Olesen 2008: 

51). 

3.2.3.3 Samarbejdsevne 

Samarbejdsevnen er den overordnede faktor for at kunne løse virksomhedens kerneopgave, og 

tillid og retfærdighed er en forudsætning for et produktivt samarbejde. Samarbejde bygger blandt 

andet på normer eksempelvis normer for tid, mødefaciliteter og kommunikationskanaler. Normerne 

er ofte ubevidste og integreret som en del af arbejdskulturen, men kan italesættes og 

videreudvikles, når ledere og medarbejdere reflekterer over, hvordan de samarbejder (Olesen et al 

2008: 43-46). 

Samarbejde i en organisation foregår på forskellige niveauer og i forskellige relationer og kan 

beskrives med begreberne bonding, bridging og linking. Bonding handler om relationer inden for et 

team eller en afdeling, hvor medarbejderne er tæt knyttet sammen, og dermed har et godt 

samarbejde. Begrebet bridging dækker over relationerne imellem teams og afdelinger, som knytter 

dem sammen ved at bygge bro imellem de forskellige afdelinger og teams og dermed skabe et 

godt samarbejde. Det tredje begreb linking beskriver de relationer, der forbinder ledere og 

medarbejdere sammen og sikrer dem et godt samarbejde. Er der en stærk grad af alle tre 

begreber, har organisation et godt grundlag for at løse organisationens mål. Hvis der for eksempel 

er en stærk bonding internt i de forskellige teams, men teamsene imellem er der en lav bridgring, 

vil der formodentligt opstå samarbejdsproblemer og misforståelser imellem de forskellige teams, 

som kan hæmme løsningen af deres fællesopgaver (Olesen 2008: 27, 53-54). 

 

Gennemgangen af de tre komponenter i virksomhedens sociale kapital viser, at en høj grad af 

virksomhedens sociale kapital er meget anvendelig i en LEAN-proces, hvor det psykiske 

arbejdsmiljø er mere udsat end normalt. Der kræves mere af medarbejderne samtidig med at 

forudsigeligheden i arbejdet er mindre, hvilket kan få medarbejderne til at føle frygt, frustration, yde 

modstad mod forandringen og konflikter kan opstå. Ved aktivt at arbejde med tillid, retfærdighed og 

samarbejde i en LEAN-proces mindskes, ifølge forskerne bag projekt-LeanUS, de ovenfor nævnte 

potentielle negative effekter af forandringen, og bidrager dermed til at opnå en god 

forandringsproces med gode resultater. Desuden kan arbejdet med den sociale kapital under 

LEAN-processen yderligere styrke den sociale kapital (Bojesen et al 2010: 80-81).  

 

3.2.4 Stress 

Stress defineres som en tilstand i kroppen og psyken, der opstår, når kroppen og psyken skal 

udføre en ekstraordinær indsats. Stress kan for eksempel opstå, når kravene til en person synes 
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for store i for hold til personens ressourcer, eller hvis en person udsættes for store forandringer og 

forventninger24 (Buch et al 2009: 23). Det bør fremhæves, at stress er en naturlig reaktion for 

kroppen, som ikke er skadelig i kortere perioder, og kan tilmed virke motiverende og funktionel, da 

kroppen producerer energi til en øget indsats. Det er først når stressen bliver langvarig, at den 

bliver skadelig (Kristensen 2005: 229).  

Inden for stress-litteraturen anvendes som tidligere nævnt begrebet stressorer, hvor de seks 

grundlæggende stressorer er samlet i de seks guldkorn25. De seks guldkorn er som nævnt blevet til 

ud fra international stressforskning, hvor stressteoretikere har udviklet adskillige stressmodeller. 

Den anerkendte stressforsker Robert Karasek26 præsenterede i 1979 stressmodellen den såkaldte 

krav-kontrol model (Job Strain Model), der viser sammenhængen imellem krav til medarbejderen 

og kontrol i form af indflydelse i arbejdet for medarbejderen (jf. bilag 3b) Modellens pointe er, at 

høje krav og lav indflydelse er mere belastende end høje krav og høj indflydelse. Karasek 

argumenterer således for, at den ideelle arbejdssituation for medarbejderen findes ved høje krav 

og høj indflydelse, hvilket svarer til middel (aktiv) stress i modellen. Her mener Karasek, at 

medarbejderen vil opleve udfordringer og trives med disse, da han/hun selv har indflydelse på 

betingelserne for arbejdet og vil på denne måde motiveres og opleve personlig udvikling (Larsen 

2006:332-333, Kristensen 2005: 161). Modsat vil medarbejderen ved høje krav og lav indflydelse 

have en øget risiko for stress og sygdom svarende til høj stress, hvilket en lang række 

internationale undersøgelser kan bekræfte (Kristensen 2005: 162, Buch et al 2009: 35). Ved 

middel (passiv) stress, hvor lav indflydelse og lave krav er tilstede, vil medarbejderen kunne opleve 

manglende motivation, lav arbejdsglæde og lav grad af personlig udvikling. Ved den sidste 

dimension lav stress, vil medarbejderen umiddelbart have et godt psykisk arbejdsmiljø, men 

manglen på krav kan føre til manglende motivation og lav grad af personlig udvikling (Kristensen 

2005: 161) Modellen fik tilføjet social støtte som dimension på et senere tidspunkt, hvilket betyder, 

at øget social støtte mindsker risikoen for stress ved høje krav (Johnson & Hall 1988 i Kristensen 

2005: 162).   

Som beskrevet i afsnit 3.1.4, så giver LEAN stress jævnfør Karaseks stressmodel, hvis LEAN i sit 

design medfører højere arbejdstempo (høje krav), lav indflydelse og der samtidig er en lav grad af 

social støtte tilstede. LeanUS-forskerne peger desuden på, at LEAN-processen kan fremkalde 

såkaldt forandringsstress. Det vil sige stress, som kun er tilstede under selve forandringen, og 

forsvinder efter implementeringsfasen, og kan opstå, fordi LEAN-projektet kræver tid, og 

medarbejderen kan derfor opleve at være presset imellem projektet og andre opgaver, og de 

                                                        
24 Rent fysisk frigiver kroppen nogle stresshormoner, hvor symptomerne blandt andet kan være hovedpine, 
rysten på hænderne, træthed, svækket immunforsvar, forøget blodtryk, hjerterytme og puls. Ved langvarig 
stress er der blandt andet risiko for hjerte-kar-sygdomme og udvikling af depressioner (Kristensen 2005: 
229).  
25 Udover de seks grundlæggende psykiske stressorer findes der også fysiske stressorer som larm, lys, 
varme/kulde. Disse vil jeg dog ikke beskæftige mig med i specialet, da omdrejningspunktet er det psykiske 
arbejdsmiljø og ikke det fysiske arbejdsmiljø. 
26 Rober Karasek professor ved institut for Work Invironment ved University of Massachusetts Lowel, US. 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kvantitative krav er dermed høje. Hvis medarbejderne bliver inddraget og har indflydelse på 

processen, vil det mindske forandringsstressen, hvilket er i tråd med ovenstående stressmodel 

(Bojesen et el 2010: 195-200). 
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3.3 Proceskommunikation 

I dette teoriafsnit er omdrejningspunktet kommunikationens rolle i en forandringsproces som 

LEAN. Jeg præsenterer først de to hovedparadigmer transmissions- og interaktionsparadigmet 

efterfulgt af en gennemgang af de to ændringsstrategier proces- og styreparadigmet. I sidste 

halvdel af afsnittet kommer jeg ind på forskellige modstandsformer og kommunikative løsninger til 

at afværge disse modstandsformer. 

3.3.1 Transmissions- og interaktionsparadigmet 
Der er blevet forsket i intern kommunikation i over 50 år, og teorien(erne) har udviklet sig parallelt 

med udviklingen af organisationsteorien. De forskellige kommunikationsteorier afspejler således en 

udvikling fra det klassiske og modernistiske paradigme med en positivistisk optik til det symbolsk-

fortolkende paradigme med en hermeneutisk og retorisk tilgang over i det postmoderne paradigme 

med en kritisk tilgang. Inden for kommunikationsteorien skelnes der mellem to overordnede måder 

at se kommunikation på: transmissionsparadigmet og interaktionsparadigmet. I 

transmissionsparadigmet også kaldet den lineære kommunikationsopfattelse opfattes 

kommunikation som distribution af information og afspejler et positivistisk perspektiv. 

Kommunikationsprocessen er lineær og går fra afsender til modtager (se bilag 3c)27. Afsenderen 

koder sit budskab, så det er tilpasset kommunikationskanalen (for eksempel en e-mail), og 

modtageren afkoder budskabet, og forstår budskabet, som afsenderen intenderede, hvis 

kommunikationen ellers er udtrykt klart, præcist og logisk. Herefter reagerer modtageren på 

kommunikationen, hvilket fungerer som feedback på kommunikationen for afsenderen. Det 

antages dermed, at afsenderen har adgang til objektiv viden om modtagerens reaktion/respons på 

informationen. Kommunikationsprocessen er afsenderorienteret, idet det er afsenderen, som styrer 

kommunikationen og modtageren ses som en passiv informationsmodtager (Haslebo 2004: 104-

105, 117 og Krag 2002: 72-77).  

Fra transmissionsparadigmet stammer begrebet envejskommunikation, hvor kommunikationen kun 

går fra afsender til modtager. Her kan der være tale om én afsender og én modtager, men der kan 

også være tale om én afsender og mange modtagere såkaldt massekommunikation. De interne 

kommunikationskanaler i massekommunikation er eksempelvis personaleblade, intranet, 

nyhedsbreve, plakater og stormøder. Begrebet tovejskommunikation stammer også fra 

transmissionsparadigmet, hvor både afsender og modtager har mulighed for at kommunikere i 

betydningen sende budskaber frem og tilbage, og der er dermed ikke fokus på, om modtageren 

har forstået det intenderede budskab (Aggerholm 2009: 26-27 og Højberg Christensen 2002: 169).  

I interaktionsparadigmet er der derimod stor fokus på forståelse. Interaktionsparadigmet afspejler 

et symbolsk-fortolkende og hermeneutisk perspektiv, hvor kommunikationsprocessen ses ”som en 

                                                        
27 Den første klassiske kommunikationsmodel (transmissionsmodel) blev udviklet i 1940’erne af de 
amerikanske teleingeniører Shannon og Weaver til at beskrive, hvordan data fra en telefon til en anden 
transmitteres (Holm og Norlyk 2006: 46).  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fortolkning af budskaber og skabelse af mening” (Aggerholm 2009: 28). Fokus er derfor ikke på at 

bringe et budskab fra en part til en anden part, men fokus er på, hvordan aktørerne skaber mening 

eller måske ikke skaber mening med udgangspunkt i budskabet, og alt andet som er tegnbærende 

og kan gøres til et fortolkningsobjekt. Det vil sige, at aktørerne ikke kun fortolker og skaber mening 

på baggrund af de planlagte budskaber, men også på baggrund af alt uden omkring, som kan have 

en indflydelse på for eksempel lederens kropssprog og konteksten for eksempelvis tid og sted 

(Aggerholm 2009: 27-28). Så snart der indgår to eller flere personer i en kommunikationsproces 

virker al adfærd som kommunikation. Ifølge Haslebo (2004) kan personer i en organisation ikke 

lade være med at kommunikere eller have en mening. Personerne i en organisation er kædet 

sammen i et fællesskab og er afhængige af hinanden, der findes derfor ikke noget 

”kommunikationsmæssigt helle” (109-110) i en organisation.  

I interaktionsparadigmet tages der udgangspunkt i, at både afsendere og modtagere anvender 

kulturelle og sproglige koder både til at forstå (afkode) et budskab men også til at formulere 

(indkode) et budskab, da mennesket ses som et subjektivt fortolkende individ. Afsenderen 

besidder derfor ingen objektiv viden, som transmissionsparadigmet antager. Dette medfører, at 

afsenderen ikke kan kontrollere og styre kommunikationen i forhold til, hvordan modtageren 

afkoder kommunikationen. Desuden afviser interaktionsparadigmet, at den ene part i en 

kommunikationssituation er en passiv modtager, da modtageren altid som minimum foretager en 

kognitiv og semiotisk afkodning af kommunikationen. Da forståelse altid er subjektiv giver det 

derfor ud fra et teoretisk synspunkt ifølge Krag (2002) kun mening at tillægge modtageren lige så 

meget betydning som afsenderen. Desuden argumenterer Krag (2002) også for, at på grund af 

udviklingen i samfundet og i organisationerne, hvor medarbejderne stiller større krav til deres 

arbejdsplads og ledelse end tidligere, så giver det mening at gøre kommunikationen mere 

modtagerorienteret. Som alternativ til den traditionelle afsenderorienterede kommunikationsmodel, 

forslår han derfor en dialogmodel (se bilag 3c).  Her er alle aktører både afsendere og modtagere 

på lige fod. Modtagerens afkodningsproces er først og fremmest fortolkning, mens modtagerens 

indkodningsproces er handling. Modtageren kan vælge at forholde sig passivt til informationen, 

eller reagere og selv indkode et budskab. Når modtageren indkoder et budskab, bliver han/hun til 

afsender. Kommunikationsprocessen bliver nu cirkulær ved at gå i ring og skabt i et fællesskab 

(72-76).  

Begreberne personlig kommunikation og interpersonel kommunikation28 hører hjemme i 

interaktionsparadigmet, hvor der lægges vægt på personlighed og adfærd imellem aktørerne, og 

har dermed et psykologisk udgangspunkt (Holm og Norlyk 2006: 57). Kommunikationskanalerne 

inden for personlig kommunikation er eksempelvis personlig dialog, medarbejdersamtaler, 

personlige breve/e-mails, afdelingsmøder og teammøder (Højbjerg Christensen 2002: 169).   

                                                        
28 Personlig kommunikation betyder, at kommunikationen er personlig. Den kan både være skriftlig og 
mundtlig. Den interpersonelle kommunikation foregår mundtligt (eller via tegnsprog) og ansigt til ansigt, og vil 
derfor altid være personlig.  
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3.3.2 Proces- og styreparadigmet 

I LEAN-afsnittet 3.1.3 var jeg inde på, at det klassiske og modernistiske paradigme over for det 

symbolsk-fortolkende paradigme henholdsvis ser en forandring som en lineært, top-down-styret 

proces eller som en cirkulær, dialektisk proces. De to forskellige ændringsstrategier til en 

forandring vælger jeg at betegne som styreparadigmet og procesparadigmet. Inden for 

styreparadigmet ser forandringslederne forandringen, som en proces inddelt i forskellige faser, 

som kan planlægges og styres fra start til slut af forandringslederne, og anvender dermed den 

lineære tilgang. Kommunikationen af forandringen og sker via top-down-kommunikation, det vil 

sige, fra ledelsen og ned til medarbejderne typisk via massekommunikation. Lederne planlægger 

og styrer hele forandringen, og medarbejderne har således ikke mulighed for at præge 

forandringen og give udtryk for deres holdninger og meninger. Forandringen kan derfor af 

medarbejderne opfattes som om, at den bliver tvunget ned over hovedet på medarbejderne 

(Pjetursson og Petersen 2002: 107-108).  

Inden for procesparadigmet anskues forandringen som sagt som en cirkulær, dialektisk proces, 

hvor lederne og medarbejderne samarbejder i forandringsprocessen. Det er stadig 

forandringslederne, som angiver mål og retning for forandringsprocessen, men medarbejderne 

inddrages i processen, og får på den måde lov til at præge forandringen via gensidig dialog 

imellem medarbejderne og lederne. På denne måde oplever medarbejderne større ejerskab for 

forandringen, og kan dermed bedre motiveres til at skabe resultater. Kommunikationen er i høj 

grad præget af personlig kommunikation hovedsageligt i form af dialog både ved større møder, 

men også i mindre grupper og én til én samtaler i dagligdagen. Desuden kan 

massekommunikation anvendes til informationsformidling for eksempel via intranet, nyhedsbreve, 

stormøder og lignende. Det er en fordel at anvende både massekommunikation og personlig 

kommunikation, da det således sikres, at alle medarbejderne får den ønskede information via 

massekommunikation, og at informationen afkodes efter intentionen via dialog, personlig 

kommunikation. Det er dog vigtigt at pointere, at personlig kommunikation er uundværlig, når det 

handler om at skabe tryghed og motivere medarbejderne i en forandring. I procesparadigmet 

anvendes der således både lineær, top-down-kommunikation med retningsgivende ledelse, og 

cirkulær, bottom-up-kommunikation i form af medarbejderinddragelse i (Pjetursson 2005: 185-186, 

206 og Højbjerg Christensen 2002: 168-169).  

3.3.3 Modstand mod LEAN 

I forhold til LEAN som forandringsproces udtrykker LEAN-litteraturen (Bojesen et al 2010 og 

Arlbjørn et al 2008), at der er en tendens hos nogle ledere til at tro, at medarbejderne vil yde 

modstand imod LEAN, fordi lederne selv associerer LEAN til Taylor og Fayols ledelsesteorier og 

den klassiske organisationsteori, selvom lederne også associerer LEAN til positive ord som 

dynamik, udvikling og god ledelse. LeanUS-forskerne skriver, at deres kvalitative undersøgelser 

med ti danske virksomheder viste, at den generelle modstand mod LEAN var meget begrænset 

(Bojesen et al 2010: 127). Men selv en lille gruppe af modstandere mod forandringen kan 
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resulterer i, at forandringen bliver en fiasko eller ikke så succesfuld, som den kunne være. Det er 

derfor vigtigt, at forandringslederne, har sat sig ind i, hvilke former for modstand, der kan opstå hos 

medarbejderne, så forandringslederne kan forsøge at forhindre modstanden inden den opstår og 

minimere den eventuelle opståede modstand via deres kommunikation.  

Der kan være mange grunde til modstand eller bekymringer over for en forandring, og helt 

grundlæggende handler det om, at det ligger i menneskets natur at søge tryghed og stabilitet. 

Derfor kræver det for mange mennesker mod og overvindelse at forlade tryghedszonen, hvilket er 

paradoksalt, da det også er et af menneskets grundbehov at søge udvikling og dermed forandring. 

Paradokset om stabilitet over for forandring som menneskelige grundbehov, kan være én blandt 

mange forklaringer på, hvorfor nogle mennesker modtager forandringer med åbne arme og andre 

stemmer imod (Cheney et al 2004: 339). Har en medarbejder et stort behov for tryghed og 

stabilitet, vil medarbejderen ofte reagere med frygt og udvise modstand i form af vrede og 

usikkerhed over for forandringen. En anden grund til modstand kan være medarbejderens 

bekymringer for, om forandringen vil have negative konsekvenser for vedkommende. Specifikt i 

LEAN-projekter kan det være angst for fyring som følge af de frigjorte ressourcer som LEAN-

processen medfører, og bekymring for intensivering af arbejdstempo, hvilket medfører, at 

medarbejderen udviser modstand imod forandringen (Bojesen et al 2010: 114, 127 og Pjetursson 

2005: 188-189). Misforståelser kan også være en grund til modstand eller bekymring, som ofte 

opstår på grund af manglende information. Der skal derfor skabes mening med forandringen for 

den enkelte medarbejder (Pjetursson 2005: 191-192). Desuden kan medarbejderne forholde sig 

passivt til forandringen eller vise modstand, hvis de har gennemgået mange forandringer, og 

dermed er ved at være trætte af forandringer og søger efter stabilitet (Cheney et al 2004: 337).  

3.3.3.1 Autopoiese 

Som afslutning på gennemgangen af forskellige modstandsformer vil jeg præsentere en sidste 

årsag til modstand ud fra systemteoriens begreb autopoiese, der betyder selvskabende)29. Ud fra 

begrebet vil det sige, at mennesket er et subjektivt, selvskabende, fortolkende individ, der lever i sit 

eget ”lukkede system”, og at det dermed aldrig helt kan forstå andre mennesker og omverdenen. 

Men mennesket prøver at forstå andre mennesker og omverdenen ved kommunikativt at koble sig 

på andres system. Det vil sige, at når mennesker skal kommunikere med hinanden og forstå 

hinandens budskaber, så lukker vi op for vores ”systemer” og prøver at koble os på den andens 

”system”. I denne proces danner hver person (system) sit subjektive billede af den andens 

budskab. Det vil sige, at mennesket er selvskabende, da det skaber mening ud fra de 

informationer, som det selektivt vælger at tage imod (Hornstrup 2005: 17-18). I en 

forandringsproces, er det derfor ikke sikkert, at medarbejderen har forstået forandringslederens 

                                                        
29 Begrebet stammer oprindeligt fra den chilenske neurobiolog Humberto Maturanas. Han ønskede at forstå 
koblingen imellem levende væseners nervesystem og deres omgivelser. Han kom frem til en forståelse af, 
”at den menneskelige erkendelsesproces altid sker i et cirkulært lukket system” (Maturana og Varela 1987 i 
Hornstrup 2005: 15).  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budskab efter den intenderede hensigt, idet medarbejderen selv skaber sin mening med 

budskabet. Medarbejderen kan således have fortolket og opfattet forandringslederens budskab 

som negativt, og viser derfor modstand imod forandringen.  

Desuden agerer mennesket ud fra sin egen logik, da mennesket som udgangspunkt kun kan se en 

sag ud fra sin egen position. Det er derfor ifølge Hornstrup et al (2005) forståeligt, at 

medarbejderne i en forandringsproces ”ikke altid kobler sig på lederens billede og forståelse af 

forandringsprocessen (18). En konstruktiv forandring kan kun ske, hvis medarbejderne inviteres til 

aktivt at være medskabende og medfortolkende af meningen med forandringerne og på denne 

måde inviteres til at koble sig på lederens ”system” (Ibid.). Via sproget blandt andet i form af fælles 

dialog kan medarbejderne og lederen skabe en fælles virkelighed (eller en forhandlet autopoietisk 

referenceramme). Kommunikationen bliver således inden for den systemiske teori til bindeled 

imellem de forskellige systemer i organisationen herunder både medarbejdere, afdelinger og den 

samlede organisation som system (Hornstrup 2005: 31).  

3.3.4 Kommunikative løsninger til modstand mod LEAN 

Det er forandringsledernes opgave via kommunikation at sikre tryghed og forudsigelighed for 

medarbejderne via deres kommunikation. Forandringslederne skal derfor i startfasen af LEAN-

projektet klart kommunikere, hvad der skal ske og hvilke konsekvenser forandringen medfører for 

både den enkelte medarbejder og afdelingen. Eksempelvis at LEAN-projektet ikke medfører 

afskedigelser og temposkruninger, og hvilke fordele og muligheder LEAN-projektet kan give 

medarbejderen. Forandringslederne skal skabe en forståelse for, hvorfor der skal indføres LEAN, 

så forandringen giver mening for medarbejderen. Forandringslederne skal derfor kommunikere og 

begrunde formålet med LEAN. Her er det vigtigt, at alle forandringslederne i LEAN-projektet 

kommunikerer det samme, så der ikke opstår misforståelser, hvilket kan svække tilliden til 

forandringslederne. Visheden om, hvad der skal ske i fremtiden og med den enkelte medarbejder 

vil skabe tryghed og tillid til forandringslederne (Nørgaard et al 2009: 48-51). Desuden viser 

erfaringen med kommunikation under LEAN ifølge Nørgaard, Hildebrandt og Brandi (2009), at en 

forståelse af, hvorfor virksomheden vil indføre LEAN skabes mest fordelagtigt ved at anvende 

forskellige kommunikationsformer både massekommunikation og interpersonel kommunikation. 

Der bør dog lægges mest vægt på sidst nævnte for at sikre, at medarbejderne afkoder budskabet 

efter ledernes intenderede hensigt (50), hvilket teorien inden for procesparadigmet også 

fremhæver (jf. afsnit 3.3.2). Derudover peger Nørgaard, Hildebrand og Brandi også på, at 

kommunikationen under hele implementeringsfasen også skal være en kombination af forskellige 

kommunikationsformer for at sikre, at kommunikationen er fyldestgørende og alle informationer når 

alle medarbejderne og at disse afkodes efter ledernes hensigt (Nørgaard et al 2009: 50). 

Desuden er det signifikant, at forandringslederne lytter og anerkender de bekymringer, som 

medarbejderne udviser. Forandringslederne skal således skabe ”rum” for, at medarbejderne kan 

komme af med deres frustrationer (Pjetursson 2005: 191). LeanUS-forskerne foreslår et 
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refleksionsseminar, hvor medarbejderne får ”rum” til at give udtryk for deres bekymringer og 

frustrationer, men også de positive oplevelser de har. Refleksionsseminaret er et åbent 

læringsrum, hvor medarbejderne og lederne har mulighed for at udtrykke sig frit omkring LEAN-

processen, og hvor de igennem dialog udvikler en fælles forståelse for, hvordan det går i 

processen, og hvilke muligheder der er for eventuelle forbedringer. På denne måde får 

medarbejderen afløb for sine bekymringer, og nogle gange kan det være nok, at bekymringerne 

bliver hørt og anerkendt, så medarbejderen føler sig forstået. LeanUS-forskerne beretter, at 

refleksionsseminaret i deres ti cases, har mindsket frustrationer og modstand samt 

forandringsstress (Bojesen et al 2010: 195-199 og Pjetursson 2005: 191). 

Ved at lytte til medarbejderne får forandringslederne samtidig en indsigt i, hvilke bekymringer og 

former for modstand som medarbejderne har. Forandringslederne vil derfor få mulighed for at 

justere deres kommunikation herefter. Måske handler det blot om misforståelser, som kan afklares 

med den rette information (Pjetursson 2005: 192). Forandringslederne kan således ved at lytte og 

indgå i en åben dialog med medarbejderne minimere mange af de bekymringer, som 

medarbejderne har, da de føler sig anerkendt og får vished om fremtiden. Dog er det ikke muligt 

for forandringslederne at skabe hundrede procent forudsigelighed, da en hver forandring vil være 

forbundet med uvished om udfaldet, og det kræver derfor tillid til forandringslederne om, at de vil 

gøre deres bedste for at sikre en god proces og et godt udfald for medarbejderne (Pjetursson 

2005: 191-192).  
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4 Analyse 
I dette analyseafsnit vil jeg analysere og diskutere afhandlingens empiri på baggrund af den 

gennemgåede teori. Jeg vil således med afsæt i de tre teorifelter analysere, hvordan LEAN som 

metode er blevet anvendt, hvordan kommunikationen er blevet benyttet i LEAN-processen, samt 

hvilken indvirkning LEAN-metoden og den anvendte kommunikation har haft på medarbejdernes 

psykiske arbejdsmiljø i de to afdelinger. Jeg vil først præsentere DONG Energys LEAN-koncept og 

konceptets fokus på psykisk arbejdsmiljø. Denne indledende analyse leder mig frem til at besvare 

første arbejdsspørgsmål (jf. afsnit 1.4). Derefter følger den dybdegående analyse først af 

afdelingen Back Office og derefter IT Servicedesk, som danner baggrund for at besvare 

arbejdsspørgsmål to og tre og dermed første del af problemformuleringen. Sidst i afsnittet 

sammenligner og diskuterer jeg resultaterne fra de to analyser. Sammenligningen og diskussion 

leder mig frem til at besvare arbejdsspørgsmål fire og dermed anden del af problemformuleringen 

(jf. afsnit 1.3 og 1.4).  

4.1 Præsentation af DONG Energy Excellence Program - DEEP  

For den interesserede læser findes der i bilag 4 en præsentation af DONG Energy, og årsagen til 

skiftet i LEAN-metoden. 

 

DONG Energys eget LEAN-koncept hedder DONG Energy Excellence Program – DEEP, og deres 

interne LEAN-konsulenter betegnes DEEP-navigatører. DEEPs gamle metode til LEAN, som er 

anvendt i Back Office, og DEEPs nye metode, der er anvendt i IT Servicedesk, deler begge LEAN-

forløbene ind i forskellige faser, som illustreres ved en såkaldt pilot model (se bilag 5a og 5b). 

Piloterne er begge bygget op omkring faserne: undersøgelse, diagnose, planlægning og 

implementering. De to piloter afviger fra hinanden ved måden de forskellige faser udføres på, 

desuden har den nye pilot også en test-fase (jf. bilag 5a). Begge piloter varer cirka fire måneder, 

hvor DEEP-navigatørerne er tilstede i afdelingen. Som det fremgår af Back Offices pilot (jf. bilag 

5a), så inddrages medarbejderne allerede i diagnose-fasen, hvor de skal bidrage til at finde ud af, 

hvor der skal sættes ind. Det er dog DEEP-navigatørerne og lederne, der tager den endelige 

beslutning for, hvor og hvad der skal forbedres. I forhold til IT Servicedesks pilot (jf. bilag 5b), 

inddrages medarbejderne ikke før selve implementeringsfasen. Indtil da bliver de observeret i den 

såkaldte check-fase svarende til undersøgelsesfasen. I test-fasen skal de hjælpe med at teste de 

nye tiltag, som projektgruppen er kommet frem til. Projektgruppen består af to DEEP-navigatører, 

hvoraf den ene er Martin Ougaard, to afdelingsledere i IT Servicedesk, chefen for IT Servicedesk 

samt tre medarbejdere fra IT Servicedesk (jf. bilag 16). Begge metoder til LEAN bygger på den 

lineære tankegang (jf. afsnit 3.1.3) med inddeling af processen i faser, der overordnet styres af 

lederne og DEEP-navigatørerne. LEAN-metoden i Back Office benytter sig desuden i høj grad af 

den cirkulære tilgang (jf. afsnit 3.1.3), idet medarbejderne også er med til at præge og bidrage til 

processen. På papiret ser det altså ud som om, at metoden der anvendes i Back Office læner sig 

op ad procesparadigmet (jf. afsnit 3.3.2), hvor medarbejdere og ledere i høj grad samarbejder om 
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forandringen. Modsat ser det ud som om, at metoden i IT Servicedesk læner sig op ad 

styreparadigmet (jf. afsnit 3.3.2), hvor ledelsen i høj grad styrer processen fra start til slut med 

meget lidt medarbejderinddragelse med undtagelse af de tre medarbejdere i DEEP-

projektgruppen. Om medarbejderne i Back Office har oplevet, at deres LEAN-proces minder om 

procesparadigmet, og om medarbejderne i IT Servicedesk har oplevet, at deres LEAN-proces 

læner sig mere op ad styreparadigmet vil vise sig i den kommende analyse af de to afdelinger.  

 

I forhold til DEEPs fokus på psykisk arbejdsmiljø fortalte DEEP-navigatørerne, at de første to år af 

DEEPs levetid kunne en afdeling have forbedring af medarbejdertilfredsheden og trivslen som mål, 

hvor et konkret mål kunne være forbedring af samarbejdet imellem teams. Men med de nye 

tilgange til DEEP skal målene være eksplicitte forretningsmål, hvor forbedring af trivslen kan være 

et middel til at opnå forretningsmålene (jf. bilag 6: 10-11). DEEP-navigatørerne understreger, at det 

er vigtigt, at medarbejderne føler sig trygge i DEEP-processen, og at medarbejderne dermed er 

klar over, at DEEP ikke er et rationaliseringsværktøj, der munder ud i afskedigelser. Navigatørerne 

har brug for at medarbejderne føler sig trygge og motiverede, så de vil bidrage til processen. 

DEEP-navigatørerne skaber derfor sammen med lederne et klart billede af, hvad de frigjorte 

ressourcer skal anvendes til både for at motivere og gøre medarbejderne trygge (jf. bilag 6: 1).  

4.1.3 Delkonklusion 

Denne indledende analyse leder mig frem til at svare på første arbejdsspørgsmål (jf. afsnit 1.4). 

DONG Energys gamle metode til LEAN er en mere cirkulær tilgang, hvor alle medarbejderne bliver 

inddraget forholdsvis tidligt i LEAN-processen og har mulighed for at præge processen. Den nye 

metode til LEAN er overordnet en mere lineær tilgang, hvor DEEP-projektgruppen styrer og 

planlægger processen uden medarbejdernes bidrag til udformningen på nær de tre medarbejdere i 

projektgruppen. Forskellen på de to metoder er inddragelsesgraden af medarbejderne. DEEP-

navigatørernes fokus på det psykiske arbejdsmiljø har ændret sig fra at kunne være et eksplicit 

mål til udelukkende at være et implicit mål i deres DEEP-projekter, de har dermed stadig et fokus 

på det psykiske arbejdsmiljø. 

4.2 Analyse af Back Office 

Afdelingen Back Office ligger i DONG Energys afdeling i Hørsholm og er en økonomiafdeling, der 

leverer data til andre interne afdelinger i koncernen. Afdelingen består af 26 medarbejdere, men 

kun 20 medarbejdere har deltaget i hele DEEP-projektet på grund af nyansættelser. 

Spørgeskemaet (jf. bilag 8) er derfor baseret på de 20 medarbejdere, som deltog i hele DEEP-

projektet.  

Det overordnede mål for afdelingen var at kunne levere en månedsrapport til tiden til en anden 

intern regnskabsafdeling, Accounting, fordi Back Office hver måned havde problemer med at få 

afleveret rapporten til tiden. Jeg foretog mit gruppeinterview med seks medarbejdere samt 

udsendelse af spørgeskemaet to en halv måned efter, DEEP-navigatørerne Martin Ougaard og 



  39 

Ebbe Dueholm Sunesen havde forladt afdelingen og implementeringen af LEAN var overstået. 

Afdelingen var dermed i en stabil fase, og havde oplevet succes med at få leveret deres 

månedsrapporter til tiden, da jeg mødte dem (jf. bilag 6: 10).  

4.2.1 Virksomhedens sociale kapital 

Virksomhedens sociale kapital bestående af tillid, samarbejde og retfærdighed er ifølge teorien 

yderst vigtig for at opnå et godt resultat med LEAN-implementering samt ikke at beskadige 

medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Desuden kan LEAN-processen endog være med til at 

forbedre den sociale kapital (jf. afsnit 3.2.3.3). Jeg vil nu analysere den sociale kapital i Back 

Office. 

4.2.1.1 Medarbejdernes oplevelse af tillid 

I Back Office var den vertikale tillid til lederne (jf. afsnit 3.2.3.1) forholdsvis høj inden DEEP-

processen: 53% havde ”i høj grad” tillid til ledelsen, 41% ”i nogen grad” og 6% ”i lav grad”. 

Desuden skal det nævnes, at hele 94% af medarbejderne ”i høj grad” havde tillid til DEEP-

navigatørerne under LEAN-processen (jf. bilag 8: spg. 18). Dette betød, at afdelingen havde et 

rigtig godt fundament for at gå i gang med en forandring, da tillid er en af grundstenene for 

samarbejde, og dermed en bærende faktor for, at forandringen overhovedet lykkes og ikke 

beskadiger arbejdsmiljøet (jf. afsnit 3.2.3.1). Desuden formåede lederne under DEEP-processen at 

styrke medarbejdernes tillid til dem: 71% svarede, at de ”i høj grad” havde tillid til ledelsen efter 

DEEP, og 18% ”i nogen grad” og 12% ”i lav grad” (jf. bilag 8: spg. 2-3). Ifølge teorien kan lederne 

blandt andet udvise tillid ved at inddrage og afgive ansvar til medarbejderne (jf. afsnit 3.2.3.1). 59% 

af medarbejderne oplevede ”i høj grad” at være inddraget i DEEP-processen og 41% ”i nogen 

grad” (jf. bilag 8: spg. 10). Den høje grad af inddragelse kan derfor have været medvirkende til, at 

den vertikale tillid er styrket. Desuden betød inddragelsen også for størstedelen af medarbejderne, 

at de blev motiverede, engagerede og for en lille tredjedel, at de følte sig anerkendte.  

4.2.1.2 Medarbejdernes oplevelse af retfærdighed 

Følelsen af at blive retfærdigt behandlet er, ligesom oplevelsen af tillid, en afgørende faktor for 

medarbejdernes vilje og lyst til at samarbejde (jf. afsnit 3.2.3.2). Under DEEP-processen arbejdede 

lederne og DEEP-navigatørerne med retfærdigheden, hvilket følgende analyse af de forskellige 

dimensioner af retfærdighed (jf. afsnit 3.2.3.2) tydeliggør. I forhold til den processuelle 

retfærdighed, der vedrører om alle medarbejdere føler sig hørt og har indflydelse på beslutninger i 

DEEP-processen, oplevede 59% ”i høj grad” at være blevet lyttet til, 35% ”i nogen grad” og 6% ”i 

lav grad”. Medarbejderne var altså overvejende tilfredse med deres mulighed for at give udtryk for 

deres meninger. Derudover oplevede alle medarbejder at have haft indflydelse på beslutninger i en 

eller anden grad: 35% oplevede ”i høj grad” at have haft indflydelse på ændringer i deres arbejde, 

53% ”i nogen grad” og 12% ”i lav grad”. Oplevelsen af at have haft mulighed for at præge 

beslutningerne er relativ høj, dog ønsker nogle medarbejdere endnu mere indflydelse. En 

medarbejder skriver således: ”Større involvering. Nogle beslutninger blev truffet i ledergruppen 
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uden involvering af medarbejdere” (jf. bilag 8: spg. 20). Desuden følte 24% ”i nogen grad” og 18% 

”i lav grad”, at ledelsen havde tvunget nogle ændringer ned over hovedet på dem, som de ikke var 

enige i (jf. bilag 8: spg. 9), hvilket kan skyldes, at det var lederne som satte rammerne for DEEP-

processen. Det var således lederne, der overordnet bestemte, hvilke ændringer der skulle 

implementeres (jf. bilag 7: 15). Efter min bedømmelse er det en relativ lille procentdel, der føler, at 

ledelsen har tvunget ændringer ned over hovedet på dem, og det er min overbevisning, at der altid 

vil være nogle ændringer, som ikke alle medarbejdere er enige i. Det er dermed ikke sagt, at 

ledelsen ikke kan gøre mere for at skabe en bedre forståelse for og mening omkring, hvorfor 

beslutningerne er taget. Måske har medarbejderne ikke forstået ledernes intenderede mening med 

beslutningerne, da den enkelte medarbejder skaber mening ud fra de informationer, som 

vedkommende selektivt har valgt at tage imod jævnfør begrebet autopoiese (jf. afsnit 3.3.3.1)  

Tilfredshed med den processuelle retfærdighed afspejles desuden i medarbejdernes positive 

oplevelse af måden DEEP blev implementeret på: 59% oplevede ”i høj grad”, at ændringer og 

værktøjer blev implementeret på en god måde og 41% ”i nogen grad”. En medarbejder tilføjede 

følgende kommentar, som også udtrykker oplevelsen af retfærdighed under DEEP-processen: 

”Jeg oplevede en entusiasme i gruppen, som jeg ikke har set tidligere” (jf. bilag 8: spg. 25). Netop 

oplevelsen af en retfærdig proces styrker engagementet og motivationen (Jf. afsnit 3.2.3.2). I 

forhold til den informative retfærdighed, der omhandler information om baggrund for beslutninger 

samt information i rette tid, oplevede 53% ”i høj grad”, at kommunikationen var tilstrækkelig og 

gennemsigtig undervejs i DEEP-processen, og 41% ”i nogen grad” og 6% ”i lav grad” (jf. bilag 8: 

spg. 19). Igen overvejende tilfredshed blandt medarbejderne, hvilket også gjorde sig gældende i 

forhold til den interpersonelle retfærdighed, der omhandler omsorg, respekt og værdighed. Her 

svarede 59%, at deres leder ”i høj grad” udviste empati og tilstedeværelse under DEEP-processen, 

og 35% ”i nogen grad” og 6% ”i lav grad” (jf. bilag 8: spg. 19). Analysen af retfærdighed viste 

således, at medarbejderne overordnet var tilfredse med graden af retfærdighed. Medarbejdernes 

opfattelse af retfærdighed efter DEEP-processen var den samme som før DEEP-processen (jf. 

bilag 8: spg. 2-3).  

4.2.1.3 Medarbejdernes oplevelse af samarbejde 

Den høje grad af tillid og retfærdighed til ledelsen og DEEP-navigatørerne har givetvis haft en 

afgørende betydning for et godt samarbejde imellem lederne, DEEP-navigatørerne og 

medarbejderne svarende til linking, (jf. afsnit 3.2.3.3) og dermed for medarbejdernes positive 

oplevelse af hele processen (jf. afsnit 4.2.5).  

I DEEP-processen viste det sig, at ét af kerneproblemerne for ikke at kunne aflevere 

månedsrapporten til tiden blandt andet var, at samarbejdet og kommunikationen imellem IT-

Servicedesk og afdelingen Accounting haltede. Back Office var ikke helt klar over, hvad de skulle 

levere til Accounting, og Accounting formåede ikke at kommunikere, hvad de ønskede. 

Afdelingerne fik først og fremmest talt sammen og skabt klarhed over, hvad Back Office skulle 
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levere. Dernæst indførte man månedlige møder, hvor der tales sammen ansigt til ansigt om 

eventuelle problemer, hvilket har forbedret samarbejdet. Dette har hjulpet til afklaring af 

misforståelser og givet færre frustrationer. De færre frustrationer har også hjulpet på 

stressniveauet, ifølge medarbejderne i interviewet (jf. bilag 7: 13). En medarbejder forklarede: ”Det 

er en mindre presset og stresset proces, fordi vi sætter os ned og holder nogle møder hver måned 

om, hvad er det, der ikke stemmer, hvad kan vi gøre ved det, og hvad kan vi gøre for, at det ikke 

sker igen. Så i stedet for at løbe rundt som en flok hovedløse høns, så sætter vi os ned og ser på, 

hvordan vi kan løse problemet, så det ikke opstår igen (jf. bilag 7: 13). Citatet er også et eksempel 

på, hvordan Back Office arbejder med løbende forbedringer, som er kernen i LEAN (jf. afsnit 

3.1.3). Resultaterne fra spørgeskemaet underbygger, at medarbejderne generelt i Back Office 

følte, at samarbejdet med andre afdelinger forbedret, men afspejler også, at der stadig er plads til 

forbedringer: 29% mente ”i høj grad”, at samarbejdet med andre afdelinger var forbedret, 53% ”i 

nogen grad” og 30% ”i lav grad”/”slet ikke”. Desuden mente 76%, at det forbedrede samarbejde 

med andre afdelinger havde afhjulpet misforståelser, 47% at det havde afhjulpet frustration, 41% 

mente irritation og 18% pegede på stress (medarbejderne måtte gerne vælge flere 

svarmuligheder) (jf. bilag 8: spg. 7).  

Back Office fik således forbedret deres samarbejde med Accounting ved at redefinere deres 

normer for kommunikationskanaler, hvilket også ifølge teorien kan være en måde at forbedre 

samarbejdsevnen (jf. afsnit 3.2.3.3.). Tidligere havde Back Office og Accounting ikke haft et 

månedligt møde, hvor de via dialog kunne løse og forbygge problemerne. Desuden anvendte 

nogle medarbejdere i Back Office i høj grad e-mail som kommunikationsform, hvor de nu blev 

bedre til gå hen til Accounting og snakke med medarbejderne. Den interpersonelle 

kommunikationsform samt det faktum, at medarbejderne lærte hinanden bedre at kende, gjorde 

det nemmere for medarbejderne at løse problemet i stedet for via den skriftlige 

kommunikationsform e-mail (jf. bilag 7: 18). 

Udover at samarbejdet og relationerne i mellem Back Office og Accounting er forbedret, svarende 

til bridging (jf. afsnit 3.2.3.3), så er det interne samarbejde i Back Office også forbedret, svarende 

til bonding (jf. afsnit 3.2.3.3). En medarbejder fortalte: ”Jeg synes, at vi trives bedre nu. Hvis vi 

kigger på nogle af de møder, vi havde før LEAN, diskuterede vi meget, da der var nogle, der sad 

med noget viden og nogle med noget andet, og vi var ikke på samme niveau, så der opstod lidt 

misforståelser. Nu har vi mere et fælles fodslag (jf. bilag 7: 2). Resultaterne fra spørgeskemaet 

underbygger, at den generelle opfattelse er, at samarbejdet internt er forbedret: 29% mente ”i høj 

grad”, at samarbejdet internt var forbedret, 53% ”i nogen grad” og 18% i lav grad”/”Slet ikke” (jf. 

bilag 8: spg. 6).  
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4.2.2 Jobfaktorer - De seks guldkorn 
Ligesom virksomhedens sociale kapital er en indikator for, hvordan LEAN påvirker medarbejdernes 

psykiske arbejdsmiljø, er de seks guldkorn det også. Jeg vil nu analysere, hvordan LEAN påvirker 

de seks guldkorn i Back Office. 

4.2.2.1 Medarbejdernes oplevelse af indflydelse 

Indflydelse på ændringer og beslutninger samt generel inddragelse i LEAN-processen, har jeg 

allerede været inde på i de foregående afsnit (jf. 4.2.1.1 og 4.2.1.2). Her er det 

bemærkelsesværdigt, men ikke undrende, at medarbejderne i højere grad føler sig inddraget i 

forhold til at have reel indflydelse på ændringer og beslutninger under LEAN-processen. Dette kan 

eventuelt skyldes, at medarbejderne i høj grad var inddraget, men det var lederne, der satte de 

overordnede rammer og dermed sad med den overordnede indflydelse. I interviewet udtrykker 

medarbejderne sig positivt om graden af indflydelse, men som nævnt i afsnit 4.2.1.2, følte nogle 

personer fra spørgeskemaundersøgelsen, at de havde fået tvunget beslutninger ned over hovedet 

af ledelsen, som de ikke var enige i. Dette kan, som tidligere nævnt (jf. 4.2.1.2) skyldes, at de 

overordnede rammer for LEAN-processen allerede var sat.  

Derudover mener flertallet at have fået mere indflydelse efter LEAN-processen: 29% svarer, at de 

”i høj grad” har fået mere indflydelse på tilrettelæggelsen og indholdet af deres arbejde, 41% 

”nogen grad, 12% ”i lav grad” og 18% ”slet ikke”. Dette kan skyldes, at medarbejderne er med til at 

sikre løbende forbedringer (jf. afsnit 4.2.1.3), hvilket også stemmer overens med teorien (jf. afsnit 

3.2.2.1) og skyldes at nogle medarbejdere føler, at de har fået mere ansvar (jf. 4.2.2.4). Samtidig 

er der 12% som ”i nogen grad” føler, at de har fået mindre indflydelse på tilrettelæggelsen og 

indholdet af deres arbejde, og 24% ”i lav grad”. Det vil dermed sige, at nogle medarbejdere både 

føler, at de har fået mere og mindre indflydelse på samme tid. Én af medarbejderne i interviewet 

udtrykte også, at han oplevede dette. Han forklarede, at han hele tiden var med til at tænke 

forbedringer og nye standarder, hvilket gav ham mere indflydelse. Men samtidig gav de nye 

standarder ham også mindre indflydelse og frihed på udførelsen af sit arbejde (jf. bilag 7: 16). Men 

han oplevede ikke dette som noget negativt, da den indskrænkede indflydelse på udførelsen af 

hans arbejde var med til at gøre resultat bedre og ham mere kompetent (jf. bilag 7: 16). Modellen 

jf. bilag 3a peger også på risikoen for, at indflydelsen kan blive indskrænket ved standardisering af 

arbejdet. Desuden skal det nævnes, at medarbejderne i interviewet gav udtryk for, at de allerede 

før LEAN-processen var tilfredse med graden af indflydelse i deres arbejde (jf. bilag 7: 15). 

4.2.2.2 Medarbejdernes oplevelse af social støtte 

Den sociale støtte er forbedret en smule under LEAN-processen, og den må betegnes som relativ 

høj efter processen. Inden LEAN-processen svarede 35%, at de ”i høj grad” oplevede social støtte 

fra ledere og kolleger, 53% ”i nogen grad” og 12% i lav grad. Efter LEAN-processen svarede nu 

53% ”i høj grad”, 29% ”i nogen grad” og 18% ”i lav grad” (jf. bilag 8: spg. 2-3). Forbedringen kan 

eventuelt skyldes, at medarbejderne havde mulighed for støtte gennem fælles opgaver i LEAN-
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processen, hvilket modellen jf. bilag 3a peger på som mulighed for social støtte under LEAN (jf. 

afsnit 3.2.2.2): ”Vi skulle bygge en LEGO-bil sammen på samlebånd, og fik forskellige opgaver. Og 

det var klart i det team jeg sad i, at der var nogle personer, som ikke følte sig trygge, der hvor de 

sad, og så flyttede vi lidt rundt, og så følte de sig mere trygge, og det gik meget bedre” (jf. bilag 7: 

4). En risiko for forværring af social støtte under LEAN-processen kan ifølge modellen jf. bilag 3a 

være fokus på fejl. Her oplevede 6% ”i nogen grad”, at der blev fokuseret meget på fejl, 18% ”i lav 

grad” og 76% ”slet ikke” (jf. bilag 8: spg. 23). Selvom nogle få medarbejdere oplevede fokus på fejl, 

så var der altså kun én medarbejder, som oplevede en forværring i den sociale støtte fra kolleger 

og ledere. Fokus på fejl har derfor ikke nødvendigvis en sammenhæng med forværring af 

oplevelsen af social støtte, som modellen jf. bilag 3a peger på. 

4.2.2.3 Medarbejdernes oplevelse af mening 

Medarbejderne oplevede en lille forbedring i forhold til oplevelsen af mening i arbejdet. Før LEAN-

processen svarede 41% ”i høj grad” at have en oplevelse af meningsfulde opgaver, 41% ”i nogen 

grad”, 18% ”i lav grad”/”slet ikke”. Efter LEAN-processen svarede 35% ”i høj grad”, 59% i nogen 

grad” og 6% ”i lav grad” (jf. bilag 8: spg. 2-3). Forbedringen kan eventuelt skyldes, at 

medarbejderne har fået en større indsigt i værdistrømmen og dermed en forståelse for den helhed, 

som de bidrager til, hvilket svarer til muligheden for forbedring af mening i følge modellen jf. bilag 

3a. Før LEAN-processen havde medarbejderne ikke en helhedsforståelse for, hvad de lavede, 

ifølge DEEP-navigatørerne (jf. bilag 6: 2). DEEP-navigatørerne arbejdede derfor med at skabe en 

helhedsforståelse for processen under LEAN-forløbet ved blandt andet at synliggøre processen og 

at udbrede medarbejdernes kendskab til, hvad de forskellige arbejder med. Medarbejderne 

bekræftede i interviewet, at de har fået større kendskab til hele processen, og dermed hvad deres 

kolleger arbejder med (jf. bilag 7: 3, 17).   

4.2.2.4 Medarbejdernes oplevelse af belønning og anerkendelse 

Belønning handler også om anerkendelse, og medarbejderne har efter LEAN-processen oplevet 

en forbedring i oplevelsen af belønning og anerkendelse fra lederne. Før LEAN-processen 

oplevede 29% ”i høj grad” belønning og anerkendelse fra deres ledere, 59% ”i nogen grad” og 12% 

”i lav grad”. Efter LEAN-processen oplevede 41% ”i høj grad” belønning og anerkendelse fra deres 

ledere og 59% ”i nogen grad”. Oplevelsen af anerkendelse er relativ høj efter LEAN-processen. 

Dette kan eventuelt skyldes, at medarbejderne oplevede at have fået mere ansvar, hvilket teorien 

peger på som mulighed for forbedring af anerkendelse under en LEAN-proces (jf. afsnit 3.2.2.3). 

En medarbejder fortalte om stigende ansvar i kraft af, at der var blevet sat en medarbejder som 

ansvarlig for en opgave i teamet. Hver gang der opstår nye opgaver, finder medarbejdere og 

teamledere i fællesskab ud af, hvem den ansvarlige for opgaven er (jf. bilag 7: 2).   

4.2.2.5 Medarbejdernes oplevelse af forudsigelighed 

Forudsigelighed skaber tryghed (jf. afsnit 3.2.2.5), og medarbejderne oplevede en meget høj grad 

af tryghed: 71% af medarbejderne følte sig ”i høj grad” trygge under LEAN-processen og 29% i 
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”nogen grad” (jf. bilag 8: spg. 17). Den positive oplevelse af tryghed, kan, sammen med den høje 

grad af tillid, skyldes den høje grad af inddragelse (jf. afsnit 4.2.1.1.). Medarbejderne fik nemlig 

viden om, hvad der skulle ændres, hvilket skabte forudsigelighed. Modellen i bilag 3a fremhæver 

også inddragelse som en faktor for sikring af forudsigeligheden i processen. Medarbejderne har 

ligeledes opnået forudsigelighed ved den løbende kommunikation (jf. afsnit 4.2.1.2).  

4.2.2.6 Medarbejdernes oplevelse af krav 

I forhold til krav oplevede nogle medarbejdere en forbedring af de kvantitative krav (jf. afsnit 

3.2.2.6). Før LEAN-processen oplevede 12% ”i høj grad”, at mængden af opgaver og tiden til dem 

var passende, 65% ”i nogen grad” og 24% ” i lav grad”. Efter DEEP-processen oplevede stadig 

65% ”i nogen grad”, og nu 29% ”i høj grad” samt kun 6% ”i lav grad” (jf. bilag 8: spg. 2-3). Risikoen 

for intensivering i arbejdet med indførelsen af LEAN, som modellen i bilag 3 peger på, har altså 

ikke været tilstede. Tværtimod har et par medarbejdere endda oplevet en forbedring i balancen 

imellem de kvantitative krav og tiden til dem. Dette skyldes formodentligt, at afdelingen har fået 

effektiviseret arbejdsprocesser. Herunder skal nævnes processen med den månedlige rapport, 

som glider bedre (jf. bilag 8: 3,14).  

4.2.3 Medarbejdernes oplevelse af stress 

Der var kun én person, svarende til 6%, der svarede, at DEEP har været med til at gøre 

vedkommende mere stresset. 35% svarede, at DEEP ”i nogen grad” har været med til at gøre dem 

mindre stressede og 29% ”i lav grad”. 30% oplevede dermed ingen ændring i deres stressniveau 

(jf. bilag 8: spg.13). Det kan således konstateres, at DEEP-projektet overordnet ikke har forårsaget 

stress i Back Office, og tillige har projektet bidraget til en lille reducering i det gennemsnitlige 

stressniveau. Dette stemmer overens med Karaseks stressmodel (jf. afsnit 3.2.4), hvor stress 

skulle opstå ved høje krav, lav indflydelse og lav social støtte. Medarbejderne oplevede netop ikke 

en forøgelse i krav, men en lille reducering og at indflydelsen blev større samt en forbedring af 

social støtte. Dog oplevede 18% ”i lav grad” stress under DEEP-forløbet og 6% ”i nogen grad”. 

Ifølge LeanUS-forskerne er denne forandringsstress almindelig (jf. afsnit 3.2.4), og den kan 

mindskes ved inddragelse. Da inddragelsen har været meget høj, har dette formodentligt haft en 

stor del af forklaringen på, hvorfor kun en fjerdedel af medarbejderne oplevede forandringsstress.  

4.2.4 Kommunikationsprocesser i LEAN 

De kommunikative former spiller, som nævnt i teorien, en stor rolle i forhold til medarbejdernes 

oplevelse af LEAN-processen samt hvordan de påvirkes af det psykiske arbejdsmiljø. I Back Office 

anvendte DEEP-navigatørerne og lederne både interpersonel- og massekommunikation (jf. afsnit 

3.3.1), hvor den interpersonelle kommunikation blev anvendt oftest. Det var blandt andet på et 

afdelingsmøde, at lederen i afdelingen meddelte, at afdelingen skulle have indført DEEP. Således 

havde medarbejderne nu mulighed for at stille spørgsmål. Efterfølgende har den 

interpersonelle/personlige kommunikation og dialog været en integreret del af hele DEEP-

processen. DEEP-navigatørerne deltog blandt andet hver 14. dag på Back Offices afdelingsmøde, 
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hvor der var mulighed for dialog; og selve arbejdet med LEAN, hvor medarbejderne har været 

inddraget i stor grad, er foregået ved forskellige dialogmødeformer i større og mindre grupper samt 

workshops (jf. bilag 7: 6). Medarbejderne udtrykte stor tilfredshed med graden af og muligheden for 

at gå i dialog med både ledere og DEEP-navigatører under hele processen: 65% svarede, at de ”i 

høj grad” havde tilstrækkelig mulighed for dialog, 29% ”i nogen grad” og 6% ”i lav grad”. 

Tilfredsheden ses yderligere i dette citat: ”Vi kunne få alt den dialog vi ville med Martin og Ebbe 

[DEEP-navigatørerne], de ville jo gerne høre om stort og småt” (jf. bilag 7: 19). Den store grad af 

interpersonel/personlig kommunikation både fra DEEP-navigatørernes og ledernes side har 

givetvis bidraget til trygheden og den høje grad af tillid til lederne og DEEP-navigatørerne samt 

motivationen. Dette er i overensstemmelse med teorien omkring personlige kommunikation (jf. 

afsnit 3.3.2)  

I forhold til massekommunikationens anvendelse, udsendte DEEP-navigatørerne hver fredag en 

kort ugerapport med status vedrørende den forgange uge, og beskrivelse af aktiviteter for den 

kommende uge samt diverse informationsmails (jf. bilag 7: 7), hvilket ifølge teorien sikrede, at alle 

medarbejdere fik alle informationer (jf. afsnit 3.3.1). Medarbejderne udtrykte i interviewet 

tilfredshed med muligheden for at benytte de skriftlige informationer (jf. bilag 7: 7). Kombinationen 

af de forskellige kommunikationsformer har antageligt været med til at sikre medarbejdernes 

positive opfattelse af kommunikationen: Over 50% oplevede i høj grad, at kommunikation var 

tilstrækkelig og gennemsigtig undervejs i DEEP-forløbet (jf. bilag 8: 18). 

Selvom medarbejderne overordnet var tilfredse med kommunikationen og følte sig trygge, var der 

alligevel en lille gruppe af ældre medarbejdere, som viste en smule modstand imod projektet, 

fortalte både DEEP-navigatørerne og medarbejderne (jf. bilag 6 og 7). Medarbejderne i interviewet 

fortalte, at DEEP-navigatørerne var gode til at spørge ind til, hvorfor medarbejderne udviste 

modstand og lytte til dem (jf. bilag 7: 6), hvilket teorien også peger på som yderst vigtig (jf. afsnit 

3.3.4). Desuden fortalte DEEP-navigatørerne, at de sørgede for, at lederne tog en snak med de 

pågældende medarbejdere omkring, hvad DEEP konkret ville betyde for dem og igen fremhæve, at 

medarbejderne ikke skulle frygte afskedigelse (jf. bilag 6: 8). Denne afklaring af, hvad LEAN 

konkret betyder for den enkelte, fremhæver teorien også som betydningsfyld for at skabe tryghed 

(jf. afsnit 3.3.4). Alligevel svarede 29% ”i nogen grad”, at ledelsen kunne have imødekommet deres 

bekymringer bedre og 12% ”i lav grad”. Dette kan skyldes, at medarbejderne følte, at de fra starten 

skulle have haft mere information om, hvad DEEP ville få af konsekvenser for hver enkelt. Denne 

hypotese udleder jeg fra, at 18% svarede, at de ”i lav grad” følte, at de havde fået nok information 

om, hvad DEEP ville indebære for den enkelte, og 35% svarede ”i nogen grad”; 48% følte dog, at 

de ”i høj grad” havde fået tilstrækkelig information (jf. bilag 8: spg. 19). At medarbejderene opfatter 

informationsniveauet forskelligt, er et eksempel på, at hvert individ er subjektivt fortolkende, og 

derfor vil der ofte være delte meninger jævnfør begrebet autopoiese (afsnit 3.3.3.1). 
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4.2.5 Medarbejdernes overordnede oplevelse  

Medarbejdernes overordnede vurdering af DEEP-forløbets påvirkning af deres arbejdsmiljø var 

positiv: 41% mente ”i høj grad”, at DEEP har været med til at fremme et positivt arbejdsmiljø, 41% 

”i nogen grad” og 6% ”i lav grad”. Dog mente 6%, at arbejdsmiljøet var forværret ”i nogen grad” og 

6% ”i lav grad”, men med 88% som mente, at arbejdsmiljøet var forbedret, kan det konkluderes, at 

DEEP overordnet har haft en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet i Back Office. Desuden giver alle 

medarbejdere udtryk for, at de er blevet mere tilfredse med deres arbejde, efter DEEP-metoden er 

implementeret: 29% svarede ”i høj grad”, 59% ”i nogen grad” og 12% ”i lav grad” (jf. bilag 8: spg. 

24). Det vil altså sige, at selvom 12% mener, at arbejdsmiljøet er forværret i en mild grad, så er de 

samtidig blevet mere tilfredse med deres arbejde, hvilket kan undre. 

Desuden er det interessant, at medarbejderne peger på, at det er resultaterne, som DEEP-

implementeringen har medført, der er den højeste motivations- og engagementsfaktor, hvor  82% 

af medarbejderne vægter dette. Dernæst vægter 76% DEEP-navigatørernes måde at arbejde med 

dem på som motivations- og engagementsfaktor, 71% vægter inddragelse, 53% ledernes 

engagement og måde at arbejde med dem på. Som mindste motivations- og engagementsfaktor 

vægter 35% kommunikationen af succeser under DEEP-forløbet (medarbejderen havde mulighed 

for at vælge flere svar på samme tid) (jf. bilag 8: spg. 12). Kommunikationen af succeser er altså 

ifølge medarbejderne en mindre motivations- og engagementsfaktor, da medarbejderne jo selv kan 

se, at forandringerne skaber succeser og resultater. Dernæst vægter medarbejdernes også DEEP-

navigatørernes måde at arbejde med dem på og det at være inddraget som høje motivations- og 

engagementsfaktorer. At medarbejderne vægter inddragelse højt stemmer overens med teorien 

om, at inddragelse vil bidrage til motivation og engagement (jf. afsnit 3.2.2.1).  

4.2.6 Delkonklusion 

Analysen af Back Office leder mig frem til at svare på arbejdsspørgsmål 2 (jf. afsnit 1.4). 

Medarbejderne i Back Office har overordnet haft en positiv oplevelse af LEAN-processen blandt 

andet på grund af deres store inddragelse, DEEP-navigatørernes og ledernes måde at inddrage 

dem på samt anvendelsen af kommunikationen under processen, og i høj grad på grund af, at 

medarbejderne har kunnet se, at LEAN fungerede og skabte positive resultater. Den positive 

proces har affødt, at det psykiske arbejdsmiljø er forbedret. Samarbejdet internt i afdelingen og 

med andre afdelinger er forbedret, og tilliden til ledelsen er steget. Det vil sige, at den sociale 

kapital er styrket, og dermed afdelingens evne til i fællesskab at løse afdelingens kerneopgave. 

Medarbejderne oplever generelt større indflydelse på deres arbejde. Der er dog også nogle få 

medarbejdere som både oplever større og mindre indflydelse på samme tid. Desuden oplever 

medarbejderne, at den sociale støtte, oplevelsen af mening i arbejdet samt graden af 

anerkendelse er forbedret samt en lille reducering i kvantitative krav. Endvidere oplever lidt over 

50% en lille forbedring i stressniveauet. 
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4.3 IT Servicedesk  

Afdelingen IT Servicedesk er som navnet indikerer DONG Energys interne IT serviceafdeling, hvor 

koncernens ansatte kan henvende sig via telefon, e-mail eller fysisk henvendelse ved IT-

problemer. Afdelingen er delt op i to hoved-teams fordelt over fire geografiske steder Gentofte, 

Teglholmen i København, Hørsholm (team 2) og Skærbæk (team 1). Desuden befinder der sig 

også nogle IT-medarbejdere fra afdelingen på værkerne og offshore. Der er cirka 46 medarbejdere 

i afdelingen inklusiv eksterne konsulenter. Afdelingen har inden for det seneste halvandet år fået 

både ny afdelingschef og teamledere. Siden den nye ledelse kom til, har afdelingen været igennem 

adskillige forandringer blandt andet med indførelse af nye IT-systemer, nye arbejdsopgaver og en 

del nyansatte, desuden har der været fire store organisatoriske ændringer i koncernen. Det 

overordnede formål med DEEP i afdelingen var derfor at skabe grundlaget for en effektiv afdeling, 

der samarbejder og leverer god service til deres kunder (Bilag 9: 1,6 og bilag 11: 4).  

I IT Servicedesk er det væsentligt at bemærke, at deres DEEP-proces overordnet var færdig, da 

jeg afsluttede min undersøgelse sidst i februar 2011. Afdelingen havde på dette tidspunkt været 

igennem alle pilotens faser (jf. bilag 5), men implementeringsfasen løb over mange måneder og 

kan opdeles i to bølger. I januar måned 2011 implementerede afdelingen princippet First Time 

Right (FTR)30, som er den grundlæggende ændring, der skete i afdelingen i kraft af DEEP-

processen. Denne nye arbejdsmetode krævede omrokering af medarbejderne, hvilket betød, at 

nogle medarbejder skulle flytte fra i DONG Energys afdeling på Teglholmen i København til 

afdelingen i Gentofte. Flytningen af medarbejderne skete først den 1. april 2011 efter min 

undersøgelse var stoppet. Desuden skulle der også implementeres nogle andre ændringer blandt 

andet performance dialoger med hele afdelingen, én-til-én medarbejdersamtaler seks gange om 

året samt et højere fokus på allerede eksisterende kompetencegrupper, hvis formål er at sikre 

løbende forbedringer. Da disse ændringer først skete efter min undersøgelse var stoppet, kan det 

have haft en indflydelse på mine slutdata, fordi medarbejderne stadig stod over for nogle 

forandringer, og afdelingen havde dermed ikke nået til en stabil periode 

4.3.1 Virksomhedens sociale kapital 
Jeg vil nu, ligesom i analysen af Back Office, analysere hvilken betydning den sociale kapital har 

haft for medarbejderne under DEEP-processen, og om den sociale kapital er ændret under 

processen.  

4.3.1.1 Medarbejdernes oplevelse af tillid 

I det første interview før LEAN-processen gik i gang, udtrykte medarbejderne tilfredshed med den 

vertikale tillid til ledelsen, da de følte, at de blev lyttet til og forstået (jf. bilag: 9: 3). Spørgeskemaet 

                                                        
30 Forkortelsen FTR vil herefter blive anvendt. FTR er en ny arbejdsmetode, hvor medarbejderne i IT 
Servicedesk skal forsøge at løse brugerens problem med det samme i stedet for at sende brugeren videre til 
en anden kollega i IT Servicedesk. Medarbejderne i IT Servicedesk får dermed lov til at bruge den tid det 
tager at løse en problemstilling, og skal derfor ikke fokusere på at tage flest telefonopkald i timen, men løse 
opgaven med det samme.  
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underbyggede også den generelle tillid til ledelsen: 54% svarede, at de ”i høj grad” havde tillid til at 

DEEP-gruppen ville afdelingen og den enkelte det bedste, 23% ”i nogen grad” og 23% ”i lav 

grad”/”slet ikke” (jf. bilag 15: spg. 11). Den ene af de to faktorer for et godt samarbejde imellem 

DEEP-projektgruppen og medarbejderne var således tilstede. Under DEEP-processen lykkedes 

det også for ledelsen at forbedre medarbejdernes tillid til dem: 23% svarede, at de ”i høj grad” 

havde fået mere tillid til ledelsen, 31% ”i nogen grad”, 15% ”i lav grad” og 31% ”slet ikke”. Ud af de 

31% som slet ikke havde forbedret tilliden til ledelsen, oplevede 8% ”i høj grad”, at tilliden til 

ledelsen var forværret og 8% ”i lav grad” (jf. bilag 15: spg. 11). At cirka 70% i mere eller mindre 

grad oplevede en forbedring i tilliden til ledelsen, kan blandt andet skyldes, at medarbejderne inden 

DEEP-projektet efterlyste en mere synlig ledelse (bilag 9: 4), og under DEEP-processen oplevede 

medarbejderne, at ledelsen var lidt mere synlig og viste en interesse for at sætte sig ind i deres 

arbejde: ”Folk følte, at ledelsen gik ind i deres arbejde, og interesserede sig for, hvad folk lavede, 

hvilket måske også gjorde, at folk var motiveret for at levere et godt resultat (jf. bilag 11: 3). Ifølge 

teorien (jf. afsnit 3.2.3.1) kan tilliden styrkes ved at lederne arbejder med deres troværdighed, og 

troværdigheden kan blandt andet styrkes ved at vise reel interesse i medarbejderne, som lederne 

under DEEP-processen gjorde jævnfør citatet.  

4.3.1.2 Medarbejdernes oplevelse af retfærdighed 

Medarbejdernes oplevelse af at blive retfærdigt behandlet var inden DEEP-processen generelt 

meget positiv (jf. bilag 14: spg. 9), og da oplevelsen af tillid til ledelsen også var meget positiv (jf. 

afsnit 4.2.1.1), var fundamentet for et solidt samarbejde imellem medarbejderne og ledelsen samt 

DEEP-navigatørerne til stede. Medarbejdernes oplevelse af retfærdigheden under DEEP-

processen vil jeg nu analysere. I forhold til den processuelle retfærdighed (jf. afsnit 3.2.3.2), der 

omhandler om alle medarbejdere bliver hørt og har indflydelse på beslutninger, har medarbejderne 

stort set ikke haft nogen indflydelse på beslutninger, på nær de tre medarbejdere i projektgruppen. 

Alligevel følte kun 8% ”i høj grad” samt 8% ”i nogen grad”, at ledelsen havde tvunget nogle 

ændringer ned over hovedet på dem, som de ikke var enige i, og hele 76% følte ”i lav grad”/”slet 

ikke”, at ledelsen havde trukket nogle ændringer ned over hovedet på dem (jf. bilag 15: spg. 12). 

Dette tyder således ikke umiddelbart på den store utilfredshed med den processuelle retfærdighed. 

Cirka halvdelen af medarbejderne ønskede imidlertid i høj grad, at de havde haft mere indflydelse 

på DEEP-processen, modsat den anden halvdel som slet ikke eller i lav grad ønskede at have haft 

mere indflydelse (jf. bilag 15: spg. 12). At halvdelen ønskede mere indflydelse kunne være et 

udtryk for utilfredshed med den processuelle retfærdighed, og det kan derfor tolkes som, at 

opfattelsen af den processuelle retfærdighed som tilfredsstillende eller utilfredsstillende er delt i to 

lejre.   

I forhold til den fordelingsmæssige retfærdighed (jf. afsnit 3.2.3.2) kunne en hypotese være, at 

medarbejderne, som ikke var med i projektgruppen oplevede en uretfærdighed i, at kun nogle få 

medarbejdere var med i projektgruppen. Denne hypotese holdte kun til dels stik, da 38% ”i nogen 

grad” syntes, at det var uretfærdigt og 38% ”i lav grad” over for 23%, som svarede, at det ”slet 
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ikke” var uretfærdigt (jf. bilag 15: spg. 13). Der var således en lille overvægt af utilfredshed med 

den fordelingsmæssige retfærdighed. Når det drejer sig om den informative retfærdighed (jf. afsnit 

3.2.3.2), var det både i interviewene og ud fra spørgeskemaet meget tydeligt, at medarbejderne 

ikke følte, at de havde fået tilstrækkelig information undervejs i processen: 62% svarede, at de ”i 

lav grad” havde fået tilstrækkelig information undervejs i DEEP-processen, samt 15% der ”slet 

ikke” havde fået nok information, og kun 23% havde ”i nogen grad” fået tilstrækkelig information (jf. 

bilag 15: spg. 14). Analysen af retfærdighed viste således, at medarbejdernes opfattelse af en 

retfærdig behandling under DEEP-processen var meget blandet.  

4.3.1.3 Medarbejdernes oplevelse af samarbejde 

Team 2’s leder Jesper Lunde og en medarbejder, som begge var med i DEEP-projektgruppen, 

oplevede ud fra deres optik, at samarbejdet imellem projektgruppen og medarbejderne generelt 

var gået godt (jf. bilag 13: 2). Dette bekræftede medarbejderne også i interviewet ved blandt andet 

at fortælle, at alle medarbejdere var ”motiveret til at levere et godt resultat” (jf. bilag 11: 3). Jesper 

Lunde fortalte yderligere, at medarbejderne har været positive over for de ændringer, som DEEP-

projektgruppen kom frem til, da alle efter hans opfattelse kunne se fornuften i ændringerne. Men 

han fortalte også, at der var lidt modstand imod selve DEEP-metoden med en projektgruppe, hvor 

nogle af afdelingens medarbejdere har været med. Men modstanden påvirkede ikke selve 

medarbejdernes vilje for at samarbejde omkring implementeringen af FTR (jf. bilag 13: 2). En af 

medarbejderne fra interviewet bekræftede indirekte, at vedkommende har haft denne modstand: 

”Det der er svært for mig er, at det ikke er eksterne konsulenter, men mine kolleger som er med til 

at bestemme, hvordan vores andres opgaver bliver. Den konstellation synes jeg er lidt tricky, at 

mine kolleger sidder inde med viden om min fremtid (jf. bilag 11: 1). Ud fra spørgeskemaet viste 

det sig, at en lille del af de andre medarbejdere også i mere eller mindre grad følte det ubehageligt, 

at kollegerne i projektgruppen havde viden om ændringer, som de ikke havde kendskab til: 8% 

svarede ”i høj grad”, at var ubehageligt, at kollegerne i projektgruppen havde kendskab til 

ændringer, som de ikke havde, 15% svarede ”i nogen grad”, 15% ”i lav grad” og 62% ”slet ikke” (jf. 

bilag 15: spg. 13). Størstedelen af medarbejderne følte det dermed ikke ubehagelig, at nogle af 

deres kolleger havde viden, som de ikke havde om fremtiden.  

Både i første interview og i svarene fra spørgeskemaet fremgik det, at samarbejdet på de 

forskellige lokationer (eksempelvis Gentofte) internt, svarende til bonding (jf. afsnit 3.2.3.3), var 

rigtig godt før DEEP-processen. Her svarede hele 60% ”i høj grad”, at samarbejdet internt på 

lokationen fungerede, 30% i ”nogen grad”, og 3%31 ”i lav grad” (jf. bilag 14: spg. 3). Men 

samarbejdet imellem lokationerne, svarende til bridging (jf. afsnit 3.2.3.3), var mindre godt. Kun 3% 

svarede, at de ”i høj grad” oplevede, at samarbejdet imellem lokationerne fungerede, 63% ”i nogen 

grad” og 33% ”i lav grad”. I interviewet gjorde medarbejderne det meget klart, at samarbejdet 

imellem lokationerne ikke fungerede optimalt: ”På tværs af lokationerne der halter samarbejdet 

                                                        
31 3% svarer til én person i første interview i IT Servicedesk (jf. bilag 14). 
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noget. Jeg tror, at det er fordi, at vi ikke snakker med personerne hver dag. Det er nemmere at 

samarbejde med en du sidder ved siden af. Det virker som om, at det gør det lidt sværere, at de 

sidder enten i Hørsholm eller Skærbæk” (jf. bilag 9: 2). Efter DEEP-processen svarede 8%32 ”i høj 

grad”, at samarbejdet imellem lokationerne var forbedret, og 15% ”i nogen grad” 4% ”i lav grad”, og 

46% ”ingen ændring” (jf. bilag 15: 3). Det vil sige, at cirka 50% oplevede en forbedring i 

samarbejdet i mellem lokationerne dog i en moderat grad. I forhold til det interne samarbejde 

oplevede også cirka 50% en forbedring, men også i moderat grad: ”15%” oplevede ”i høj grad” en 

forbedring i det interne samarbejde, 15% ”i nogen grad” og 23% ”i lav grad” og 46% ”ingen 

ændring”.  

4.3.2 De seks guldkorn 

Jeg vil nu analysere, hvordan LEAN-processen påvirker de seks guldkorn og dermed 

medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. 

4.3.2.1 Medarbejdernes oplevelse af indflydelse 

Som tidligere nævnt, ønskede cirka lidt under halvdelen af medarbejderne i høj grad, at de havde 

haft mere indflydelse på DEEP-processen  (jf. bilag 15: spg. 12). Manglende indflydelse kan 

medvirke til magtesløshed (jf. afsnit 3.2.2.1), og i interviewet med medarbejderne var der en vis 

grad af magtesløshed at spore: ”Det er fint nok, at nogle af vore kollegaer er med i DEEP-gruppen, 

men hvis de nu har fået en anden opfattelse af tingene end os andre og laver ændringer, som ikke 

kan holde i længden, så har vi ikke mulighed for at komme med bidrag” (jf. bilag 11: 2). Ligeledes i 

spørgeskemaet var der en utilfredshed med den manglende indflydelse: ”DEEP er 

ansvarsfraskrivning, så kan de sige, at det har medarbejderne været med til at beslutte” (jf. bilag 

15: spg. 14). Det er interessant, at lidt over halvdelen af medarbejderne kun i lav grad eller slet 

ikke ønskede mere indflydelse, da danskerne er vant til en høj grad af indflydelse (jf. afsnit 

3.2.2.1). Derfor kunne det formodes, at en større procentdel af medarbejderne i IT Servicedesk 

ønskede mere indflydelse, da de ville se det som deres ret. Ifølge teorien om modstand (jf. afsnit 

3.3.3) kan grunden til, at ikke flere medarbejdere ønskede indflydelse, skyldes, at medarbejderne 

på grund af de adskillige tidligere forandringer (jf. afsnit 4.3) var mættet af forandringer, og derfor 

ikke ønskede i højere grad at bidrage til forandringen.  

Inden DEEP-processen var niveauet af indflydelse meget højt oplevede: 87% ”i høj grad” eller ”i 

nogen grad” at indflydelse på deres arbejdsopgaver, kun 13% oplevede ”i lav grad” at have 

indflydelse på arbejdsopgaver. ”Vi har ekstremt meget selvbestemmelse” og ”hvis vi bare løser 

opgaverne tilfredsstillende, så kan vi faktisk gøre som vi vil” (jf. bilag 9: 5). I forhold til om 

medarbejderne følte, at DEEP-processen havde givet dem mere eller mindre indflydelse, var 

meningerne delte: 43% mente ”i nogen” eller ”i lav grad”, at have fået større indflydelse, og 31% 

mente ”i nogen”/i lav grad” at have fået mindre indflydelse. 36% oplevede dermed ingen ændring 

                                                        
32 8% svarer til én person i andet interview i IT Servicedesk (jf. bilag 15). 
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(jf. bilag 15: spg: 2). De delte meninger kan skyldes, at nogle medarbejdere eventuelt følte, at 

princippet FTR standardiserede deres arbejdsopgaver og dermed fratog en del af 

selvbestemmelsen. (Ifølge modellen i bilag 3 kan standardisering medføre mindre indflydelse.) På 

den anden side kan nogle af medarbejderne eventuelt have følt, at FTR øgede deres 

selvbestemmelse, da de havde mulighed for at blive længere på telefonen og løse opgaven i 

stedet for at sende den videre til en kollega for at kunne tage det næste opkald i køen hurtigt. Det 

skal bemærkes, at medarbejderen fra DEEP-projektgruppen oplevede at have lige så meget 

indflydelse som hans teamleder Jesper Lunde i arbejdet i projektgruppen (jf. bilag 12: 2).  

4.3.2.2 Medarbejdernes oplevelse af social støtte 

Medarbejderne havde inden DEEP-processen generelt en meget positiv opfattelse af social støtte 

fra ledere og kolleger i eksempelvis pressede situationer (jf. bilag 14: spg. 5). Men den modstand, 

som en lille gruppe af medarbejdere udøvede under DEEP-processen (jf. afsnit 4.3.1.3), påvirkede 

sammenholdet og stemningen imellem nogle af medarbejderne og medarbejderne i DEEP-

projektgruppen. Ifølge modellen i bilag 3, kan manglende støtte og sammenhold medfører 

udpegning af ”modstandere”. I hvilken grad dette har været tilfældet er vanskeligt at vurdere, men 

følgende citatet indikere, at der formodentlig har været en form for udpegning af ”modstandere 

tilstede. En medarbejder fra DEEP-projektgruppen udtalte: ”Jeg tror ikke, at det er en modvilje 

imod mig, men mere imod DEEP, fordi jeg ikke er der. På den måde har der været lidt knas 

engang imellem. Ikke noget stort, men… (jf. bilag 12: 4). Dette gik ikke medarbejderen psykisk på, 

da vedkommende ikke oplevede modstanden som personlig. Desuden følte vedkommende ikke, at 

forholdet til kollegerne havde ændret sig efter DEEP, fortalte medarbejderen (jf. bilag 13: 3). En 

medarbejder uden for projektgruppen bekræftede, at vedkommende heller ikke følte, at forholdet til 

kollegerne fra DEEP-gruppen havde ændret sig (bilag 11: 2). Det kan dermed udledes, at 

stemningen og opbakningen under DEEP-processen blev berørt i en negativ grad. Om dette har 

ændret den sociale støtte imellem medarbejderne efterfølgende er ikke til at sige på nuværende 

tidspunkt.  

4.3.2.3 Medarbejdernes oplevelse af mening 

38% af medarbejderne oplevede ingen forbedring i forhold til meningsfulde opgaver efter DEEP-

processen. Men 23% oplevede ”i høj grad”, at arbejdsopgaverne var blevet mere meningsfulde 

med implementeringen af FTR, hvor der var kommet mere fokus på at levere en bedre service til 

kunderne, 23% oplevede dette ”i nogen grad” og 15% ”i lav grad” (jf. bilag 15: spg. 9). Cirka 50% 

oplevede dermed en positiv forbedring i meningsfulde opgaver. Modellen i bilag 3 peger netop 

også på muligheden for at forbedre meningen med arbejdet ved at fokusere på at skabe værdi på 

kunden.  

4.3.2.4 Medarbejdernes oplevelse af belønning 

Medarbejderne havde før DEEP-processen generelt en meget positiv opfattelse af tilstrækkelig 

anerkendelse fra lederne: 50% oplevede ”i høj grad”, at deres leder anerkendte deres arbejde, 
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40% ”i nogen grad”, 7% ”i lav grad” og 3% ”slet ikke (jf. bilag 14: spg. 5). Men under DEEP-

processen oplevede 25% ”slet ikke”, at deres arbejde med implementeringen af DEEP-princippet 

FTR blev anerkendt, 33% ”i lav grad”, 25% ”i nogen grad” og 17% ”i høj grad” (jf. bilag 15: spg. 18). 

Cirka 50% oplevede dermed mangel på anerkendelse af bidrag til processen under DEEP-forløbet, 

hvilket modellen i bilag 3 også fremhæver som risikofaktor ved LEAN-implementering. Dette kan 

have medført en følelse af værdiløshed hos nogle medarbejdere, hvis de følte, at deres indsats og 

anerkendelse ikke var i balance; modsat har de medarbejderne, der oplevede anerkendelse 

formodentlig haft en følelse af værdi (jf. afsnit 3.2.2.3).  

4.3.2.5 Medarbejdernes oplevelse af forudsigelighed 

På grund af det lave informationsniveau omtalt i afsnit 4.2.1.2, så har forudsigeligheden for 

medarbejdernes fremtid også været meget lav. Men det synes generelt ikke at have påvirket 

medarbejdernes utryghed, da 75% svarede, at de ”i lav grad” eller ”slet ikke”, havde haft 

bekymringer for, hvilke konsekvenser projektet kunne få for ham/hende, imens kun 25% svarede, 

at de havde haft bekymringer ”i nogen grad” (jf. bilag 15: spg. 16). 

4.3.2.6 Medarbejdernes oplevelse af krav 

Før DEEP-processen oplevede medarbejderne generelt, at de ikke havde tid nok til deres 

arbejdsopgaver blandt andet fordi, at afdelingen blev ramt af stort arbejdspres på grund af 

forskellige IT-nedbrud i organisationen (jf. bilag 10: 5). Dette afspejlede spørgeskemaet også: Hele 

50% oplevede ”i lav grad”, at have tid nok til arbejdsopgaver, 7% ”slet ikke” tid nok, dog svarede 40 

”i nogen grad og 3% ”i høj grad” (jf. bilag 14: spg. 6). Efter DEEP-processen har medarbejderne i 

princippet fået mere tid til deres opgaver, da princippet FTR (jf. afsnit 4.3) betyder, at 

medarbejderne nu må bruge mere tid på deres opgaver: 33% svarede, at de ”i høj grad” oplevede 

en større balance imellem opgaver og tiden til dem, 23% ”i nogen grad”, 3% ”i lav grad” og 31% 

”ingen ændring” (jf. bilag 15: spg. 7). Over halvtreds oplevede således en forbedring i balancen 

imellem kvantitative krav i form af arbejdsopgaver og tiden til dem. Men i hvor høj grad dette 

skyldes DEEP eller det faktum, at afdelingen har oplevet et mindre arbejdspres på grund af færre 

IT-nedbred i tiden op til besvarelsen af spørgeskemaet (jf. bilag 11: 4), er vanskeligt at vurdere. 

Desuden skal det nævnes, at 15% oplevede ”i nogen grad” en intensivering i arbejdstempo og 

15% ’”i lav grad” (jf. bilag 15: 7), dette skyldes formodentligt, at indførelsen af en ny 

bemandingsplan med flere medarbejdere på telefonerne ikke var indført endnu.  

4.3.3 Medarbejdernes oplevelse af stress 

Før DEEP-processen havde 40% ”i høj grad” og 43% ”i nogen grad” følt sig stresset og presset i 

måneden op til spørgeskemaets besvarelse, kun 17% havde ”i lav grad” eller ”slet ikke” følt sig 

stressede og pressede (jf. bilag 14: 8). En væsentlig betydning for det høje stressniveau kan være 

føromtalte IT-nedbrud i koncernen, som ifølge teorien (jf. afsnit 3.2.2.1) vil være en 

stressbelastning, hvis medarbejderen ikke har kontrol over situationen og dermed belastningen.  

Dette peger Karaseks stressmodel (jf. afsnit 3.2.4) også på, da medarbejderne ved IT-nedbrud vil 



  53 

have høje krav og en lav grad af kontrol oversituationen, hvilket vil svarer til høj stress. Men 

medarbejderne udtrykker også, at der generelt er et meget højt stressniveau eller travlhed i 

afdelingen: ”Der er konstant pres og stress” (jf. bilag 14: spg. 8). Ifølge Karaseks stressmodel (jf. 

afsnit 3.2.4) burde medarbejderne i det daglige opleve en middel (aktiv stress), der er den ideelle 

arbejdssituation, da de oplever høje krav (jf. afsnit 4.3.2.6) og høj indflydelse i arbejdsopgaverne  

(jf. afsnit 4.3.2.1) samt en positiv grad af social støtte (jf. afsnit 4.3.2.2). At nogle medarbejdere 

føler et konstant pres og stress kan skyldes, at selvom de har en høj grad af indflydelse på 

udførelsen af deres opgaver, så har de ikke kontrol over, hvor mange opgaver de får ind i løbet af 

en dag.  

Efter DEEP-processen oplevede 47% af medarbejderne ”ingen ændring” i deres stressniveau, og 

8% oplevede en forbedring ”i nogen grad” samt 15% ”i lav grad”. Modsat oplevede 15%”i høj grad”, 

at DEEP-projektet havde været med til at forværre deres stressniveau samt 15% ”i nogen grad” (jf. 

bilag 15: spg. 6). At 30% oplevede en forværring i stressniveauet, skyldes sandsynligvis, at  

afdelingen ikke var nået en stabil periode i deres LEAN-proces (jf. afsnit 4.3), da spørgeskemaet 

blev besvaret, og de 30% kan derfor være udtryk for forandringsstress (jf. afsnit 3.2.4). Netop 15% 

oplevede ”i høj grad” forandringsstress ved at implementere FTR og 23% ”i nogen grad” i februar 

2011, hvor spørgeskemaet blev udsendt (jf. bilag 15: spg. 5). Det er derfor min vurdering, at den  

anvendte DEEP-metode i IT Servicedesk generelt ikke har forsaget stress i afdelingen. Men det 

kan ikke afvises, at nogle få medarbejdere har oplevet en forværring i deres stressniveau.  

I forhold til Karaseks stressmodel (jf. afsnit 3.2.4), burde medarbejderne heller ikke generelt have 

oplevet en forværring i deres stressniveau, da lidt over 50% oplevede en forbedring i de 

kvantitative krav, og 83% oplevede ingen ændring eller en forbedring i en moderat grad af deres 

indflydelse.  

4.3.4 Kommunikationsprocesser  

Informationsniveauet i IT Servicedesk har ifølge medarbejderne været alt for lavt, som nævnt i 

afsnit 4.2.1.2, hvor lidt over 75% ”i høj grad” eller ”slet ikke” følte, at informationen havde været 

tilstrækkelig, jeg vil nu se på hvorfor. DEEP-navigatørerne og lederne anvendte både 

massekommunikation og interpersonel kommunikation. Den interpersonelle kommunikation 

anvendtes første gang, da medarbejderne blev præsenteret for DEEP-forløbet på et 

afdelingsmøde, hvor 67% følte, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” havde fået en forståelse for, 

hvorfor afdelingen skulle have DEEP, og 34% følte ”i lav grad”/”slet ikke”, at de havde fået en 

forståelse for hvorfor (jf. bilag 14: spg. 11). DEEP-navigatørerne og lederne formåede således 

generelt at ”invitere” medarbejderne ind i deres ”system” og samskabe en mening med 

forandringen for medarbejderne og dermed skabe en fælles ”virkelighed” (jf. en fælles autopoietisk 

referenceramme jf. afsnit 3.3.3.1), der ifølge systemteorien er grundlaget for en konstruktiv 

forandring. Men medarbejderne blev hurtigt koblet af den fælles ”virkelighed”, da medarbejderne 

ikke fik nok information, hvilket ses i dette citat: ”Mit største problem er, at vi ikke har nogen føling 



  54 

med, hvad projektgruppen laver” (jf. bilag 10: 3). Dette skabte for nogle af medarbejderne irritation 

og frustration under processen: ”Det irriterer bare mig, at der ikke kommer noget info, da det jo har 

indflydelse på det daglige” (bilag 11: 2). For andre skabte det utryghed: ”Jeg synes det er utrygt, at 

man ikke ved, hvad der foregår” (bilag 11: 2). Det skal dog pointeres, at det kun for 25% ”i nogen 

grad” skabte bekymringer for fremtiden, som tidligere nævnt i afsnit 4.3.2.5.  

Sidenhen havde afdelingen kun cirka tre møder under hele processen, hvor de havde mulighed for 

dialog: Ét kort besøg af DEEP-navigatøren Martin Ougaard på ét afdelingsmøde, og et 

længerevarende møde halvvejs i forløbet samt en kulturdag til sidst i forløbet 11. februar 20011, 

hvor medarbejderne fik information om alt, hvad DEEP-gruppen var kommet frem til, og 

information om ændringerne efter 1. april 2011. Ifølge medarbejderne i interviewet var 

medarbejderne generelt tilfredse med den interpersonelle kommunikation de fik, der havde bare 

været for lidt af den (jf. bilag 11): 38% følte, at de ”i nogen grad” havde haft tilstrækkelig mulighed 

for dialog med DEEP-projektgruppen, og 62% følte ”i lav grad” eller ”slet ikke”, at de havde haft 

tilstrækkelig dialog (jf. bilag 15: spg. 14).  

I forhold til massekommunikationen havde medarbejderne fået at vide på det første møde, hvor de 

blev introduceret for DEEP, at de ville modtage et nyhedsbrev cirka hver tredje uge og få mulighed 

for at tilmelde sig en ugentligt rapport (jf. bilag 16). Medarbejderne fortalte, at de i starten havde 

fået nyhedsbrevet samt lidt information i afdelingens eget nyhedsbrev, men at de aldrig havde 

fundet ud af at tilmelde sig den ugentlige rapport (jf. bilag 10: 1). Den manglende kommunikation, 

ud over de tre møder, var således årsagen til, at medarbejderne var utilfredse med 

informationsniveauet og graden af dialog, og derfor efterlyste generelt mere løbende 

kommunikation: ”Der kunne have været mere information løbende.. Der kom kun ganske få 

opdateringer og ikke noget vi som sådan kunne forholde os til, da selve DEEP-udviklingen er 

foregået andetsteds. Vi [medarbejdere] har jo ikke været "deltagere" mere end statister (jf. bilag 

15: spg. 14). I citatet er det også tydeligt, at medarbejderen følte sig uden for DEEP-gruppens 

”system”.  

Teamlederen Jesper Lunde udtalte også, at han var klar over, at informationen havde været 

mangelfuld, og at det havde skabt ”lidt utilfredshed og lidt usikkerhed (jf. bilag 13: 1), samt at 

medarbejderne følte sig tilsidesatte (jf. bilag 12: 6 og bilag). Han fortalte også, at mange af 

medarbejderne var irriterede over, at DEEP-gruppen brugte to dage om ugen på DEEP-arbejde og 

dermed var fraværende fra afdelingen (jf. bilag 12: 4). Ifølge medarbejderne bundede denne 

irritation i, at de ikke havde nogen forståelse for hvorfor DEEP-gruppen brugte så meget tid på 

DEEP-arbejde på grund af den manglende information om, hvad de lavede (jf. bilag 10: 1). Jesper 

Lunde fortalte desuden, at DEEP-navigatørerne hele tiden havde opfordret teamlederne til, at 

navigatørerne måtte komme på deres teammøder og informerer og svare på spørgsmål, men at 

Jesper Lunde selv og de andre ledere ikke havde været gode nok til at få DEEP-navigatørerne ind, 

da de skulle nå meget andet på deres teammøder også (jf. bilag 12: 4). Jesper Lunde tilføjede 
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også som kommentar til den manglende kommunikation, at mange af ændringerne kunne de ikke 

informerer om før til sidst i processen på kulturdagen den 11. februar 2011, fordi ændringerne ikke 

var helt på plads før (jf. bilag 13: 1). Den manglende kommunikation bevirkede altså, at 

medarbejderne blev irriterede og nogle få blev utrygge, men som omtalt i afsnit 4.3.1.3, så var 

medarbejderne på trods af den manglende kommunikation stadig villige til at samarbejde om 

implementering af ændringerne. Det er min vurdering, at samarbejdsviljen skyldes, at 

medarbejderne kunne se, at FTR virkede, og at de ønskede at være en velfungerende afdeling. I 

dette citat ses en medarbejders tilfreds ved FTR: ”At få den succes med at kunne løse problemet 

for brugeren, det har været positivt” (jf. bilag 11: 4). 

4.3.5 Medarbejdernes overordnede vurdering  

Medarbejdernes overordnede vurdering af DEEP-projektets påvirkning af deres psykiske 

arbejdsmiljø var ikke entydig, da samme medarbejdere både svarede at processen havde haft en 

positiv indvirkning på arbejdsmiljøet og en negativ indvirkning: 75% svarede ”i nogen grad” eller ”i 

lav grad”, at DEEP-forløbet havde haft en positiv effekt på deres trivsel, og 59% svarede ”i nogen 

grad” eller ”i lav grad”, at processen havde haft en negativ effekt på deres trivsel. At nogle 

medarbejdere både svare, at det har haft en positiv og negativ effekt, kan skyldes, at afdelingen 

stadig ikke er kommet ind i en stabil periode, og dermed oplevede ændringerne som positive, men 

at ændringerne samtidig skabte forandringsstress at implementere. En medarbejder skrev således 

som kommentar: ”POSITIVT: FTR - At tage sig tiden til at kvalitetssikre den opgave du er i gang 

med og forsøge at løse den med det samme. NEGATIVT: At skulle være mere "på", når vi har 

undværet de medarbejdere, der har deltaget i DEEP-projektet og samtidigt at begge team-ledere 

har været væk” (jf. bilag 14: spg. 19). Det er min vurdering, at medarbejderne generelt har været 

tilfredse med DEEP-processens ændringer, da 67% ”i høj grad” har positive forventninger til tiden 

efter 1. april 2011, hvor afdelingen har fået en ny bemandingsplan med flere personer på 

telefonerne og dermed bedre tid til at følge FTR-princippet, og 25% har ”i nogen grad” positive 

forventninger samt kun 8% som ”slet ikke” har positive forventninger (jf. bilag 15: spg. 20). Men det 

er også tydeligt, at medarbejderne overvejende ikke har været tilfredse med informationsniveauet, 

hvilket har skabt frustrationer og unødvendige bekymringer. 

4.3.6 Delkonklusion 

Analysen af IT Servicedesk bringer mig frem til at svare på arbejdsspørgsmål 3 (jf. afsnit 1.4). 

Medarbejderen har generelt følt sig tilsidesat i processen på grund af manglende kommunikation, 

hvorfor knap halvdelen ønskede, at de havde haft mere indflydelse. Den manglende 

kommunikation bevirkede, at medarbejderne blev irriterede og nogle få utrygge samt uforstående 

over for, hvad DEEP-projektgruppen brugte deres tid på. Men samtidig oplevede medarbejderne 

også succes med at kunne levere god service til deres kunder. Nogle få medarbejdere var 

endvidere imod DEEP-projektgruppen som metode, fordi den indebar, at nogle af deres kolleger i 

DEEP-gruppen havde viden om fremtidige ændringer, som de ikke selv havde, hvilket de følte var 

ubehageligt. I forhold til påvirkningen af det psykiske arbejdsmiljø, svarede medarbejderne ikke 
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entydigt på, hvordan de overordnet følte, at deres arbejdsmiljø var blevet berørt, men ud fra 

analysen af de enkelte arbejdsmiljøfaktorer, er der flest positive forbedringer frem for forværringer. 

I forhold til den sociale kapital oplevede afdelingen en meget positiv forbedring i tilliden til ledelsen, 

og at deres i forvejen høje samarbejde internt blev forbedret samt en lille forbedring i samarbejdet 

mellem lokationerne. Sidstnævnte var ét af afdelingens store problemer og frustrationer. I forhold til 

indflydelse var medarbejderne delte i opfattelsen af, om de havde fået mere eller mindre 

indflydelse. Medarbejderne oplevede en forbedring i mening i arbejdet og i de kvantitative krav. 

Lidt over halvdelen af medarbejderne oplevede ikke anerkendelse under processen. En negativ 

oplevelse af manglende social støtte fra medarbejderne til medarbejderne i DEEP-gruppen kan 

have forsaget, at den sociale støtte er blevet påvirket i en mild grad. Dette er dog ikke til at sige i 

skrivende stund. Overordnet er der ingen ændring i stressniveauet ud over en moderat grad af 

forandringsstress, da processen ikke helt var afsluttet på det tidspunkt, hvor medarbejderne 

besvarede spørgeskemaet. 

4.4 Sammenligning og diskussion 

Ud fra de to analyser står det klart, at medarbejderne i Back Office oplevede, at den anvendte 

LEAN-metode svarede til procesparadigmet, da de oplevede at blive inddraget i høj grad og havde 

indflydelse på beslutninger, og dermed oplevede den cirkulære tilgang med bottom-up-

kommunikation (jf. afsnit 3.3.2); samtidig med at ledelsen og DEEP-navigatørerne satte de 

overordnede retningslinjer via top-down-kommunikation og den lineære tilgang (jf. afsnit 3.3.2). 

Modsat oplevede medarbejderne i IT Servicedesk, at deres DEEP-proces lignede styreparadigmet, 

hvor ledelsen via DEEP-projektgruppen styrede processen med meget lidt 

medarbejderinddragelse og indflydelse bortset fra de tre medarbejdere i projektgruppen, som 

oplevede indflydelse på lige fod med lederne. Der er således ikke tale om en ren lineær tilgang, da 

den cirkulære tilgang i høj grad er i spil i projektgruppen, desuden oplevede medarbejderne også 

muligheden for dialog, bare ikke i tilstrækkelig grad.  

Det interessante er, at selvom medarbejderne i Back Office i langt højere grad havde indflydelse 

på og var inddraget i deres proces i forhold til medarbejderne i IT Servicedesk, følte 24% ”i nogen 

grad” og 18% ”i lav grad” af Back Office-medarbejderne, at de havde fået tvunget ændringer ned 

over hovedet, som de ikke var enige i (jf. bilag 8: spg. 9); hvorimod kun 8% ”i høj grad” og 8% ”i 

nogen grad” af IT Servicedesks medarbejdere følte, at de havde fået tvunget beslutninger ned over 

hovedet (jf. bilag 15: spg. 12). Generelt oplevede medarbejderne i IT Servicedesk dermed ikke, at 

den lineære tilgang tvang ændringer ned over hovedet på dem, som teorien om den lineære 

tilgang og styreparadigmet peger på som mulighed (jf. afsnit 3.3.2); Dermed ikke sagt, at 

medarbejderne i IT Servicedesk var tilfredse med den lineære tilgang, for cirka 50% ønskede i høj 

grad mere indflydelse på processen. Alligevel må det formodes, at medarbejderne generelt ikke 

oplevede LEAN som en kontrollerende og manipulerende ledelsesstil, som kritikerne af LEAN 

beskriver LEAN-ledelsesstilen som (jf. afsnit 3.1.4), da medarbejderne under processen 
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forbedrede deres i forvejen relativt høje grad af tillid til ledelsen. Selvom medarbejderne i Back 

Office i langt mindre grad, oplevede den lineære tilgang, følte de altså stadig i større grad end IT 

Servicedesk, at de fik tvunget ændringerne ned over hovedet. Men selvom de havde denne 

følelse, så er det min opfattelse, at medarbejderne i Back Office heller ikke oplevede LEAN-

ledelsesstilen som kontrollerende og manipulerende, da de i høj grad oplevede, at deres leder 

udviste empati og tilstedeværelse under DEEP-processen, samt at deres tillid til ledelsen var 

steget.  

Det er tydeligt ud fra analysen, at medarbejderne fra de to afdelinger havde to meget forskellige 

oplevelser af hver deres LEAN-proces. Generelt blev medarbejderne i IT-Servicedesk under 

processen frustrerede og irriterede, og nogle blev lidt bekymrede på grund af den manglende 

kommunikation, som betød, at de følte sig tilsidesatte og uden for DEEP-gruppens ”system”, og 

dermed den fælles referenceramme (jf. begrebet autopoiese jf. afsnit 3.3.3.1), hvilket gjorde 

medarbejderne uforstående og dermed irriterede eller bekymrede. I Back Office havde 

medarbejderne generelt en meget positiv proces, hvor de oplevede, at lederne og DEEP-

navigatører arbejdede sammen med dem om ændringerne og dermed skabte en fælles virkelighed 

og forståelse for processen, det vil sige en fælles autopoietisk referenceramme (jf. afsnit 3.3.3.1), 

hvilket virkede motiverende og trygt for medarbejderne.  

Begge afdelinger oplevede forandringsstress, og IT Servicedesk oplevede det i højere grad end 

Back Office, hvilket formodentligt skyldtes, at medarbejderne ikke havde så meget indflydelse på 

ændringerne som medarbejderne i Back Office havde. Det kan dog også have skyldtes, at 

medarbejderne i IT Servicedesk manglede flere personer til at tage telefonopkald, da de med FTR 

bruger længere tid per kunde. Generelt oplevede medarbejderne i IT Servicedesk ikke, at deres 

LEAN-metode medførte stress. Det vides dog ikke, om forandringsstressen vil aftage helt, når 

LEAN-processen er blevet stabil. Om det i IT-Servicedesk ville have mindsket deres 

forandringsstress, hvis medarbejderne var blevet inddraget mere, eller om det udelukkende 

skyldes FTR-princippet, som kræver flere medarbejdere, er ikke til at sige. I Back Office oplevede 

medarbejderne en lille forbedring af deres stressniveau blandt andet fordi samarbejdet med 

afdelingen Accounting gik bedre, og Back Office derfor fik afleveret deres månedsrapport til tiden; 

deres LEAN-metode medførte således heller ikke stress.  

Også IT Servicedesk oplevede en forbedring af samarbejde både i forhold til det interne 

samarbejde og samarbejdet imellem andre afdelinger/teams ligesom Back Office. Desuden 

oplevede begge afdelinger en relativ høj stigning i tilliden til deres ledere samt en positiv forbedring 

af mening i arbejdet og kvantitative krav. Med hensyn til indflydelse, var medarbejderne hos IT 

Servicedesk delte i deres opfattelse, da knap 50% følte, at de havde fået lidt mere indflydelse og 

en 31% følte, at de havde fået mindre samt 31% som ingen ændring oplevede. I Back Office 

oplevede medarbejderne generelt mere indflydelse. I forhold til anerkendelse, oplevede 50% af IT 

Servicedesks medarbejdere ingen anerkendelse under processen, hvor Back Office oplevede en 
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forbedring. Med hensyn til social støtte, oplevede Back Office en forbedring, hvor IT Servicedesk 

oplevede, at deres sociale støtte blev påvirket i en mild grad under processen, og det er uvist om 

det vil påvirke medarbejderne fremover. De to LEAN-metoder påvirker dermed medarbejdernes 

psykiske arbejdsmiljø forskelligt, men forskellen er moderat, da begge afdelinger ud fra analysen af 

virksomhedens sociale kapital og de seks guldkorn oplever forbedringer med afvigelse fra social 

støtte og anerkendelse samt delte holdninger omkring indflydelse i IT Servicedesk.  
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5 Konklusion 
På baggrund af de foregående analyser vil jeg nu besvare problemformuleringen. Jeg vil først 

besvare første del af problemformuleringen, hvordan medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø 

påvirkes af virksomhedens LEAN-metoder. I Back Office, hvor den ”brede” LEAN-metode blev 

anvendt, hvor alle medarbejdere var inddraget fra starten, er det psykiske arbejdsmiljøet forbedret 

både i forhold til virksomhedens sociale kapital og i forhold til de seks guldkorn samt en lille 

reducering i medarbejdernes stressniveau. I analysen viste det sig, at medarbejderne i en lidt 

højere grad blev motiveret af at kunne se, at resultaterne fra LEAN-processen virkede end at være 

inddraget i processen. De vægtede dog begge faktorer meget højt sammen med måden, hvorpå 

DEEP-navigatørerne arbejdede med dem.  

I IT Servicedesk, hvor LEAN-metoden med en projektgruppe blev anvendt, er det ikke entydigt, 

hvordan det psykiske arbejdsmiljø blev påvirket, men overordnet er der flest forbedringer frem for 

forværringer at spore i arbejdsmiljøfaktorerne. Virksomhedens sociale kapital, der er den 

egenskab, der gør afdelingen i stand til at løse sin kerneopgave, blev forbedret. I forhold til de seks 

guldkorn, oplevede medarbejderne en forbedring i mening i arbejdet samt en lille reducering af de 

kvantitative krav. I forhold til anerkendelse, oplevede 50% anerkendelse og 50% ingen 

anerkendelse under LEAN-processen. Med hensyn til indflydelse oplevede størstedelen af 

medarbejderne mere indflydelse, dog oplevede lidt over en fjerdedel mindre indflydelse efter 

processen. Den sociale støtte blev påvirket i en mild grad under processen, men om den sociale 

støtte blev forværret efter processen vides ikke, da medarbejderne stadig var med i DEEP-

projektgruppen, da spørgeskemaet blev udsendt. I forhold til stress er der formodentligt ikke sket 

nogen ændring i stressniveauet. Dette er dog ikke til at sige med sikkerhed, da medarbejderne 

stadig oplevede en smule forandringsstress på det tidspunkt, spørgeskemaet blev udsendt. 

Desuden viste analysen en interessant pointe; nemlig at medarbejderne i Back Office, som 

overordnet havde en positiv oplevelse af processen og var inddraget i høj grad, følte, at de i højere 

grad end medarbejderne i IT Servicedesk havde fået tvunget ændringer ned over hovedet. Hvorfor 

nogle medarbejdere havde denne opfattelse kunne være interessant at undersøge i et andet 

studie. 

Denne gennemgang af de to LEAN-metoders påvirkning af medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø 

leder mig frem til at svare på den anden del af problemformuleringen; om de to LEAN-metoder 

påvirker medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø forskelligt. Jeg kan således konkludere, at de to 

LEAN-metoder påvirker medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø forskelligt, men forskellen er 

moderat. Begge afdelinger oplever ud fra analysen af virksomhedens sociale kapital og de seks 

guldkorn forbedringer med afvigelse fra social støtte og anerkendelse samt delte holdninger 

omkring indflydelse i IT Servicedesk. Desuden oplevede Back Office en reducering i stressniveau, 

hvor IT Servicesk formodentligt ikke oplevede nogen ændring. Påvirkningen af den sociale støtte i 

IT Servicedesk skyldtes ifølge analysen (jf. afsnit 4.3.2.2 og 4.3.1.3) selve LEAN-metoden med en 
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projektgruppe. Om manglen på anerkendelse skyldtes mangel på kommunikation af anerkendelse 

eller skyldtes LEAN-metoden med mindre inddragelse og indflydelse, vides ikke. I forhold til 

indflydelse oplevede størstedelen af IT Servicedesks medarbejdere mere indlydelse efter 

processen, dette skyldtes formodentligt ikke metoden med en projektgruppe, men selve DEEP-

princippet FTR, som også er en del af LEAN-metoden. Derudover følte nogle medarbejdere i IT 

Servicedesk, at metoden med en projektgruppe, hvor der var kolleger med, var ubehagelig, da 

dette medførte at kollegerne i projektgruppen havde viden om fremtiden for afdelingen, som 

medarbejderne uden for projektgruppen ikke havde. 

Det er desuden væsentligt at bemærke, at IT-Servicedesks LEAN-metode med et lavt 

informationsniveau og for lidt dialog medførte, at medarbejderne var irriterede og nogle lidt 

bekymrede under processen; men samtidig var de motiverede for at samarbejde og implementere 

LEAN, da de ligesom medarbejderne fra Back Office kunne se, at LEAN-principperne skabte 

positive resultater. Det kan således yderligere konkluderes, at et højt informationsniveau samt 

anvendelsen af dialog i LEAN-processen er højst betydningsfuld for medarbejdernes oplevelse af 

en positiv proces og dermed bidragende til et sundt psykisk arbejdsmiljø under processen.  
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Bilag 1: Anbefalinger 
På baggrund af analysen af DONG Energys to afdelinger Back Office og IT Servicedesks LEAN-

forløb, vil jeg komme med nogle anbefalinger til, hvad DEEP-navigatører og ledere i DONG Energy 

konkret kan gøre for at sikre et positivt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med LEAN-

implementering.  

Grundkursus i psykisk arbejdsmiljø – skab forståelse for trivslens betydning 

DEEP-navigatører og ledere arbejder tæt sammen under en LEAN-proces. Det er derfor yderst 

vigtigt, at det ikke kun er DEEP-navigatørerne, som har en indsigt i, hvad psykisk arbejdsmiljø er, 

og hvordan det kan påvirkes under en LEAN-proces. Lederne bør også have en indsigt i psykisk 

arbejdsmiljø for at skabe en sund LEAN-proces, der stimulerer det psykiske arbejdsmiljø positivt 

og dermed også medarbejdernes motivation og samarbejdsevne. Hvis lederne ikke har denne 

indsigt, kan det resultere i en dårlig oplevelse for medarbejderne og i værste fald en forværring af 

trivslen. Desuden kan medarbejderes engagement og samarbejdsvilje også påvirkes negativt, 

hvilket kan medføre et ringere udbytte af LEAN-processen. Derfor vil jeg foreslå, at DEEP-

navigatørerne giver lederne et minikursus i psykisk arbejdsmiljø herunder virksomhedens sociale 

kapital, de seks guldkorn samt stressteori (jf. teorien om psykisk arbejdsmiljø afsnit 3.2).  

Kommunikation  
1. Skab indsigt i vigtigheden af kommunikationens rolle i forhold til trivslen 

Når lederne har fået en forståelse for, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan påvirkes under en 

LEAN-proces, er det næste trin at sikre, at de forstår kommunikationens rolle i forhold til det 

psykiske arbejdsmiljø. Det vil for eksempel sige, hvordan manglende information og dialog kan 

skabe bekymring og frustration, eller hvordan manglende mulighed for at komme med inputs til 

ændringer kan skabe en følelse af at være værdiløs hos medarbejderne. Lederne skal opnå indsigt 

i, hvor vigtigt det er for medarbejderne at være en del af forandringen, så følelsen af, 

magtesløshed, frustration og irritation mindskes. Desuden er det også vigtigt, at lederne får en 

indsigt i, hvordan kommunikationen ikke kun er til for at mindske negative konsekvenser, men at 

kommunikationen også er en vigtig motivations- og engagementsfaktor, hvor for eksempel 

visualiseringer om fremtiden efter LEAN-processen, hvor afdelingen har fået frigivet ressourcer, 

kan være en motivationsfaktor. 

2. Indgå ”kommunikationskontrakt” med lederne 

For at sikre, at lederne ikke nedprioriterer kommunikationen undervejs i forløbet, så vil jeg foreslå, 

at DEEP-navigatørerne indgår en ”kommunikationskontrakt” med lederne inden LEAN-processens 

start, hvor de forpligter sig til at afholde alle de planlagte møder. Har lederne opnået en forståelse 

og indsigt i kommunikationens betydning for en positiv proces, der ikke skader medarbejdernes 

psykiske arbejdsmiljø, så vil lederne også være villige til at sætte diverse dialogmøder og 

informationsmøder øverst på prioriteringslisten. 
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3. Kommunikationsplan 

For at sikre et højt informationsniveau, vil jeg foreslå, at DEEP-navigatører udformer en 

kommunikationsplan i form af en oversigt over hele LEAN-processens forløb i forhold til alt, hvad 

der vedrører medarbejderne. Det vil give medarbejderne forudsigelighed og dermed tryghed ved at 

vide, hvornår hvad sker i processen 

UGE 2 

• Mandag udsendelse af nyhedsbrev.  

• Onsdag er der informations- og dialogmøde om testugen i uge 3, hvor forskellige LEAN-

principper skal testes af medarbejderne. På mødet vil der være mulighed for afklaring af 

spørgsmål. 

UGE 3: Testuge 

• Mandag kort morgenbriefing vedrørende dagens forløb. Dagen afsluttes med en kort refleksion 

over dagen. 

• Tirsdag samme procedure som om mandagen. 

3. Refleksionsrum – skab ”rum” for bekymringer og positive oplevelser 

Under LEAN-processen kan bekymringer, frustrationer og forandringsstress mindskes, hvis der 

skabes ”rum” for, at medarbejderne kan komme af med deres bekymringer. Ved at etablere et 

refleksionsrum, hvor både medarbejdere og ledere kan indgå i en fælles dialog, skaber de en 

fælles forståelse for LEAN-processen, og dermed kan misforståelser og bekymringer minimeres. 

Jeg vælger at kalde det et refleksionsrum, da der skal være plads til alle former for refleksioner 

såvel positive som negative. Det må være op til DEEP-navigatørerne at vurdere, hvor ofte 

medarbejderne og lederne skal have refleksionsdialogerne. Men der vil formodentlig være brug for 

dem ved overgangene til og fra de forskellige faser i DEEP-piloterne, hvor medarbejderne oplever 

større ændringer i processen, som kan skabe uvished og bekymringer. Det kan desuden være en 

fordel, hvis der udvælges en udenforstående facilitator til at styre refleksionsdialogerne. Det kan 

eksempelvis være en medarbejder fra HR, så det ikke er lederne der styrer, og dialogen dermed 

kan blive uligevægtig (inspireret af Bojesen et al 2010: 195-199)    
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Bilag 3aa: Grafisk illustration af kandidatafhandlingens struktur 
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Bilag 3ab: Beskrivelse af kandidatafhandlingens struktur 
Kandidatafhandlingen består af 6 kapitler. Kapitel 1 er indledningen, hvor emnet for afhandlingen 

og problemstillingen præsenteres. Kapitel 2 sætter rammerne for den anvendte metode herunder 

det videnskabsteoretiske udgangspunkt og de metodiske og teoretiske valg. Kapitel 3 udgør det 

teoretiske rammesæt for afhandlingen bestående af LEAN-, psykisk arbejdsmiljø- og 

kommunikationsteori specifikt proceskommunikation.  

Kapitel 4 udgår analysen af empirien, og kapitlet er inddelt i 3 afsnit. Det 1. afsnit er en indledende 

analysedel, som præsentere DONG Energys to metoder til LEAN og 1. arbejdsspørgsmål 

besvares. Det 2. og 3. afsnit udgør hovedanalysen. 2. afsnit besvarer arbejdsspørgsmål 2 ved at 

analysere, hvordan medarbejderne i afdelingen Back Office oplevede og påvirkedes af deres 

LEAN-proces. Her er alle tre teori-ben i spil i analysen. 3. afsnit besvarer arbejdsspørgsmål 6 ved 

at analysere, hvordan medarbejderne i afdelingen IT Servicedesk oplevede og påvirkedes af 

LEAN-processen, her er ligeledes alle tre teori-ben i spil. Afsnit 2 og 3 besvarer således 

problemformuleringens første del.  

Kapitel 5 udgør en sammenligning og diskussion af resultaterne fra de to hovedanalyser. Kapitlet 

undersøger, om der er en forskel i påvirkningen af medarbejderens psykiske arbejdsmiljø i de to 

afdelinger på baggrund af de foregående analyser. Her besvares arbejdsspørgsmål 4 og dermed 

problemformuleringens anden del. Kapitel 6 indeholder konklusionen på problemformuleringen. 

Bilag 1 indeholder anbefalingerne til DONG Energy, som jeg er kommet frem til på baggrund af 

undersøgelsens resultater og konklusion. 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Bilag 3ac: Oversigt over empirien 
 

• Informantinterview med LEAN-konsulenter  

 23/6 2010 informantinterview med Ebbe Dueholm Sunesen og Martin Ougaard interne 

LEAN-konsulenter i DONG Energy. 

 

• Efterstudie i Back Office:  

LEAN-processen foregik fra cirka november 2009 til cirka slut maj 2010.  

- 16/8 2010 gruppeinterview a 2 timer med 6 medarbejdere. 5 mænd og 1 kvinde .  

- 30/9 2010 udsendelse af spørgeskema til resten af afdelingens 20 medarbejdere. 

Spørgeskemaets svarprocent 85% 

 

• Før-under-efter-undersøgelse i IT Servicedesk:  

LEAN-processen foregik fra start september 2010 til februar 2011. 

1. Før: 

- 13/9 2010 gruppeinterview a 1 time med 3 medarbejdere, 1 mand og 2 kvinder. 

- 15/10 2010 udsendelse af spørgeskema til resten af afdelingen 45 medarbejdere. 

Spørgeskemaets svarprocent 73%. 

2. Under: 

- 1/12 2010 gruppeinterview a 1 time med 2 medarbejdere, 1 mand og 1 kvinde, de samme 

som den 13/9 2010. 

- 12/12 2010 gruppeinterview a 45 minutter med 1 mandlig medarbejder og 1 mandlig leder, 

Jesper Lunde, fra DEEP-projektgruppen  

3. Efter: 

- 16/2 2011 gruppeinterview a 1 time med 2 medarbejdere, de samme som den 1/12 2010 

og den 13/9 2010. 

- 16/2 2011 gruppeinterview a 1 time med 1 medarbejder og 1 leder, Jesper Lunde, fra 

projektgruppen, samme medarbejder som den 12/12 2010.  

- 18/2 2011 Udsendelse af spørgeskema til de medarbejdere, som havde været involveret i 

LEAN-processen. Cirka 30 medarbejdere havde været involveret, men cirka 10 personer var 

på ferie eller syge i perioden, hvor jeg udsendte spørgeskemaet. Spørgeskemaets 

svarprocent 65%. 

  

Udover disse primære data, som jeg selv har indsamlet, rummer empirien også sekundære 

data i form af diverse interne dokumenter og power points fra DONG Energy vedrørende 

deres LEAN-koncept. 
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Bilag 3a: Model over muligheder og risici for de seks guldkorn ved         

implementering af LEAN 

 

 

 
Muligheder og risici for de seks guldkorn ved implementering af LEAN. 
Kilde: Bojesen et al 2010 
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Bilag 3b: Robert Karaseks stressmodel  

 

 

 

 

 

 

 

Krav  

Lav Høj 

Høj Lav stress Middel (aktiv) stress  
Kontrol/Indflydelse 

 Lav Middel (passiv) stress Høj stress 

Robert Karaseks krav-kontrol model (frit efter Holt Larsen 2006: 332) 
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Bilag 3c: Kommunikationsmodeller 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den traditionelle kommunikationsmodel. 
Kilde: Haslebo 2004 

Dialogmodel. Hvert subjekt har en kode (K) og en mental præsentation af budskabet (BK).  
Bemærk, at der er en fejl i modellen, da alle pilene skal pege i samme retning og gå i ring. 
Kilde: Krag 2002 
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Bilag 4: Præsentation af DONG Energy og  
DONG Energy Excellence Program - DEEP  
DONG Energy er en statsejet energivirksomhed, der blev grundlagt i 2006, da seks 

energivirksomheder fusionerede: DONG, Elsam, ENERGI E2, Nesa, Copenhagen Energy og 

Frederiksberg Forsyning. Det oprindelige DONG blev allerede etableret i 1972, og i 1973 fik det 

navnet Dansk Olie og Naturgas A/S som i 2002 blev til forkortelsen DONG. Virksomheden har 

cirka 6000 ansatte fordelt på flere lokationer og med hovedsæde i Skærbæk. I 2009 omsatte 

virksomheden for lidt under 50 milliarder. Virksomheden er baseret på at fremskaffe, producere, 

distribuere, handle og sælge energi i Nordeuropa (DONG Energy 2011a og DONG Energy 2011b). 

DONG Energy udformede i 2006 sit eget LEAN-koncept ved navn DONG Energy Excellence 

Program – DEEP med egne interne LEAN-konsulenter betegnet DEEP-navigatører. DEEP 

startede som et af den nye koncerns fokuspunkter, hvor DEEP blandt andet skulle være med til at 

sikre effektivitet i eksisterende processer, en kultur med ambitiøse mål og udvikling samt 

tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. Formålet med DEEP var og er stadig i dag at ”skabe 

en kultur for løbende forbedringer, hvor alle processer skal skabe mest mulig værdi for interne og 

eksterne kunder” (Bilag 17:4). DEEP er dermed ikke en afgrænset proces, men lægger grundlaget 

for en kulturforandring med en LEAN-tankegang i form af løbende forbedringer.  

Da DEEP blev oprettet i 2006 var det et strategisk koncernledelses initiativ, som skulle udrulles i 

hele koncernen og var på dette tidspunkt ikke efterspørgselsdrevet. Det vil sige, at det var 

topledelsen, der bestemte hvilke afdelinger, der skulle have DEEP implementeret. I 2010 blev 

DEEP efterspørgselsdrevet, hvilket betød, at DEEP som LEAN-koncept nu skulle til at konkurrere 

med andre eksterne LEAN-konsulenter samtidig med, at DONG Energy blev endnu mere 

resultatorienteret på grund af finanskrisen. Disse forudsætninger har bevirket, at DEEP som 

koncept bliver mere resultatorienteret og skal kunne dokumentere og kvantificere de resultater, 

som DEEP skaber, fortæller DEEP-navigøtererne Martin Ougaard og Ebbe Dueholm Sunesen 

(Bilag 6: 3, 12-13). Dette er årsagerne til, at DEEP udvikler nye mere resultatorienterede koncepter 

eller metoder til, hvordan DEEP kan implementeres, hvor en af de nye tilgange er arbejdet med en 

projektgruppe som tilfældet i afdelingen IT Servicedesk.  DEEP ændrer sin metode fra at have en 

bred tilgang, hvor alle medarbejdere i en afdeling inddrages meget tidligt i processen til at have en 

snæver tilgang med mindre medarbejderinddragelse.  
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Bilag 5a: DEEP-pilot i IT Servicedesk 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: DONG Energy, Road show pakke 11.08 2010 (Bilag 16) 
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Bilag 5b: DEEP-pilot i Back Office 

 

 

 

Kilde: DONG Energy, DONG Energy Excellence Program pdf. (Bilag 18). 


