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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda hur anställda på en statlig myndighet upplever 

övergången från ett traditionellt arbetssätt till Lean-production. I vilken utsträckning 

påverkar Lean-production trivseln på arbetsplatsen?  

Tidigare forskning i uppsatsen behandlas Hawthorne-studien som fann att 

människans behov är sociala, vidare en studie om arbetsglädje där frihet och 

kvalifikation påvisas som förutsättning för arbetsglädje. Avslutningsvis en med 

behovsteorin nära besläktad teori med två ytterligare förgrenade faktorer som premiss 

för arbetsglädje. 

Teori som ligger till grund för intervjuguiden är Maslows-behovsteori. Vidare 

behandlar jag Lean-production och New public management.  

Resultatet i uppsatsen visar varierande syn gällande trivseln på arbetsplatsen där 

Lean-production inte tycks vara den grundläggande faktorn utan snarare spelar 

ledningens tillvägagångssätt vid implementeringen stor roll.  

 

Nyckelord: mänskliga behov, Lean-production, New Public Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Abstract 
 
 
The purpose of this paper is to investigate how employees of a government agency is 

experiencing the transition from a traditional operation metod to Lean Production. To 

what extent does the Lean Production satisfaction in the workplace? 

Previous research in the essay deals with the Hawthorne study which found that 

people's needs are social, further study on job satisfaction which freedom and 

proficiency demonstrated as a prerequisite for the job. Finally, one of the hierarchy of 

needs closely related theory with two further branching factors premise of job 

satisfaction. 

Theory which is the basis for the interview guide is Maslow's hierarchy of needs 

Furthermore, I discuss Lean Production and New Public Management. 

The results in the paper show different views concerning satisfaction in the 

workplace where Lean Production does not seem to be the fundamental factor, but 

rather play management approach in implementing major role. 

 

Keywords: human needs, Lean Production, New Public Management 
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Inledning 
 
Nedan följer inledning med bakgrund och därefter problemdiskussion, syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis tar jag upp de avgränsningar som jag gjort i 

uppsatsen. 

Bakgrund 
 
De senaste fem åren har jag arbetat på en statlig myndighet där såväl 

arbetsbelastningen som personalomsättningen har varit hög. Övertid har varit ett 

vanligt förekommande inslag. Från att ha arbetat enligt ett tämligen traditionellt 

arbetssätt så infördes Lean-production för ca 2 år sedan. Under denna period läste jag 

mycket om olika organisationsteorier och funderade över detta relaterat till 

situationen på min arbetsplats. Lean-production är ett av det vanligaste 

organisationstänket och populärt inom offentlig sektor.   

 
Införandet av Lean-production fortgick under en termin. En så kallad Lean-vägvisare 

besökte vårt kontor varannan vecka och höll lektioner om Lean-production och 

fungerade som utbildare. Lektionerna bestod i föreläsningar samt gruppövningar. Ofta 

var övningarna helt annorlunda än vad vi var vana att göra på andra utbildningar vi 

haft och detta skapade både skratt och förvirring. Jag upplevde att sammanhållningen 

stärktes kollegor emellan. Lean-vägvisaren svarade tålmodigt på frågor vi hade och 

många av oss var nyfikna och ifrågasättande. Vi hade mellan varje lektion en uppgift 

att redovisa/diskutera till nästa gång vi sågs och gradvis implementerades Lean-

production i vårt dagliga arbete och förhållningssätt. Min enhet delades in i mindre 

grupper, så kallade team, och Lean-coacher utsågs samt utbildades på varje enhet för 

att inspirera och fungera som stöd för teamen.  

 

Introduktionen av Lean-production var dynamisk. Få medarbetare var likgiltigt 

inställda inför det nya arbetssättet som införts. Känslorna var många och spretiga men 

få var de som tycktes ointresserade till förändringen vi stod inför. Flera medarbetare 

var förväntansfulla: det hände något nytt och spännande på arbetsplatsen - det kändes 

en smula ärofyllt att få arbeta och utbildas i detta omtalade organisationssätt som 

kunde betraktas som den starkaste trenden i sin genre. 
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Somliga av oss kände till begreppet Lean-production sedan tidigare och några av oss 

hade branschkollegor på andra statliga myndigheter som också infört Lean-

production. För de flesta av oss var det en utmaning i sig att i det första stadiet förstå 

vad det innebar för det dagliga arbetet samt att ta in den mängd nya begrepp som 

implementerats.  

 

När Lean-production introducerades startade en omvälvande period på min 

arbetsplats. Det egna ansvaret ökade såväl som ansvaret för teamet. Jag uppfattade att 

somliga kände sig stressade och oroliga över att hinna med de dagliga 

arbetsuppgifterna samtidigt som man skulle utbilda sig inom, agera och hålla möten 

enligt Lean-production praxis. Exempelvis så hade det tidigare förfarandet varit att vi 

ställde in möten som var för tidskrävande om det fanns risk för att dagliga 

arbetsuppgifter hotades medan möten nu betraktades som i det närmaste heliga. Det 

diskuterades mycket både på möten och under informella former huruvida Lean-

production påverkade oss positivt eller negativt  

 

Problemdiskussion 
 
Lean-production har knappats undgått diskussion och kritik har riktats mot Lean-

production. Enligt enkäter och fallstudier av japanskt ägda auto monteringsfabriker i 

USA och Kanada så uppvisas höga nivåer av upplevd stress, trötthet och påfrestning. 

Orsaker till detta tycks vara högt arbetstempo, långa arbetstider, flertalet repetitiva 

arbetsuppgifter och få raster. Bland anställda av kanadensiska bildelsleverantörer så 

var upplevelsen ökad anspänning över arbetet och trötthet under de senaste 2 åren 

signifikant större där man tillämpade Lean-production än vid företag med traditionellt 

arbetssätt. (Landsbergis, Paul A. M fl. 1999: ”The impact of Lean Production and 

Related New Systems of Work Organization on Worker Health” s.111) 

 

Enligt en undersökning bland industrisektorn i Storbritannien fann man dock att Lean-

production i sig inte skapar stress och medarbetares välbefinnande är inte 

deterministiskt. Istället spelar valet av management, utformandet och hur man väljer 

att driva Lean-production en mycket stor roll. (Conti Robert m fl 2006. ”The effects of 

lean production on worker job stress”).   
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Populariteten av Lean-production och kritiken mot detta arbetssätt gör det till ett 

intressant sociologiskt fenomen att studera. 

 

Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att utreda hur en grupp anställda på en statlig 

myndighet upplever övergången från ett traditionellt arbetssätt till Lean-production.  

utifrån Maslows behovsteori.  

 

Frågeställning  
 

• Hur skiljer sig trivseln på arbetsplatsen innan och efter införandet av Lean-

production?  

• I vilken utsträckning påverkar Lean-production de anställdas trivsel? 

 

Avgränsning 
 
Jag har valt att intervjua sju personer som alla jobbar på samma statliga myndighet. 

Vid urvalet så bedömde jag att de som jag intervjuade behövde ha arbetat minst ett år 

på arbetsplatsen innan Lean-production infördes. Detta för att ha de intervjuade skulle 

ha erfarenhet av båda arbetssätten och kunna reflektera över eventuella skillnader.  

Disposition  
 

I teoriavsnittet redogör jag för tre centrala teorier i uppsatsen: Abraham Maslows 

behovsteori, Lean-production samt New public management.  Avslutningsvis tar jag 

upp tidigare forskning; Frederick Herzbergs motivations-hygienteori, Elton Mayo och 

Hawthorne-studien samt Bertil Gardells arbetsglädje. 

 

Under metod så beskriver jag de metoder som jag använt för att ta fram material till 

denna uppsats, såsom artiklar, litteratur samt tillvägagångssätt vid intervjuer. Sedan 

tar jag upp etik, validitet och reliabilitet. Därefter redogör jag för hur jag uttolkat 
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Maslows fem behov i behovsteorin. Avslutningsvis för jag en diskussion kring val av 

metod och synpunkter på dessa. 

 

Vidare presenterar jag resultatet av mina intervjuer under kapitlet resultat. 

 

Avslutningsvis för jag en diskussion huruvida jag fått svar på mina frågeställningar i 

denna uppsats. 
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Teori 
 
Här presenteras först tidigare forskning; Frederick Herzbergs motivations-hygienteori, 

Elton Mayo och Hawthorne-studien och Bertil Gardell – arbetsglädje. Sedan 

presenterar jag de teorier som använts i uppsatsen; Maslows behovsteori, Lean-

production samt New public management. 

 

Tidigare forskning 

 

Frederick Herzbergs motivations-hygienteori 
 

Frederick Herzbergs motivations-hygienteori är med Maslows behovsteori delvis 

besläktad teoribildning om motivation. Enligt Bruzeliuz (2014)  så konstaterade 

Herzberg att orsaken till att vissa människor inte tyckte om sitt arbete och sin 

arbetssituation var andra än förhållandena som människorna som själva uppgav att de 

gillade. Herzberg gjorde därför en distinktion mellan hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer (motivatorer) från Maslows behovsteori. Hygienfaktorerna är 

arbetsförhållandena och arbetsvillkor som måste vara uppfyllda för att en individ inte 

skall känna vantrivsel, t.ex. lön och fysisk arbetsmiljö. Först när motivatorerna är 

tillfredsställda blir det emellertid möjligt att verkligen trivas och känna engagemang 

för en uppgift, att stimuleras av arbetet och en vilja att arbeta hårdare. 

Motivationsfaktorerna är ofta mer direkt relaterade till själva arbetsuppgiften.  

 

De två översta behoven i Maslows teori, självförverkligande samt uppskattning- och 

status behov, är exempel på motivations faktorer och de tre nedre behoven på 

hygienfaktorer: kärleks-, säkerhets- och fysiologiska behov (Bruzeliuz m fl. (2014) 

S.296-297). 

 

Elton Mayo och Hawthorne-studien  
 
Elton Mayo var en av Human-relation rörelsens största företrädare. Till en början 

hade man samma människosyn och utnyttjade i princip samma 

problemlösningsmetodik som Scientific Managements företrädare. Fastän 
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arbetsstudieingenjörer, arbetssociologer och arbetspsykologer uppmätte 

produktivitetsförbättringar var det ändå något som inte stod rätt till med de befintliga 

organisationsformerna. En första signal om var felet låg var Hawthorne-experimenten. 

Dessa utfördes under 1920- och 1930- talen av Elton Mayo. Hawthorne-fabrikerna 

som låg i Chicago hade ca 30 000 anställda och tillhörde Western Electric Co. 

Fabriken hade återkommande strejker och ett omfattande missnöje rådde på 

arbetsplatsen. Omsättningen på arbetskraft var hög och produktionsresultaten var usla. 

Först tillkallades arbetsstudieingenjörer och arbetspsykologer för att avhjälpa felen.  

 

Deras insats gav inget resultat varför företagsledningen vände sig till den amerikanska 

vetenskapsakademin. Vetenskapsmän skolade i social vetenskap fick möjligheten att 

läsa praktiska företagsproblem och detta ledde till upptäckten av den sociala 

människan, d.v.s. att arbetaren är en människa även i arbetssituationen och att 

arbetaren önskar att bli behandlad som en människa även där. En medvetenhet 

uppstod om att människans behov är sociala och ifrågasatte starkt det individualistiska 

perspektivet som representerades av taylorismen. Under Hawthorne-studien fann man 

att arbetstagare, även om de fysiska arbetsbetingelserna försämras, uppskattar att de 

uppmärksammas och att ledningen tycks bry sig om samt visa intresse för dem och 

deras arbetssituation. Detta intresse stimulerar ansvarstagandet och ökar trivseln, 

vilket i sin tur påverkar produktionen positivt (Bruzelius m fl. 2014 S.44). 

 

Bertil Gardell – Arbetsglädje  
 

Bertil Gardell var professor i socialpsykologi. Leymann (1987) presenterar hur 

Gardell studerade olika slag av arbeten med hänsyn till deras tekniska organisation 

och vad de gav i fråga om frihet, variation, meningsfullhet och gemenskap samt hur 

detta påverkade arbetarnas arbetsglädje, deras kroppsliga och själsliga hälsa m m. Vid 

sina studier om arbetsglädje hade Gardell stor användning av Herzbergs forskning och 

anknöt sig till Arthur Korrnhauser i utforskandet av hur arbetets innehåll förhöll sig 

till psykisk hälsa. Bertil studerade arbetets innehåll mera ingående än tidigare 

forskning – på grundval dels av yttre expertbedömningar, dels av 

uppgiftslämningarnas egna upplevelser av arbetet. Frihet och kvalifikation framträdde 

som grundläggande faktorer för arbetsglädje. Gardell skapade ett forskningsunderlag 
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för den tes som han sedan under 70-talet kom att utveckla och ytterligare klargöra: 

enahanda, ofritt och meningslöst arbete har negativa effekter på arbetsglädje och hälsa 

(Leymann m fl. 1987. S.22).  

 

Abraham Maslows behovsteori 
 
Motiv är det som stimulerar och driver en individ att agera på ett visst sätt. Inte sällan 

är motiven behov eller önskemål av olika slag. När ett motiv stimuleras eller driver en 

individ till att agera på ett visst sätt så talar vi om motivation. Motivation är således en 

drivkraft till en handling i en viss riktning och en individ är motiverad när ett behov 

eller önskemål påverkar individens handlande i en viss riktning.  

 

Psykologen Abraham Maslows vetenskapliga arbeten om mänskliga behov samt hur 

dessa behov påverkar individens tankar och handlingar, har länge varit centrala i 

motivationsteorin. 

 

Grundtanken i behovsteorin är att alla individer har vid varje given tidpunkt ett antal 

konkurrerande behov. Men ett av dessa behov är vid varje tidpunkt starkare än de 

andra och driver därmed individen att handla i syfte att tillgodose just det specifika 

behovet (Bruzeliuz m fl. 2014. S.296-297). 

 

Viktigt att påpeka är att Maslow själv enligt Bruzelius m fl (2014) aldrig nämner i 

behovsteorin något om behovstrappa eller behovspyramid, utan dessa begrepp har 

tillkommit i efterhand och nämns exempelvis i ”Integrerad organisationslära” 

(Bruzeliuz m fl. 2014.s.294). 

 

I ett tidigare arbete presenterar Maslow 13 olika förslag om människans motivation 

som alla skulle ha en plats i samtliga teorier, rörande ämnet mänsklig motivation, som 

påstår sig vara slutgiltiga. Dessa slutsatser kan sammanfattas enligt följande: 

1. Den integrerade helheten av en organism måste vara en av grundstenarna i 

motivationsteori. 
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2. Hungerns drift (eller någon annan psykologisk drift) avvisades som mittpunkt 

för en slutgiltig teori om motivation. Varje drift som är somatisk och 

lokaliserbar visade sig vara avvikande snarare än typisk i mänsklig motivation.  
3. En sådan teori bör betona grundläggande behov snarare än ytliga sådana.  

(Maslow, A.H. 1943) 
4. Det finns oftast tillgängliga olika kulturella vägar till samma mål. Därför är 

inte medvetna specifika lokal-kulturella begär lika avgörande i 

motivationsteori som det mer grundläggande omedvetna målen. 
5. Ett motiverat beteende – antingen förberedande eller fullbordat, måste ses som 

en kanal genom vilken många grundläggande behov kan samtidigt uttryckas 

eller tillfredsställas. Vanligen har en handling mer än en motivation. 
6. I praktiken så ska all organismers tillstånd ses som motiverade och som 

motivation. 
7. Mänskliga behov ordnar sig själva i hierarkisk övermäktighet. Det vill säga, 

uppkomsten av ett behov vilar vanligen på en tidigare tillfredsställelse av ett 

annat mer övermäktigt behov. Mannen är ett djur med ständigt begär. Inget 

behov eller drift kan betraktas som om det vore isolerat eller åtskilt, varje 

begär är relaterat till tillståndet av tillfredställelse eller missnöje från ett annat 

begär. 
8. Listan över drifter kommer inte att leda oss någonstans vad gäller olika 

teoretiska och praktiska skäl. Dessutom måste varje klassificering av 

motivering ta itu med problemet med nivåer av specificitet eller generalisering 

av motiven för att klassificeras.  
9. Klassificeringar av motivering måste baseras på mål snarare än på anstiftan av 

drifter eller motiverat beteende. 
10.  Motivationsteori bör vara fokuserat på människor snarare än djur. 
11.  Situationen eller det område där organismen reagerar måste beaktas, men 

fältet ensam kan sällan fungera som en exklusiv förklaring till beteendet. 

Dessutom ska själva fältet tolkas i termer av organismen. Fältteori kan inte 

vara ett substitut för motivationsteori. 
12.  Inte bara integrationen av organismen måste beaktas, utan även möjligheten 

till isolerade, specifika, partiella eller segmentella reaktioner. 
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13.  Motivationsteori är inte synonymt med beteendeteori. Motiven är bara en 

klass av bestämt beteende, medan beteendet nästan alltid är motiverat, så är 

det nästan alltid också biologiskt, kulturellt och situationsbestämt. (Maslow, 

A.H. 1943) 
 

 
I Maslows behovsteori finns det fem stycken behov som anses vara grundläggande: 

• fysiologiska behov 

• säkerhetsbehov 

• kärleksbehov 

• uppskattnings- och statusbehov 

• självförverkligandebehov 

 

Dessutom motiveras vi av en önskan att få eller bibehålla de olika förutsättningar som 

dessa grundläggande tillfredställelser vilar på och fler andra intellektuella önskningar. 

Jag kommer här att presentera dessa grundläggande behov närmare. 

 

Fysiologiska behov 
 
De behov som brukar tas som utgångspunkt för motivationsteori är så kallade 

fysiologiska drifter. Två nyare forskningslinjer gör det nödvändigt att revidera våra 

sedvanliga föreställningar om dessa behov. För det första utvecklingen av begreppet 

homeostas och för det andra konstaterandet att aptit (förmånliga val bland mat) är en 

tämligen effektiv indikation på faktiska behov eller brister i kroppen. Homeostas 

avser kroppens automatiska ansträngningar för att upprätthålla ett konstant 

normaltillstånd för blodet. Om kroppen saknar några kemikalier så kommer individen 

att utveckla aptit eller en viss hunger efter det livsmedlet som saknas. Det förefaller 

dock omöjligt likaväl som meningslöst att lista alla grundläggande fysiologiska behov 

eftersom det kan komma på vilken placering som helst beroende på graden av 

specificitet beskrivning.  

 

Dessa fysiologiska drifter eller behov ska ses som ovanliga snarare än typiska, 

eftersom de är lokaliseringsbara somatiskt. Detta innebär att de är relativt oberoende 
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av varandra, av andra motiv och organismen som helhet, och för det andra, i många 

fall är det möjligt att påvisa en lokaliserad underliggande somatisk grund för behovet. 

Detta är mindre allmänt sant än vad som man tidigare trott (undantagen är trötthet, 

sömnighet och moderns mottagande) men det är fortfarande sant i de klassiska fallen 

hunger, sex och törst. (Maslow, A.H. 1943) 

Det bör påpekas att något av de fysiologiska behoven och det fullbordade beteendet 

som medföljer fungerar som kanaler för andra möjliga behov också. Det innebär att 

den som tror att han är hungrig kanske i själva verket söker komfort eller beroende 

snarare än vitaminer och proteiner. Motsatt är det också möjligt att tillfredsställa 

hungern genom andra aktiviteter som att dricka vatten eller röka en cigarett. Med 

andra ord relativt isolerbara som dessa fysiologiska behov är, så är det ändå inte 

fullständigt så. Utan tvekan så är de fysiologiska behoven de mest övermäktiga av alla 

behoven. Det innebär alltså att den människa som saknar allt i livet i en extrem 

situation mest troligt har störst motivation till fysiologiska behov snarare än andra. En 

person som saknas mat, säkerhet, kärlek och aktning skulle förmodligen hungra efter 

mat starkare än annat. 

 

Säkerhetsbehov 
 

Om det fysiologiska behoven är relativt väl tillfredsställda så framträder en ny 

uppsättning av behovs som kan kategoriseras som säkerhetsbehov. Allt som sagts om 

de fysiologiska behoven stämmer även  här men i mindre grad för begär som omfattas 

av säkerhetsbehoven. Organismen kan lika väl vara helt dominerad av dem. De kan 

fungera som nästan exklusiva arrangörer av beteendet, och rekrytera all kapacitet från 

organismen för dennes tjänstgöring och vi kan då beskriva hela organismen som en 

säkerhetssökande mekanisk.  

 

Igen kan sägas om dessa receptorer, att effekten av intellektet och de andra 

kapaciteterna så är de i första hand säkerhetssökande verktyg. I likhet med den 

hungriga mannen så finner vi att det dominerande målet är en stark faktor inte bara för 

hans nuvarande världsåskådning och filosofi utan även om hans filosofi i framtiden. 

Praktiskt taget så framstår allt annat än säkerhet mindre viktigt. En man i detta 

tillstånd, om det är extremt nog och tillräckligt kroniskt, kan livet karaktäriseras av att 
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levas för säkerheten endast. En vuxen människa som är hälsosam, genomsnittlig, med 

ordnad ekonomi, är i vår kultur på det stora hela tillfredsställd vad gäller 

säkerhetsbehoven. Det fredfulla och välfungerande goda samhället får vanligtvis dess 

medborgare att känna sig säkra nog från vilda djur, extrema väderförhållanden, 

kriminalitet, överfall, mord, tyranni etc. (Maslow, A.H. 1943) 

Därför har människan i själva verket inte någon aktiv motivator. Precis som en mätt 

man inte känner hunger så känner en man som befinner sig i säkerhet inte hotad.  

 

Om vi vill se dessa behov tydligt måste vi vända oss till mer eller mindre neurotiska 

människor och de ekonomiska och socialt underlägsna, mellan dessa ytterligheter kan 

vi uppfatta uttrycken av säkerhet i sådana fall som den gemensamma preferensen för 

ett jobb med upplåtelse och skydd, önskan om sparkonto och försäkring av olika slag 

(medicinska, odontologiska, arbetslöshet, funktionshinder, ålderdom).  

Andra bredare aspekter av att söka säkerhet och stabilitet i världen ses vanligen med 

det bekanta som preferens snarare än obekanta eller det kända istället för det 

obekanta. Tendensen att ha en religion eller världs-filosofi som organiserar universum 

och att vara en människa i bland det är också i någon form av ett tillfredställande 

sammanhängande motivator till behovet av säkerhet.  Behovet av säkerhet ses som en 

aktiv och dominant mobiliserande av organismens resurser endast i nödfall, krig, 

sjukdom, naturkatastrof, brott, samhällelig desorganisation, hjärnskador och kroniskt 

negativa situationer. 

 

Vissa neurotiska vuxna i vårt samhälle är på många sätt som det osäkra barnet i sin 

önskan om säkerhet, men de ter sig något annorlunda. Deras reaktion är ofta att 

okända psykologiska faror i världen uppfattas som fientliga, överväldigande och 

hotfulla. En sådan person beter sig som om en stor katastrof nästan alltid är nära 

förestående. Han brukar agera som om det är en nödsituation, hans sökande efter 

säkerhet tar ofta uttryck i en beskyddare, eller en starkare person som han kan lita på 

eller kanske till och med en stark ledargestalt. Neurosen där sökandet efter säkerhet är 

i sin renaste form tvångssyndrom. Den drabbade försöker då tvångsmässigt ordna och 

stabilisera världen så att inga icke hanterbara, oväntade, eller okända faror någonsin 

uppstår. Med hjälp av olika slags ceremonier, regler och formler så att det finns 

möjliga beredskapsplaner att använda sig av vid eventuell fara. (Maslow, A.H. 1943) 
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Kärleks- och kontaktbehov 
 

Om både de fysiologiska och säkerhetsbehovet är väl tillfredsställda så kommer 

behovet av kärlek, tillgivenhet och samhörighet att dyka upp. Och hela cykeln som är 

beskriven kommer att upprepa sig med detta nya centrum. Människan kommer att 

känna sig ivrig som aldrig förr - en avsaknad av vänner, partner eller barn. Han 

kommer att hungra efter tillgivna relationer med människor i allmänhet, för en plats i 

sin grupp och han kommer att sträva med bestämdhet för att uppnå detta mål. Han vill 

uppnå en sådan plats mer än något annat i världen och han kanske också glömmer att 

en gång när han var hungrig så hånade han kärleken. 

 

I vårt samhälle är hindret för dessa behov den vanligaste orsaken vid missanpassning 

och mer allvarliga psykopatologier. Kärlek och tillgivenhet, samt deras eventuella 

uttryck i sexualiteten, betraktas i allmänhet med ambivalens och är traditionellt 

förknippat med flera restriktioner och hämningar. Praktiskt taget alla teorier om 

psykopatologi har betonat hinder för behovet av kärlek som grundläggande för 

missanpassning. Flertalet kliniska studier har därför gjorts av detta behov och vi vet 

mer om det, bortsett från de fysiologiska behoven, än något annat behov. Viktigt att 

betona på denna punkt är att kärlek inte är synonymt med sex. Sex kan studeras som 

ett rent fysiologiskt behov men vanligen betraktas sexuellt beteende som multi-

fastställt, det vill säga att det inte bara bestäms rent sexuellt utan också av andra 

behov, främst kärlek och tillgivenhet. Behovet av kärlek involverar både att ge och få 

kärlek. (Maslow, A.H. 1943) 

 

Uppskattnings- och statusbehov 
 

Alla människor i vårt samhälle (med några få patologiska undantag) har ett behov 

eller önskan om en stabil fast baserad uppskattning av sig själva, för självrespekt 

och/eller självkänsla samt för att känna aktning från andra människor. Med fast 

baserad självkänsla avser man här det som är baserat på riktig kapacitet, prestation 

och respekt från andra. Dessa behov kan indelas i förtroende inför världen och för 

oberoende och frihet. Dels vad man kan kalla en önskan om anseende eller prestige 

(definiera det som aktning eller respekt från andra människor) erkännande, 

uppmärksamhet, betydelse eller uppskattning. Belåtenhet från behovet av självkänsla 
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leder till känslor av självförtroende, värde, styrka, duglighet och lämplighet att vara 

användbar och viktig i världen. Men omintetgörs dessa behov så uppstår känslor av 

underlägsenhet, svaghet och hjälplöshet. Dessa känslor i sin tur ger upphov till 

antingen grundläggande missmod, kompenserande eller neurotiska tendenser.  

 

Självförverkligandebehov 
 

Även om samtliga behov är uppfyllda; de fysiologiska, trygghet, kärlek och 

självkänsla, så kan vi ändå förvänta oss att en ny rastlöshet och visst missnöje snart 

kommer att utvecklas, om inte individen gör vad han har förmåga att göra, d.v.s. är 

utrustad för. En musiker måste göra musik, en poet måste skriva, en konstnär måste 

måla, om han vill känna optimal lycka och bli nöjd. Vad en människa kan vara, måste 

han vara. Detta behov kallas för självförverkligande.  (Maslow, A.H. 1943) 

 

Förutsättningar för de grundläggande behoven 
 

Det finns vissa villkor som är direkta förutsättningar för de grundläggande behovens 

tillfredställelse. En fara för dessa förhåller sig nästan som om det vore en direkt fara 

för villkoren själva. Sådana villkor som friheten att tala fritt och frihet att göra vad 

man själv önskar så länge ingen annan kommer till skada, frihet att uttrycka sig själv, 

frihet att undersöka och söka information, frihet att försvara sig själv, rättvisa, 

objektivitet, ärlighet samt ordning och reda i grupper är ett exempel på sådana 

förutsättningar för tillfredställandet för de grundläggande behoven. Att förhindra 

dessa friheter kommer att skapa en reaktion på ett hot alternativt räddningsinsatser. 

Dessa villkor är inte ett självändamål men nästintill eftersom de är så nära släkt med 

de grundläggande behoven, som uppenbarligen är det enda självändamålet.  

Dessa betingelser försvaras för utan dem är den grundläggande tillfredställelsen helt 

omöjligt eller åtminstone mycket allvarligt hotad. 

 

Den kognitiva kapaciteten (perception, intellekt, lärande) är en uppsättning anpassade 

verktyg, som har bland annat funktionerna att tillfredsställa våra grundläggande 

behov. Eventuell fara för dessa behov, något berövande eller förhindrande av dess fria 

användning, är också ett indirekt hot mot de grundläggande behoven självt. Ett sådant 
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fastställande är en partiell lösning av de allmänna problemen med nyfikenhet, 

sökandet efter kunskap, sanning och visdom och den ständigt ihållandet lusten att lösa 

de kosmiska mysterierna. (Maslow, A.H. 1943) 

Lean-production 
 

Lean-production marknadsfördes av det amerikanska forskningsprogrammet 

international motor vehicle programme. Detta forskningsprogram IMVP fortgick 

1985-1900 och jämförde effektivitet mellan olika bilfabriker i världen. Resultatet blev 

att Toyota visade ha det sätt som var bäst när det kom till att organisera 

fordonstillverkning. Principerna i Lean-production bygger därför på Toyota 

production system som utformades på 1980-talet.  

Lean betyder mager eller slimmad och utmärkande är strävan efter att eliminera 

överflödiga resurser eller spill. Lean-production bygger vidare på fordistiska 

produktionsprinciper med det kännetecknande löpande bandet och repetitiva, kort-

cykliga arbetsuppgifter. I likhet med taylorism och fordismen är det företagsledningen 

som planerar arbetet och arbetarna utför de standardiserade arbetsuppgifterna. 

Arbetarna har dock ett viktigt ansvar att arbeta med ständiga förbättringar. 

Synonymer till Lean-production är neotaylorism, neofordism, high-fordism, toyotism 

eller JIT-system (Börnfelt, P-O. 2011. S.66-67).  

 

Lean-production är en av de starkaste trenderna inom arbetsorganisation för statliga 

och kommunala verksamheter i Sverige. I och med det ökande anammandet av Lean-

production inom tjänstesektorn har det blivit en naturlig utveckling att tillämpa Lean-

production i kontorets design för att uppnå ytterligare effektivitet.  

Påpekas bör att även om Lean-production utvecklades ur Toyotas produktionssystem 

så har nya begrepp inkorporerats inom olika grenar av Lean-production som inte 

fanns från början. Flertalet verksamheter väljer att enbart arbeta med vissa av de 

verktyg som finns inom Lean-production för att kunna anpassa Lean-production till 

den enskilda verksamheten (Sederblad,Per. 2013.s.162-163).  

 

Ett Lean-production anpassat kontor utmärks av en öppen planlösning för att 

synliggöra arbetsprocessen för medarbetarna för att därigenom kunna underlätta 

förbättringsprocessen. Ett sådant kontor bör därför innefatta: (1) en plats där man 
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träffas för att diskutera förbättringsförslag, (2) gemensamma normer och nivåer 

gällande städning och (3) arbetsrotation mellan medarbetare inom ett 

team/arbetsgrupp. Rotation av medarbetare mellan olika team är också ett vanligt 

inslag. Det är inte ovanligt med kontorslösningar som ”hot-desking” och ”hoteling”. 

Hot-desking innebär att medarbetaren tar ett kontor efter tillänglighet när denne 

kommer till kontoret och hoteling är en kontorsform där de icke personliga 

arbetsstationerna kan bokas i förväg. Båda varianterna innebär att medarbetarna 

rensar arbetsplatsen från personligt material när den lämnas. 

 

Gemensamma begrepp inom Lean-production anpassad kontorsdesign 
 
Inom Lean-production som helhet finns fler koncept än de som redogörs nedan. Dessa 

kan dock betraktas som nyckelbegrepp inom det Lean-anpassade kontoret. En del 

begrepp kommer inte från klassiska Lean-konceptet som utvecklades av Toyota men 

används ofta inom Lean management. 

 

5S-systemet – en förbättringsmetod utvecklad av Toyota vars syfte är att 

bringa ordning på arbetsplatsen. Dessa 5 system beskrivs med fem japanska 

ord som alla börjar på bokstaven S.1) Sortera (seiri) verktyg och material 

utifrån vad som är relevant eller ej för arbetet. 2) Systematisera (seiton) 

nödvändigt material och verktyg görs lättåtkomliga samt tilldelas en bestämd 

plats. Allt annat tas bort. 3) Städa (seiso) regelbundet och håll saker i gott 

skick. Mindre städning varje dag och mer varje vecka. 4) Standardisera 

(seiketsu) dagliga rutiner. Använd att-göra-listor och 5) Sköt om (shitsuke) och 

se till att ordning hålls samt förbättra att-göra-listorna. 

 

Flöde – av både material som information i en arbetsprocess. Flödet ska av 

effektivitetsskäl ske med så få störningsmoment som möjligt för att kunna 

uppnå ett kontinuerligt flöde. Det innebär också att saker färdigställs i exakt 

rätt tid så att vare sig luckor eller förseningar uppstår vid inhämtande eller 

överlämnande av information och uppgifter. 
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KLE – (kvalité, leverans och ekonomi). Det finns olika varianter på detta 

begrepp men grundtanken är att möten genomförs på teamnivå för att lösa 

problem inom gruppen. 

 

Kaizen – mindre dagliga förbättringsåtgärder. Kai betyder att bryta ner något i 

mindre bitar och zen att göra något bra. Kaizen innebär att få bort spill/slöseri 

av varierande slag från arbetsprocessen. Detta sker såväl på individ- som på 

teamnivå. 

 

Kanban – (skylt/tavla på japanska) – en av de metoder grundande av Toyota 

för att fortlöpande ta fram förbättringar i produktionen som går under 

benämningen ”visuell planering”. Kanban är ett slags 

schemaanläggninssystem uppbyggt av kort som sätt upp på en tavla. Kanban 

talar om för dig vad, när och hur något ska produceras. 

 

Scrum – ordet kommer från rugby och betecknar det moment när bollen sätts i 

spel. Lean-production är en metod för systemutveckling som innefattar ett 

antal roller, obligatoriska möten och dokument där man samarbetar 

tvärfunktionellt inom ett team för att göra klart produkten/tjänsten.  

 

Standardisering – går ut på att finna den bästa metoden för att utföra ett arbete 

och sedan följa denna. Inom Lean-production är det en grundbult för att uppnå 

en mer effektiv arbetsprocess, bl.a. 5S-systemet bygger på standardisering. 

 

Team – ett team bör inte vara fler än 10 personer. Teamet finns till för att 

effektivisera arbetsprocessen och problemlösningen samt för att överföra 

kunskap i organisationen. 

 

Rotation – tillämpas för att underlätta kunskapsöverföring och upptäckt av 

förbättringsåtgärder. Rotation av medarbetare kan ske mellan olika 

arbetsuppgifter i teamet men även mellan olika team. Detta för att öka 

förståelsen för arbetsprocessen inom hela organisationen. Om rotation sker för 

ofta riskerar man dock att effektiviteten sänks samt att kvalitén försämras. 
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PDCA (Plan, Do, Check, Act) – en arbetsstruktur som tillämpas för att utföra 

kaizen. Standardrutinen för den arbetsuppgift som förbättras uppdateras i 

samband med införandet av den nya rutinen. 

 

Visuell planering – en visuell kontrollmetod av arbetsprocessen/flödet under 

hela dagen, där varje personandel redovisas. Under detta begrepp ryms 

flertalet metoder för att visualisera planering och förbättringsåtgärder, såsom 

Kanban och PDCA. 

 

Whiteboard (alt. Anslagstavla) – tavla där den visuella planeringen visas upp i 

form av anteckningar och på vilken s.k. kanbankort sätts upp (Sederblad,Per. 

2013.s.167-169). 

 

New Public Management  
 

New public management kan sägas bestå av en samling idéer som är lånade från 

näringslivet och de privata företagens metoder att styra sina organisationer.  

Nyckelorden i New public managements internationella reformrörelse är ”bättre 

effektivitet”, ”mer värde för (skatte)pengarna” och ”bättre styrning och uppföljning”. 

För att uppnå det optimala tillståndet använder man sig av konkurrensutsättning, 

privatisering, målstyrning och decentralisering. Sålunda har olika ideologiskt 

omdiskuterade, management-idéer börjat införas i den offentliga sektorn: målstyrning, 

beställar/utförar-modeller, resultatstyrning och resultatenheter är organisatoriska 

lösningar som slagit igenom starkt i offentlig sektor och som har testats i både statliga 

myndigheter men också kommuner och landsting. Idéerna om att konkurrensutsätta 

och marknadisera offentligt sektor – vilket har varit kraftigt omdiskuterat under 1990-

talet – är i dessa dagar också ett faktum inom denna sektor. New public management 

har fått stark kritik från flera håll under senare år, där kritiken består i huruvida New 

public management är lämplig som modell för styrning i offentlig förvaltning och 

även konceptets aktualitet har ifrågasatt (Almqvist, Roland. www.sbs.su.se.  

2013-12-05) 
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Enligt ett nyliberalt synsätt på samhället och ekonomin så försöker New Public 

Management att banta staten och kommunerna samt införa marknadsdisciplin i sina 

återstående funktioner. Grundantagandet är att människor är vinstmaximerare och att 

allt kan kvantifieras. (Siltala Juha, 2013).   

 
I artikeln Stressing academe: The wear and tear of the New Public Management 

(Chandler m fl 2002) skriver författarna om undersökningar av högre utbildning i 

England, ett av länder där New Public Management tros ha mottagits relativt 

entusiastiskt, artikeln undersöker forskning om upplevelser och reaktioner hos dem 

som jobbar inom akademins värld under de nyligen gjorda försöken att ändra 

arbetssätt baserat på analyser av stress- och spänningsfaktorer upplevda av dem som 

omfattats av utvecklingen inom management.  I utarbetning av publicerade källor och 

författarnas egna empiriska arbete, argumenteras det för att New Public Management 

inte minst genom intensifieringen av arbetet för akademiker som intellektuella 

arbetare, har gett upphov till en brett spektrum av reaktioner vilka inkluderar 

maskopi, förbittring och motstånd.  

 

Lean-production är att betrakta som ytterligare ett tillägg i New public management 

rörelsen. Det som karaktäriserar New public management är decentralisering och 

marknadsanpassning av offentlig sektor vilket medför att budgetstyrningen har 

kompletterats med mål- och resultatstyrning. Det finns en press på den offentliga 

sektorn att generera mer verksamhet för mindre pengar till bibehållet eller ökat 

kundvärde. Lean-production ger löfte om ökad kvalité, produktivitet och arbetsglädje 

och är därigenom i linje med både New public management och samhälleliga 

förväntningar. Lean-production har fokus på den del av resursomvandlingskedjan som 

tidigare varit styrd inom offentlig sektor till följd av New public management där 

regelstyrning inte är centralt. (Jonsson Juho, Anni 2012) 
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Metod 

 
Material 
 
För att ta fram lämpliga artiklar till uppsatsen har jag sökt i LTUs biblioteks 

söksystem Primo. Sökorden jag använde mig av var Lean-production, Lean och 

Maslow. Därefter gick jag igenom de artiklar jag bedömde som mest relevanta och 

valde ut fyra stycken jag fann användbara. Jag gjorde också sökningar efter New 

public management och fann en D-uppsats som jag ansåg var informativ samt 

information på Stockholm business school. Litteraturen valdes främst i samråd med 

min handledare och genom sökningar på bibliotek. Bertil Gardells (1987) studie om 

arbetsglädje gick inte att få tag i varför jag använde mig av en sekundär källa 

”Forskning för framtidens arbetsliv – en minnesbok till Bertil Gardell” av Leymann, 

Heinz och Svensson, Lennart.   

 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie eftersom mina frågeställningar är av det slaget 

att jag är intresserad av att ta reda på människors sätt att resonera eller reagera istället 

för att kunna ange frekvenser eller procent som vid en kvantitativ studie (Trost. 2014. 

S. 31-32) 

 

Intervjuer 
 

Urval 
 
Vid urvalet av personer att intervjua har jag använt mig av snöbollsmetoden. Namnet 

syftar till metaforen snöboll som rullas i snön så den växer och blir stor.  På 

motsvarande sätt så går metoden till så att man börjar med att intervjua en person och 

sedan frågar denne om han eller hon känner till någon annan lämplig att intervjua och 

som skulle kunna tänkas vara intresserad. Sen fortsätter man på det viset till dess att 

man fått så många intervjuer som man vill ha och snöbollen växt sig tillräckligt stor.   

(Trost 2014. S.141). 
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Genomförande 
 

Den första kontakten med de intervjuade skedde via telefon och jag berättade 

kortfattat om min uppsats och därefter kom vi överens om en tid att genomföra 

intervjun. Min ambition var att genomföra åtta stycken intervjuer, fyra kvinnor och 

fyra män. En av de bokade intervjuerna blev inställd med kort varsel på grund av 

sjukdom och ingen ny person att intervjua gick finna på grund av tidsbrist. När jag 

bokade intervjuerna så blev det sju kvinnor och en man, varav en intervju med en 

kvinna blev inställd. Könsfördelningen vid intervjuerna avspeglar könsfördelningen 

på arbetsplatsen varför det är en naturlig uppdelning som motsvarar fördelningen av 

kvinnor och män. 

 

Inför intervjuerna hade jag förberett en intervjuguide med fem frågeområden och 

underfrågor som är (Se bilaga 1) baserade på Maslows fem punkter i behovsteorin.  

Jag utgick från dessa områden och lät i möjligaste mån de intervjuade att styra 

ordningen av områden och frågor (Trost 2014. S.71). Jag valde att göra 

telefonintervjuer eftersom de intervjuade inte befann sig på samma ort som mig. Även 

om jag inte genomförde intervjuerna öga mot öga så kom jag överens med 

informanterna var intervjuerna skulle äga rum. Detta för att inte den intervjuade skulle 

bli avbruten eller störd under intervjuns gång. Varje intervju pågick i cirka en timme. 

Under intervjuerna förde jag anteckningar som jag efter att ha avslutat intervjuerna 

renskrev (Trost 2014. S.71). Eftersom jag är van att hålla högt tempo när jag skriver 

så fann jag det inte problematiskt att hinna med att anteckna. De intervjuande hade 

också pauser där de funderade över sina svar som jag kunde använda till att anteckna. 

Med anledning av att jag skriver snabbt så påverkar det inte resultatet av intervjun att 

jag antecknade direkt istället för att spela in intervjuerna och sedan renskriva 

Etik 
 
Tystnadsplikt och konfidentialitet är en given självklarhet gentemot de intervjuade 

vilket jag noggrant informerat dem om både vid det tillfälle jag frågade om att få göra 

en intervju och vid själva intervjutillfällets start. Att citera någon med direkt talspråk 

kan uppfattas som integritetskränkande varför jag undvikit det och har gjort om 

talspråk till skriftspråk (Trost. 2014. S.127). Ord som jag definierar som typiska för 

talspråk är exempelvis ju eller utfyllnadsord såsom hummande eller mm-ljud. Dessa 
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bedömer jag är ord som tyder på att informanten funderar snarare än förmedlar något. 

I enlighet med informerat samtycke så har jag berättat om syftet med min uppsats, att 

jag genomför sju intervjuer, att deltagandet är frivilligt och att de intervjuade när som 

helst kan avbryta sin medverkan. Jag har också sett till att de intervjuade inte går att 

identifieras. Min ambition har varit att förhålla mig neutral till frågeområdena utan 

egna värderingar och strävat efter att vara så objektiv som möjligt i mitt 

förhållningssätt (Codex Vetenskapsrådet http://codex.vr.se/manniska2.shtml. 2015-

01-12). Jag informerade också informanterna att jag antecknade deras svar men 

poängterade att inga personuppgifter var kopplade till anteckningarna varför 

konfidentialitet rådde. 

 

Reliabilitet och validitet  
 
I boken Kvalitativa intervjuer (Trost. 2014) bygger idén med reliabilitet på att man 

gör kvantitativa studier, på att man mäter, anger värden på variabler för varje enhet. 

En situation ska vara standardiserad för att man ska kunna tala om hög reliabilitet. En 

kvalitativ intervju förutsätter å andra sidan låg standardisering. Det som man i 

kvalitativa studier kallar slumpinflytelser är just sådant som den skickliga intervjuaren 

noterar och registrerar inför analysen av intervjun. En felsägning eller en 

missuppfattning är alla delar av den information man kanske använder sig av vid 

analysen. Jag som intervjuar måste vara lyhörd och uppmärksam, på i mitt fall som 

utförde telefonintervju, främst varierande tonfall.  

 

Idén med att man ska få samma svar på en fråga då den ställs vid samma tillfällen 

bygger på att en föreställning ska råda, dvs. att den enskilda människan är stabil eller 

statisk i sina föreställningar, i sina beteenden och åsikter. Med perspektivet som Trost 

tillämpar så blir det felaktigt att se på intervjuer på det sättet. Människan är inte 

statisk utan tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en process. Det innebär i sin tur 

att svaren inte alls nödvändigtvis ska bli desamma varje gång den givna frågan ställs. 

Människan gör alltfort nya erfarenheter och möter nya situationer, vår 

föreställningsvärld förändras successivt vilket innebär att bakgrunden för ett svar på 

en fråga hela tiden förändras. När det kommer till objektivitet i forskning och i detta 

fall i anslutning till intervjuer så är det omöjligt att vara fullständigt objektiv. Viktigt 

är dock att inte pracka på de intervjuade mina egna åsikter eftersom det är den 
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intervjuades föreställningar som jag vill få fram och förstå. Det rör sig därför om 

grader av empatiserande snarare än objektivitet (Trost. 2014. S.132-134). 

 

Uttolkning av Maslows behov 
 
Jag har valt att uttolka Maslows fem behov enligt följande: 

 

Fysiologiska behov – Maslow benämner hunger som primärt fysiologiskt behov. Jag 

har uttolkat fysiologiska behov som välmående. Magbesvär, olika sorters värk, sömn 

och diverse behov kopplade till kroppen. 

 

Säkerhetsbehov – i den urbana världen i vår västerländska kultur så uppstår tämligen 

sällan hot från vilda djur, extrema väderförhållanden, tyranni, mord etc. Den 

genomsnittliga människan som har hälsa och ordnad ekonomi har inga direkta hot 

gentemot säkerheten. Jag har därför valt att under behovet säkerhet inkludera trygghet 

på arbetet; i anställningen, i respektive enhet, arbetsgrupp, arbetsstation etc. 

 

Kärleks- och kontaktbehov – jag har i detta behov fokuserat på samhörighet på 

arbetsplatsen. En plats i sin grupp, lojalitet, uppskattning och tillgivenhet, att bemötas 

och bemöta andra med sympati och välvilja. Jag har exkluderat kärlek i den 

traditionella bemärkelsen partnerskap och sex. 

 

Uppskattnings- och statusbehov – jag uttolkar detta behov som att ge och få 

uppskattning på sitt arbete och för sin arbetsinsats. Behov av att få erkännande, 

respekt, aktning samt känna att man räcker till och duger på sin arbetsplats i samspelet 

med kollegor.  

 

Självförverkligandebehov – jag har lagt fokus på att på sin arbetsplats få möjlighet att 

komma med synpunkter, dela med sig av åsikter och kunna påverka arbetet i viss mån 

och att möjlighet finns att få bidra med och få utlopp för individuella begåvningar/ 

fallenheter samt talanger. 
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Resultat 
 
Alla intervjuade utom en anser att arbetsbelastningen på arbetsplatsen är hög ”den är 

konstant hög och så alltid varit. Skillnaden med Lean är att man kan planera arbetet 

lite mer själv fast inflödet är detsamma”. Den intervjuade anser att det är lättare att 

hantera en hög arbetsbelastning om det är möjligt att själv planera och påverka 

upplägget av sitt arbete, och att den möjligheten har blivit större i och med införandet 

av Lean-production. Detta är positivt för trivseln på arbetsplatsen enligt Gardells teori 

där frihet är en grundläggande faktor för arbetsglädje.  

 

Vad gäller införandet av Lean så uppger en intervjuad att ”Arbetsbelastningen är hög 

och den allmänna uppfattningen är att det är stressigt och man vill helst inte lägga så 

lång tid på långa möten, det känns som slöseri med tiden och det tar tid från 

produktionen”. Signifikant för Lean-production är en rad möten som ska genomföras. 

I exemplet ovan upplever den intervjuade det som en stressfaktor eftersom inflödet av 

arbetsuppgifter är detsamma som innan Lean-production infördes men tid tas från det 

dagliga arbetet fastän arbetsuppgifterna har samma omfattning som innan. I och med 

New public management så finns det en press på den offentliga sektorn att generera 

mer verksamhet för mindre pengar till bibehållet eller ökat kundvärde. Jag anser att 

uttalandet av den intervjuade skulle kunna vara en följd av New public relations 

synsätt att människor är vinstmaximerare och att allt kan kvantifieras.   

 

Två av de intervjuade uppger att de ibland upplever stressen så hög att det tar sig 

utryck i fysiska besvär: ”jag brukar ha spänningshuvudvärk ibland när det är hög 

press och stressigt, inte dagligen men någon gång i veckan”. En annan intervjuad 

berättar: ”det kan vara så hög press vid vissa tillfället att det är väldigt stressande och 

man känner att man skulle vilja hinna göra lite mer hela tiden”. Som orsak till de 

fysiska besvären uppger en intervjuad ”det är mycket att göra på för lite tid. Jag vill 

prestera bra och hinna det som ska göras men känner mig otillräcklig”. Det finns 

alltså en viss diskrepans mellan vad en medarbetare hinner och förväntas hinna ibland 

och det skapar stress. Detta stämmer in på kritiken gentemot Lean-production jag 

påvisade i problemdiskussionen: resultat från enkäter och fallstudier av japanskt ägda 

auto monteringsfabriker uppvisade i USA och Kanada där det uppvisades höga nivåer 
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av upplevd stress, trötthet och påfrestning. (Landsbergis, Paul A. M fl. 1999: ”The 

impact of Lean Production and Related New Systems of Work Organization on 

Worker Health” s.111) 

 

Av de som inte upplever några fysiska besvär relaterade till hög press och stress så 

uppger en intervjuad ”jag är inte känslig eller lättpåverkad av stress” en annan 

intervjuad är inne på samma spår: ”jag upplever ingen bieffekt av stress, jag är inte så 

lätt att få uppjagad”. Det finns alltså en upplevelse av hög arbetsbelastning och stress 

men dessa två intervjuade menar att det inte har någon inverkan på dem. 

 
Ingen av de intervjuade svarar att det råder god stabilitet på arbetsplatsen. 

”Stabiliteten är väldigt låg och det är mycket omorganisering. Hög 

personalomsättning både vad gäller kollegor och chefer. Nya direktiv som ska läras 

in och tillämpas är väldigt vanligt förekommande”.  Den intervjuade anger att 

omorganisering och hög personalomsättning är orsaker till bristen på stabilitet. Det är 

också mycket nya och förändrade rutiner som medarbetarna ska lära in och sätta i 

bruk. Fler av de intervjuade anger att personalomsättning är en av orsakerna till låg 

stabilitet: ”Det är inte jättestabilt. Det är ganska mycket förändringar. Både 

arbetsmässigt sett, men också hög omsättning vad gäller personal och chefer. Det blir 

ingen kontinuitet i någonting pga. förändringar. En annan intervjuad berättar: ” varje 

gång som en ny chef börjat så blir det att börja på ny kula”. Det finns alltså en 

avsaknad av kontinuitet från såväl från medarbetar- som ledarsidan.  

 

En av de intervjuade anser att Lean-production har bidragit med något högre stabilitet 

i och med att det inom Lean-production är stort fokus på teambaserat arbete: 

”teamen som infördes i och med Lean har bidragit med en viss stabilitet.”  

Inom Lean-production så finns teamet till för att effektivisera arbetsprocessen och 

problemlösningen samt för att överföra kunskap i organisationen. Enligt Maslows 

behovsteori så är säkerhet och trygghet det andra behovet i hans teori som behöver 

uppfyllas. Att känna trygghet på arbetsplatsen är således grundläggande för att det 

behovet ska vara uppfyllt. 

 

Den intervjuade berättar vidare att cheferna inte längre håller i möten i samma 

utsträckning sedan Lean-production infördes: ”En annan negativ aspekt är att 
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cheferna nu är sämre på att hålla i möten för hela enheten, utan fokus ligger på team-

möten.” Det finns en upplevelse av avsaknad ledarskap då normen är att cheferna inte 

deltar på team-möten.  

 

På frågan huruvida stabiliteten är sedan Lean-production implementerats svarar en 

intervjuad: ”Lean har inneburit än fler omorganiseringar till råga på den höga 

mängden som redan fanns. Detta är negativt för stabiliteten”. Den intervjuade anser 

att Lean-production haft en ogynnsam effekt på stabiliteten i och med den ytterligare 

mängd av omorganisering som Lean-production innebär. En av de intervjuad menar 

att införandet av Lean-production har haft positiv effekt på stabiliteten ”I och med att 

problem lyfts upp på ett annat sätt så kommer man fram till lösningar som gör jobbet 

lättare.” Den intervjuade menar att nya rutiner med fokus på problemlösning vilka 

tillkommit som ett resultat av Lean-production har ökat känslan av stabilitet på 

arbetsplatsen men att ”känslan fortfarande är att det är yrt på arbetsplatsen.”  

 

Den intervjuade som upplever högst stabilitet menar att ”det känns stabilt men det 

som känns negativt är personalomsättningen och att alla anställda får backa tillbaka 

i och med det”. Den befintliga personalstyrkan får alltså högre arbetsbelastning med 

anledning av att nyanställda är i en upplärningsperiod och inte har erfarit samtliga 

arbetsuppgifter i den takt som vore önskvärd i och med inflödet av arbete att utföra. 

 

När det kommer till arbetsstation på arbetet så uppger en intervjuad ”jag har eget 

skrivbord men har senaste tiden fått byta skrivbord och ett nytt byte är planerat. Det 

faktum att platsbyten sker ofta sänker stabiliteten. Platsbyten bör ske endast vid 

frivillighet och att vi är redan är kontrollerade vad gäller det mesta så att det hade 

varit trevligt att kunna påverka något själv, exempelvis var man ska sitta.” I enlighet 

med Gardells teori om arbetsglädje så är frihet en viktig faktor för att känna 

arbetsglädje på samma sätt som han ansåg att ofritt arbete är en negativ faktor för 

arbetsglädjen.  

 

Upplevelsen är att byte av arbetsstation sker över huvudet på den intervjuade och 

denne hade själv önskat att få ha något att säga till om. En annan intervjuad är inne på 

samma spår: ”det förekommer byten av arbetsstation. Viktigt var man får sitta och att 

bli hörd, då går det bra med platsbyte, kan vara positivt få se andra medarbetare.” 
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Den intervjuade anser att så länge cheferna lyssnar på medarbetarna så är det 

acceptabelt att byta arbetsstation och kan till och med vara positivt att få sitta med 

andra medarbetare än tidigare.  

När det kommer till upplevelsen av samhörighet på arbetsplatsen så svarar de 

intervjuade bra med viss tveksamhet. En av de intervjuade berättar: “samhörigheten 

kan förbättras. I och med Lean så har man kommit närmare sitt team och även genom 

Lean på så sätt fått en större samhörighet, hela teamet har blivit en identitet. Man ser 

varandra varje dag i och med team-möten osv. speciellt värdefullt för nyanställda 

som får tillhörigheten i teamet. Samhörigheten på arbetsplatsen är ganska anonym, 

man vet hälften av dem som jobbar. Ingen samhörighet över enheterna men inom 

enheterna.” Samhörigheten inom teamen har alltså ökat sedan Lean-production 

infördes men möjligen på bekostnad av samhörigheten på arbetsplatsen på det stora 

hela. Den intervjuade menar också att Lean-production är en fördel för nyanställda 

som snabbt kan ta del av och få samhörighet i sitt team.  En annan intervjuad svarar 

på liknande sätt ”jag tycker att jag har en plats både i min grupp och arbetsplatsen i 

stort. Samhörigheten har nog ökat i och med Lean eftersom det är mer team-baserat 

arbete, man jobbar tillsammans fram lösningar.”  

 

En annan intervjuad berättar: ”jo alltså det är lite små-grupperingar här och var men 

jag tycker att det funkar arbetsmässigt. Jag väljer själv vilka jag fikar med och har 

bra relation med dessa. Lean har suddat ut gränserna enheterna emellan och är det 

är mindre vi och de tänk, lite mer gemenskap”. Den intervjuade upplever att Lean-

productions team-baserade arbetssätt har skapat grupperingar som är något negativa 

för samhörigheten men som fungerar bra när det kommer till att utföra arbetsuppgifter 

tillsammans men positivt är att samhörigheten olika enheter emellan har ökat sedan 

Lean-production infördes.  

 

En annan intervjuad berättar gällande samhörighet: ”jag tycker den är ganska bra. 

Man är liksom kompis med alla. Det är ganska bra stämning mellan medarbetare. 

Mot cheferna skulle det kunna vara bättre. Det har varit lite drama. Så där kan 

förtroende bli bättre.” Det finns en upplevelse av dräglig samhörighet medarbetare 

emellan som inte omfattar cheferna och som även innebär ett lägre förtroende än vad 

den intervjuade önskar ha för sin chef.  
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När det kommer till uppskattning så berättar en intervjuad: ” jag försöker att ge så 

mycket uppskattning jag kan. Allmänt på jobbet så kan man bli bättre på 

uppskattning. I och med Lean har övning införts i att ge och få feedback, det var inte 

vanligt förekommande innan och det har gjort att frågan har väckts.” Området 

uppskattning tycks betraktas som ett förbättringsområde men som fått positiv effekt 

sedan Lean-production infördes.  

 

En intervjuad berättar om sin syn gällande uppskattning på arbetsplatsen: ” Ja men 

uppskattning får man väl, sen kanske det inte syns i lönekuvertet direkt. Speciellt i 

teamet får man uppskattning. Det känns som att cheferna tycker att man gör ett bra 

jobb. Jag försöker själv också ge beröm även om jag inte är världsmästare på det, det 

är lättare i teamet och om någon gör något jättebra så visar jag uppskattning. På 

Lean-möten kommer det mer beröm i det stora sammanhanget. Jag tycker att det har 

förändrats medarbetare emellan sedan Lean infördes, både bra och dålig kritik”.  

Enligt Herzbergs så är lön exempel på ett arbetsvillkor som måste vara uppfyllda för 

att en individ inte skall känna vantrivsel. Den intervjuade anser inte att dennes lön 

motsvarar dennes arbetsinsats och det påverkar trivseln negativt. I Maslows 

behovsteori så är det viktigt att både ge och få uppskattning vilket den intervjuade gör 

eller åtminstone strävar efter. Lean-production innebär ett ständigt arbete med 

förbättringsförslag vilket den intervjuade upplever som positivt eftersom det har gjort 

att kritik såväl positiv som negativ nu är lättare att lyfta fram. 

 

Angående Lean-production och uppskattning så berättar en intervjuad: ” I och med 

Lean infördes mentorskapets varande och det har gett uppskattning”. Mentorskapet 

fungerar så att en yrkesvan medarbetare fungerar som en utsedd och personlig 

kontaktperson som svarar på frågor av en nyanställd. Dessa två ingår i samma team.  

 

Den intervjuade fortsätter: ”det höga bytet av chefer har försämrat uppskattningen då 

det inte har funnits tid och fokus för uppskattning och mjuka värden”. 

Uppskattningsbiten tycks vara tillfredsställd medarbetare emellan men bristande från 

chefens sida.  

 

Under rubriken möjlighet att få utlopp för sina egna talanger och fallenheter berättar 

en intervjuad: ”Det är minimala möjligheter att få utlopp för sina egna talanger och 

 27 



 

det har varit så även innan Lean infördes. Alla extra uppgifter är ganska lika 

varandra och är inte utvecklande. Det är ändå ett ganska fyrkantigt arbete.”  Inom 

Lean-production så strävar man efter att standardisera och kännetecknande är löpande 

bandet och repetitiva, kort-cykliga arbetsuppgifter. Gardell klargjorde gällande 

arbetsglädje att enahanda, ofritt och meningslöst arbete har negativa effekter på 

arbetsglädje och hälsa.  

 

En annan intervjuad berättar: ”Man har ändå möjlighet att ta på sig lite grejer, så 

känner man att man är bra på något så har man möjlighet till extra uppgifter. T ex i 

mitt team så har vi börjat göra så att varje person gör det denne är bäst på för att 

kunna få ut mer av arbetet och effektivisera.” Här har de medlemmarna i teamet valt 

att utföra uppgifter som denne är bäst på för att effektivisera arbetet. Detta sätt att 

anpassa sig efter Lean-productions synsätt effektiviserande och slimmande tycks 

förenas med Maslows behovsteori om att varje människa bör ägna sig åt det den är 

menad och lämpad för.  

 

Möjligheten till att få komma med synpunkter på arbetet har förbättrats sedan Lean-

production infördes uppger en intervjuad: ” Det har blivit bättre i och med Lean. 

Olika grupper har skapats där man fått anmäla intresse och högre inflöde av förslag 

inkommer i och med Lean. En aktivare grupp nu. Högre möjlighet att utvecklas. I och 

med förbättringsmötet har inkommit förslag som har skapat ett behov av att grupper 

har tillsatts för att förverkliga förslagen. Exempelvis inreda i lokalerna för att få ett 

trevligare fikarum.”  

 

 
En intervjuad svarar på frågan om det är högt i tak på arbetsplatsen:  

“Nej. Exempelvis var vi en grupp medarbetare som överlämnade kritik till cheferna 

som handlade om arbetssituationen och vi fick mycket negativ respons, efter det så 

vill man inte komma med synpunkter. Cheferna kunde inte hantera våra åsikter. 

Därför väljer man nu att inte uttala sig om något. Vi har inte högt i tak och det har 

inte ändrats på något sätt i och med Lean.”  Det finns en känsla av att inte bli hörd av 

cheferna även om förbättringsförslagen i och med Lean-production har införts. 
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Diskussion 
 
Uppsatsens syfte var att utreda hur en grupp anställda på en statlig myndighet 

upplever övergången från ett traditionellt arbetssätt till Lean-production.  utifrån 

Maslows behovsteori och frågeställningarna lyder: 

• Hur skiljer sig trivseln på arbetsplatsen innan och efter införandet av Lean-

production?  

• I vilken utsträckning påverkar Lean-production de anställdas trivsel? 

 

Under intervjuerna så framkommer en röd tråd bland svaren på de intervjuade, 

upplevelsen tycks vara att ledarskapet inte är fullt så tillfredställande som 

medarbetarskapet är. Medarbetarna emellan så är stämningen och trivseln god. Att 

byta arbetssätt skulle kunna tänkas ha svetsat samman en grupp medarbetare.  Det 

skulle kunna vara så att strukturen som Lean-production bidrar med är positivt för 

stabiliteten på arbetsplatsen och flera intervjuade berättar att de uppskattar 

möjligheten att påverka arbetet genom den nya rutinen förbättringsförslag. Jag anser 

mig också skönja liknande effekter som vid Hawthorne-studien där man fann att 

arbetstagare, även om de fysiska arbetsbetingelserna försämras, uppskattar att de 

uppmärksammas och att ledningen tycks bry sig om samt visar intresse för dem och 

deras arbetssituation och detta intresse stimulerar i sin tur ansvarstagandet och ökar 

trivseln. Lean-production skulle alltså ha kunna få medarbetarna att känna sig 

uppmärksammade snarare än att de uppskattar Lean-productions förfaringssätt till 

fullo.  

 

Upplevelsen av ofullständigt ledarskap kan delvis bero på oerfarenhet av Lean-

production där tanken är att teamen ska vara mer självgående än vid de traditionella 

arbetssätt man tillämpade innan. Oavsett arbetssätt så bör medarbetare få gehör få 

åsikter och känna sig lyssnad till, det är inte kopplat specifikt till Lean-production. 

Den höga personalomsättningen är också en nackdel både vad gäller stabiliteten och 

förmågan att kunna tillämpa Lean-production som har en viss inkörningsperiod. En 

nyanställd kan av naturliga skäl inte bidra med samma kunskap och arbetskraft som 
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en anställd som arbetat in sig och hunnit få rutin på arbetet och inte heller bidra med 

ett arbetssätt i enlighet med Lean-production och alla dess rutiner.  

  

Ingen av de intervjuade uttalar sig direkt negativt om Lean-productions varande, 

snarare belyser de tidsbrist och stressigt arbete. Detta är i enlighet med Lean-

production, det ska inte finnas någon överflödig tid utan allt tidsspill ska skäras ner. 

Stress är således att betrakta som en tämligen naturlig bieffekt och är också en av den 

vanligaste kritiken gentemot Lean-production.  

 

Det är svårt att veta om det är så att Lean-production är orsaken till den stressiga 

arbetsmiljön. En intervjuad uppger att det var lika stressigt innan och att Lean-

production tagit ytterligare tid i anspråk eftersom arbetsmängden är densamma som 

innan Lean-production infördes. Vad man bör ta i beaktande då är att om Lean-

production fungerade optimalt så skulle tid frigöras genom de effektiviserande 

åtgärder som införts och på så sätt generera tid att avsätta för Lean-production 

relaterade rutiner. Detta leder in på resultatet som uppvisades i undersökningen som 

jag belyste i problemdiskussionen: en undersökning bland industrisektorn i 

Storbritannien fann att Lean-production i sig inte skapar stress. Istället spelar valet av 

management, utformandet och hur man väljer att driva Lean-production en mycket 

stor roll. Jag är benägen att tro att det också gäller arbetsplatsen som jag genomfört 

intervjuerna på. Lean-production i sig är ingen direkt orsak till arbetsbelastningen och 

stressen utan det är sättet som det är infört och tillämpat som är av större vikt.  

 

Metoddiskussion 
 
Mitt val att genomföra en kvalitativ studie framför en kvantitativ är motiverbart därför 

att jag ville ta reda på hur en grupp människor såg på trivseln på sin arbetsplats. Om 

jag hade valt kvantitativ metod så skulle jag förvisso kunna få in svar från betydligt 

fler personer men jag skulle inte kunna ställa följdfrågor och få djupgående 

information gällande ämnet.  

 

Att genomföra telefonintervjuer skulle kunna vara negativt ur perspektivet att jag inte 

får samma kontakt som vid en personlig intervju och det går inte heller att fånga upp 

kroppsspråk. Å andra sidan så skulle det kunna vara en mer avslappnad intervju över 
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telefon för informanterna: jag lyssnar och antecknar svaren men det blir inte lika 

påtagligt en intervjusituation som vid en personlig intervju. Även om jag informerat 

informanterna om att jag antecknar deras svar upplever jag att informanterna är mer 

bekväma än om jag sitter mitt emot och antecknar. Valet av telefonintervjuer gjordes 

på grund av att jag inte bor på samma ort som informanterna. Det hade inte varit 

möjligt att genomföra sju intervjuer och resa flera timmar till och från vardera intervju 

med hänseende till tidsperspektivet. 

 

Vidare forskning 
 
Vid ett flertal tillfällen när jag intervjuat samt bearbetat materialet jag fått fram från 

intervjuerna så har jag slagits av tanken hur cheferna på arbetsplatsen skulle se på 

frågorna vi diskuterat och hur deras syn på saken skulle skilja sig från medarbetarnas. 

Hur har strategin sett ut när man implementerade Lean-production? Vilka faktorer ser 

cheferna som bidragande till trivseln på arbetsplatsen? Hur har man tacklat detta? Och 

hur trivs cheferna själva i relation till Lean-production?  

 

Det skulle också vara av intresse att studera privata sektorn för att kunna jämföra 

upplevelsen där gentemot offentlig sektors trivsel på arbetsplatsen och Lean-

production. 
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Bilagor 
Bilaga 1 intervjuguide 
 
Frågor 
 
Fysiologiska behov 

• Hur är arbetsbelastningen på din arbetsplats? Skiljer sig detta från innan Lean-
production infördes? Om så är fallet – hur? 

o Upplever du vid något tillfälle hög press och stress som ger t  ex 
magbesvär/magont, huvudvärk, spännings värk?  

o Om så är fallet, vad tror du det beror på? 
 
Säkerhetsbehov 

• Hur upplever du stabiliteten på ditt arbete? Skiljer sig detta från innan Lean-
production infördes? Om så är fallet – hur? 

o Har du en specifik arbetsstation eller förekommer det byten? 
o Känner du dig trygg på jobbet i relation till din chef och medarbetare?  

 
Kärleks- och kontaktbehov  

• Hur är samhörigheten på ditt arbete? Skiljer sig detta från innan Lean-
production infördes? Om så är fallet – hur? 

o Har du en naturlig plats på din enhet/team/arbetsplats eller andra 
grupper som förekommer? 

 
Uppskattnings- och statusbehov 

• Får du uppskattning för ditt arbete och insats? Ger du uppskattning till andra? 
Skiljer sig detta från innan Lean-production infördes? Om så är fallet – hur? 

o Om inte vad tror du det beror på? 
 
Självförverkligandebehov  

• Hur ser möjligheten ut att få utlopp för dina fallenheter och talanger? Skiljer 
sig detta från innan Lean-production infördes? Om så är fallet – hur? 

o Är det ”högt i tak”?  
o Har du möjlighet påverka arbetet?  
o Hur väl tycker du att du kan ge uttryck för dina åsikter och bli lyssnad 

på?  
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