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Abstract 
 

Through these past two decades few changes, developments or improvements have taken 

place at the urban planning office of Gothenburg. As a consequence the working atmosphere, 

motivation and collaboration was affected negatively. The work assignments where 

demanding in an unnecessary manner being time consuming due to lack of standardization. 

Simultaneously the employees had no director in charge thus being deprived of support. An 

attempt was made to change the working routines and the working atmosphere by the help of 

a consultant that used Lean thinking and tools to help make the necessary changes.  

 

The differences in opinion about Lean lies in whether the working method is work effective 

and employee friendly, or if it is just a new way to create mass production.  While some 

scholars see it as a way to achieve world-class performance with positive effects on 

employees, others have used terms like "management by stress" to convey the negative 

impact of Lean on employee motivation and well-being. This study aims to research the work 

motivation of the employees through organizational changes inspired by Lean at the urban 

planning office of Gothenburg. 

 

The study was built on a qualitative research approach based on individual interviews. Our 

study is limited to three departments in the urban planning office of Gothenburg. We 

interviewed a total of eight employees with two of them being department managers. We have 

also studies previous scientifically published research concerning work motivation theories 

and organizational changes with Lean. Based on our data collection and reference frame we 

have been able to answer our question: 

 

– How is the work motivation affected by a Lean-inspired organizational change in a public 

administration office?  

 

The results found in our study were that motivation theories present similar factors being 

significant when approaching analysis of an employee’s motivation and interest in working. 

Some of the essential factors and prerequisites are work interest and job satisfaction, 

organizational commitment, meaningfulness and a holistic perspective, influence and 

inclusion in decision making and changes. A conclusion was made that there was no 

management by stress in this public administration office. The Lean tools brought structure 

and less stress with a positive effect on the overall work environment and motivation. 

 

This study is written in Swedish. 

 

Keywords: work motivation, organizational changes, public sector, Lean, Urban planning 

office Gothenburg 



 

 

 

Sammanfattning 
 

Denna studie syftar till att studera arbetsmotivationen hos de anställda i 

organisationsförändringar inspirerade av Lean på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Genom 

de senaste två decennierna har få förändringar, utvecklingar eller förbättringar skett. 

Arbetsuppgifterna var krävande på ett onödigt sätt genom att vara tidskrävande på grund av 

brist på standardisering. Samtidigt hade de anställda ingen direktör och berövades därmed 

stöd. Ett försök gjordes att ändra arbetsrutiner och arbetsstämningen med hjälp av en konsult 

som arbetar som chef utan direkt personalansvar. Konsulten använde Lean tänkande och 

verktyg för att göra de nödvändiga förändringarna. Syftet med vår studie var att undersöka 

effekten Lean har på arbetsmotivationen.  

 

Skillnaderna i åsikterna om Lean ligger i huruvida arbetsmetoden är arbetseffektiv och 

medarbetarvänlig, eller om det bara är ett nytt sätt att skapa massproduktion. Medan vissa 

forskare ser det som ett sätt att uppnå prestanda i världsklass med positiva effekter för de 

anställda, har andra använt termer som "management av stress" för att förmedla de negativa 

effekterna av Lean på motivation och välbefinnande. Denna studie syftar till att undersöka det 

arbete motivationen hos de anställda genom organisationsförändringar inspirerade av Lean på 

stadsplaneringskontoret i Göteborg. 

 

Studien är byggd på en kvalitativ forskningsansats som bygger på enskilda intervjuer. Vår 

studie är begränsad till tre avdelningar på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Vi intervjuade 

totalt åtta anställda där två av dem är avdelningschefer. Vi har även studerat tidigare 

vetenskapligt publicerad forskning som innefattar teorier arbetsmotivation och 

organisationsförändringar med Lean. Baserat på vår datainsamling och referensram har vi 

kunnat svara på vår fråga: 

 

– Hur påverkas arbetsmotivationen av en Lean - inspirerad organisationsförändring i en 

offentlig förvaltning?  

 

Resultaten funna i vår studie var att motivationsteorier som finns presenterar liknande faktorer 

som är betydande när man analyserar en anställds motivation och intresse att arbeta. Några av 

de viktigaste faktorerna och förutsättningarna är arbetsintresse och arbetstillfredsställelse, 

organisatoriskt engagemang, meningsfullhet och en helhetssyn, inflytande och delaktighet i 

beslutsfattandet och förändringar. En slutsats blev att det inte fanns någon ”management by 

stress” i den offentliga förvaltningen. Lean verktygen förde med sig struktur och mindre stress 

med en positiv effekt på den totala arbetsmiljön och motivationen. 

 

 

 

Nyckelord: arbetsmotivation, organisationsförändringar, offentlig sektor, Lean, 

Stadsbyggnadskontoret Göteborg 
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  Inledning 1
 

Denna studie ger en inblick i hur arbetsmotivationen hos medarbetare på en offentlig 

förvaltning kan påverkas till följd av att verktyg och arbetssätt implementeras från den privata 

sektorn. Den privata sektorns kännetecken är vinst- och produktionsfokus vilket kan skapa 

oväntade utfall vid användning av sådana verktyg i en sektor med medborgar- och 

samhällsfokus. Studien inleds med en kort presentation av New Public Management (NPM), 

ett ekonomiskt, affärsinriktat synsätt och arbetssätt som förändrat den offentliga sektorn. 

Därefter presenteras ett av dessa verktyg som används inom NPM som är känt som Lean. I 

problemdiskussionen ges en djupare inblick i de teoretiska resultat som presenteras av olika 

forskare kring NPM, Lean och motivationsteorier. Slutligen mynnar diskussionen ut i en 

problemformulering och ett syfte med studien vilka kommer att reflekteras kring och besvaras 

i slutet av uppsatsen. 

 

 

 

 Bakgrund 1.1

 

Under 80-talet blev Sverige en stark efterföljare av trender från den privata sektorns 

organisationsstyrning. Sveriges offentliga sektor blev bland sina skandinaviska grannländer 

den mest förändrade genom de senaste decennierna. Reformerna innebar att den offentliga 

sektorn tog till verktyg, tankesätt och metoder att arbeta utefter från sin raka motsats, den 

privata sektorn. Detta nya tankesätt kallas för New Public Management. De främsta idéerna 

för Sverige var privatisering och större valfrihet, vilka har som mål att skära ner, 

decentralisera och avbyråkratisera den offentliga sektorn. Dels genom att bromsa trycket för 

höga skatter och möta medborgarnas krav på hög kvalitet. Det centrala för denna våg av NPM 

reformer var effektiviseringar, nedskärningar och en sammanslagning av olika samhällsorgan. 

Dåvarande regering ville dessutom öka konsumenternas valmöjligheter och etablera 

konkurrens i den inre marknaden för att liberalisera offentliga tjänster (Ibsen, Larsen, Madsen, 

& Due, 2011). 

 

NPM, det nya sättet att arbeta i offentlig sektor utifrån principer från företags och 

produktionsindustrin har olika verktyg och ett av dessa är det omtalade Lean. Konceptet har 

sitt ursprung i bilföretaget Toyota som behövde öka sin produktion utan att öka sina resurser 

och produktionskostnader. Kort sagt innebar det att eliminera onödiga arbetsuppgifter eller 

moment som inte var av värde, på så sätt sparades både tid och energi. Taicchi Ohno och 

Shiego Shingo lade grunden för systemet. De ville samtidigt hitta ett sätt att involvera och 

motivera arbetarna och ansåg att ingen kände till arbetet bättre än fabriksarbetarna själva. 

Därefter, 20 år senare lanserades begreppet Lean Production av MIT-forskaren John Krafcik 

efter att ha observerat den japanska bilindustrin (Jigrot & Yngve, 2012) 

 

Begreppet Lean (svenskans: slank) kommer från att systemet förbrukar mindre av allting samt 

att det alltid försöker eliminera icke värdeskapande kostnader. Lean ska bidra till en platt 

organisation med få chefsnivåer och delegerat ansvar bland medarbetarna. Detta kritiseras 

enligt Jigrot & Yngve (2012) eftersom organisationer snarare får ett högt antal övervakare och 

beslutsfattare och att deras kontroll och övervakning är stor. 
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Definitionen av Lean Production (LP) är svår att fånga och bristen på en definition leder till 

svårigheter. En svårighet är att veta om arbetet lett till att organisationen är i enlighet med 

Lean samt att det blir svårt att bedöma om konceptet är effektivt. Lean utvecklas hela tiden, 

det anpassas i organisationer enligt behoven, därför är konceptet inte en färdig mall. Lean är 

därmed en filosofi men även en uppsättning av verktyg för att effektivisera verksamheten 

(Pettersen, 2008). 

 

En undersökning av Lean i Sverige visar att kvalitetskonceptet Lean är stort och dessutom 

förväntas bli större. 80 procent av de tillfrågade anger att de kommer att arbeta hårdare enligt 

Lean inom de närmaste fem åren. Undersökningen grundas på svar från 150 företag och 

organisationer samt intervjuer med 260 befattningshavare (Larsson, Kvalitetsmagasinet). 

Ursprungsmotivet för att arbeta enligt Lean visar sig främst vara ökat engagemang, 

motivation och teamarbete. Därefter kommer ökad konkurrenskraft och sänkta kostnader 

menar Linus Larsson som presenterar resultaten och står bakom rapporten. När företagen och 

organisationerna får svara på vilka resultat de har nått med Leanarbetet är det ekonomiska 

resultat som lyfts fram med sänkta kostnader. Positiva effekter av arbetet enligt de tillfrågade 

är kortare ledtider, följt av ökat engagemang, struktur, tydligare mål och uppföljning samt 

förbättrad kvalitet. Som negativa effekter listas för mycket internt fokus, besvikelse över 

uteblivna resultat och att det har tagit tid från kundnära arbete. Ökad stress samt minskad 

helhetssamverkan i organisationen sägs vara negativa effekter enligt respondenterna i 

undersökningen (Larsson, Kvalitetsmagasinet). 
 

 

Åsiktsskillnaderna om Lean ligger i huruvida arbetsmetoden är den motiverande och 

medarbetarvänliga metod som Taicchi Ohno och Shiego Shingo asvåg att skapa, eller om det 

bara är ett nytt sätt att skapa massproduktion. Andra forskare ser det som ett sätt att uppnå 

prestation i världsklass på ett humant sätt med positiva effekter på anställdas välbefinnande. I 

kritiken har däremot termer som "mean production" eller "management by stress" använts för 

att förmedla de negativa konsekvenserna av Lean på medarbetarnas motivation och 

välbefinnande (Bhasin & Burcher, 2006). 

 

Detta leder oss till en intressant synpunkt i denna trend av nya organisationsstyrningar likt 

NMP och Lean, nämligen den om de anställda och hur förändringarna påverkar deras 

arbetsmotivation. Detta med grund i att verktyg likt ovannämnda faktiskt bygger på 

effektivisering av produktion trots att uppfinnarna ville ta hänsyn till medarbetare och öka 

motivationen genom att ge dem större ansvar och frihet.  
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 Problemdiskussion  1.2

 

 

 Med målet att effektivisera  1.2.1

 

Nya sätt att leda skapas genom innovation. Jonsdottir (2013), författaren till en studie om 

innovation bland chefer och ledare i offentlig sektor menar att det är viktigt att förstå att dessa 

roller är oerhört viktiga samt att chefer är förvaltare av innovativa sätt att lära sig på 

arbetsplatsen. Dessutom ska chefer och medarbetare ha förmågan att reagera på och förstå 

medborgarnas ökade behov och krav. Ett exempel på var denna innovation kan komma från är 

ny teknik som kan förbättra produktiviteten och beslutsfattande genom interna administrativa 

IT-system. Dessutom menar man att den offentliga sektorns innovation kommer från just New 

Public Management eftersom den skapat en växande medvetenhet om ledningskompetens 

samt ledningens frihet att ta initiativ (Jonsdottir, 2003). NPM är en ekonomiskt inriktad 

arbetsmetod från den privata sektorn som under 80-talet började införas i den offentliga 

sektorn. Som det nämndes i bakgrunden är Lean, likt NPM, en metod som går ut på att 

eliminera brister och onödiga delar i arbetsflödet för att maximera vinster och effektivisera 

produktionsprocessen. Kritiker har samtidigt försökt visa den negativa påverkan Lean har på 

medarbetarnas motivation och välbefinnande. 
 

 

Förespråkare för Lean menar att arbetet resulterar i positiva förändringar för verksamheter 

och organisationer. Konceptet har utvecklats genom tiden av olika forskare men grundidén 

bygger på effektivisering och standardisering av arbetsrutiner, att hitta svaga länkar och 

eliminera dem.  Standardisering är grundläggande inom Lean och innebär bland annat att det 

finns dokument med en beskrivning över hur arbetsuppgiften skall utföras, vilken utrustning 

och material som behövs, hur underhållsarbete skall ske, vilka säkerhetsåtgärder som skall 

vidtas, checklistor och så vidare. Detta är till för att tillsammans med andra dokument likt 

processflödesdokument, få ett jämnt utflöde från produktionen. Det möjliggör dessutom för 

ledningen att testa nya sätt att utföra olika arbetsmoment och kontrollera resultatet. Det finns 

dessutom utrymme för medarbetare att föreslå idéer om hur ett arbetsmoment kan förbättras 

och föreslå olika tillvägagångssätt. Samtidigt beror medarbetarnas inflytande och engagemang 

i förbättring av arbetsrutiner på organisatoriska faktorer likt hur motivation och kreativt 

tänkande främjas i organisationen, men även individuella faktorer som intellektuell kapacitet 

och kunskap (Jigrot & Yngve, 2012). 

 

 

En viktig del i detta sätt att styra en organisation med Lean är att låta medarbetare genom sin 

expertis påverka hur ett arbetsmoment skall utföras, likt den tanke Taicchi Ohno hade i 

grunden. Medarbetare bör vara inriktade på att lösa problem, lagarbete ska uppmuntras och 

det ska finnas ett fokus på processförbättring. Problemlösningen ska vara inriktad på att 

identifiera och eliminera grundorsakerna till problem som uppstår hävdar Schiele (2011). En 

del i sättet att hantera medarbetare är dessutom att kompetensprioritera och skapa mindre 

grupper med en ansvarig ledare (Mehta & Shah, 2005). I ett Lean system ingår därför 

multikunniga operatörer, vanligtvis organiserade i små grupper som är ansvariga för kvalitet, 

ständiga förbättringar och problemlösning. Detta understryks också i Jigrot och Yngves studie 
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(2012) som menar att teamarbete och grupprestationer är i fokus inom Lean produktion och 

eventuell bonus blir därför gruppbaserad. Det finns ett visst grupptryck som syftar till att 

förbättra prestationer bland medarbetare och ledningen kan motivera sina anställda till att 

förbättra arbetet genom att organisera dem i team. Samtidigt hävdar kritiker däremot att 

grupptrycket kan ha en negativ effekt och stress som konsekvens enligt Jigrot och Yngve 

(2012). 
 

 

Forskningsresultat av Bhasin och Burcher (2006) visar att det är en blandning av faktorer som 

behövs för en framgång av Lean. Det är inte bara nödvändigt att genomföra arbetet med de 

tekniska verktygen. Organisationskulturen är betydande och måste omvandlas till positiv. 

Detta resultat understryks av fler forskares indikationer på hur viktig kulturen och 

arbetsmotivationen är inom verksamheten. I teorin diskuteras sambandet mellan sociala 

faktorer som exempelvis motivation, trivsel samt förmåner och hur dessa är kopplade till 

förändringar i organisationsstyrning likt principer från New Public Management och Lean. 

 

Slutligen har företagssektorn som skapar koncept likt Lean oftast som ett av sina mål, att öka 

vinsten, i ett flertal undersökningar visar resultaten på ökad vinst och eller minskade 

kostnader. Däremot är den intressanta aspekten att vinsten ökar eller minskar genom ett 

samband till just medarbetarnas arbetsmotivation. Fördelar med nya sätt att styra och 

förenklade arbetsrutiner resulterar bland annat i ökat engagemang bland medarbetare och 

därigenom ökad vinst samt produktion (Johnson, 2014). En studie som Johnson (2014) tar upp 

visade att över hälften av medarbetarna i landets arbetskraft inte var engagerade vilket 

resulterade i förluster av över 300 miljarder dollar. Han menar även att forskare genom sina 

studier visat att organisationer med högre medarbetarengagemang förbättrade sina finansiella 

resultat medan organisationer med lägre engagemang bland medarbetare hade nedgångar i de 

finansiella resultaten. Engagemanget hos medarbetare har dessutom visat sig vara relaterat till 

ökad produktivitet, ökade vinster, ökad kundservice, minskade säkerhetsproblem och högre 

organisatorisk stolthet (Johnson, 2014). Olika forskningsresultat visade att Lean är effektivt 

på många sätt och det mest intressanta är att dessa arbetsverktyg påverkar sociala faktorer 

som motivation och engagemang som i sin tur påverkar helheten i en organisation. Dessutom 

påverkar medarbetarnas motivation prestationerna i organisationer som i sin tur kan påverka 

budget och besparingar. Detta visar på att studiens ämne är av stor betydelse att studera. 
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 Syfte 1.3

 

Denna studie syftar till att få en djupare inblick i hur medarbetare på en offentlig förvaltning 

påverkades av en Lean-inspirerad organisationsförändring. Fokus ligger på hur verktyg från 

Lean påverkade arbetsmotivationen.  
 

 

 Problemformulering 1.4

 

Hur påverkas arbetsmotivationen av en Lean-inspirerad organisationsförändring i en offentlig 

förvaltning? 

 

 Disposition 1.5

 

Kapitel 1. Denna kandidatuppsats har inletts med en bakgrund om ämnet New Public 

Management och Lean som vidare diskuterats i en problemdiskussion som lett till en 

frågeställning och syftet med denna studie.  

 

Kapitel 2. I del två som heter Metod finns reflektioner kring metodvalen för insamling av 

teoretisk och empirisk data.  

 

Kapitel 3. Här presenteras en teoretisk referensram som går in i ämnet arbetsmotivation som 

är utgångspunkten för undersökning av de empiriska data som är insamlade.  

 

Kapitel 4. Vidare finns ett kapitel som heter Resultatanalys där resultaten från intervjuerna 

har presenterats och sedan analyserats utifrån den teoretiska referensramen. Denna struktur 

för kapitlet Resultatanalys är vald för att undvika upprepning av resultaten samt att direkt 

kunna läsa analysen av varje kategori som resultaten är indelade i.  

 

Kapitel 5. Studien avslutas med kapitlet Slutsats som avser att presentera det slutsatser som 

analysen av de empiriska och teoretiska data gett samt för att besvara frågeställningen. 
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 Metod     2
 

Avsnittet presenterar hur denna studie har genomförts och vilka principer som har tagits till 

hänsyn. Det diskuteras kring val av bland annat forskningsdesign, undersökningsmiljö och 

urval. 

 

 Metoddesign och fallstudie 2.1

 

Vår studie undersöker ämnet arbetsmotivation i organisationsförändringar inom offentlig 

sektor. Vi valde Stadsbyggnadskontoret i Göteborg Stad för det empiriska underlaget. Detta 

val grundar sig i att det är en förvaltning som nyligen (2013) börjat arbeta efter Leanmetoden. 

Dessutom var det en förvaltning som har haft samma arbetsrutiner i flera decennier. Där såg 

vi en möjlighet till att studera tydliga organisationsförändringar eftersom förvaltningen 

genomgått en total omorganisering snarare än att ha gjort successiva förändringar och 

uppdateringar under åren. Den andra orsaken till vårt val är att vi har större insyn genom att 

en av författarna till denna studie arbetar på förvaltningen och vi har därmed ett större 

kontaktnätverk främst till våra intervjuer och övrig viktig information som dokumentering av 

Leanarbetet och personalstatistik. 

Som metod till denna studie har vi valt en fallstudie som är det lämpligaste valet för denna 

studie med hänsyn till att vi vill studera förvaltningen på nära håll och utvärdera hur just deras 

förändringar har skett samt hur dessa har mottagits av medarbetarna. En fallstudie används 

enligt Merriam (1997) för att få en djupare förståelse kring det valda fallet. Metoden används 

för att få en inblick i hur de inblandade aktörerna ser på ett fall och detta är en av våra 

frågeställningar i vår undersökning då vi vill ta reda på hur medarbetarna ser på 

organisationsförändringarna de haft. I en fallstudieundersökning är det vanligt att frågor som 

“varför” och “hur” är vanliga utgångspunkter. Enligt Bryman (2013) syftar en fallstudie till att 

granska ett specifikt fall djupgående vilket är syftet i vår undersökning. Fallstudier är 

etnografiskt inriktade intensivstudium av ett enda fall eller organisation vilket i vårt fall 

utesluter forskningsdesigner som exempelvis tvärsnittsdesignen eller den longitudella 

designen. Med tanke på att kärnan i studien är förvaltningens information och därmed våra 

tolkningar är den kvalitativa metoden mest relevant att utgå från. Då studien syftar till att 

förstå arbetet kring det nya sättet att arbeta innebär det en möjlighet för oss som forskare att 

göra tolkningar och generaliseringar (Bryman 2013). Datainsamlingen i en fallstudie kan ske 

på olika sätt och vi har valt att samla in primärdata men även sekundärdata.  

 

Som sekundärdata valde vi att använda ett interndokument som SBK har använt sig av vid 

införandet av Lean i organisationen. Det är ett dokument som kallas: Visuell styrning och 

Leantavlor Projektstöd 2 SBK.pptx. I dokumentet står det bland annat hur man via Leantavlor 

kommunicerar med varandra med hjälp av exempelvis symboler som visar om något går bra 

eller dåligt. Dokumentet är ursprungligen från Fujitsu Konsultfirma som implementerade 

Lean i verksamheten. 
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 Den kvalitativa intervjun 2.1.1

 

Enligt Bryman (2013) bygger kvalitativa studier på en forskningsstrategi där tyngden ligger 

på ord och tolkande genom att i första hand ställa generella frågeställningar. Detta har vi som 

inledning i våra intervjufrågor som sedan berör uppfattningen om organisationsförändringarna 

och Lean för att få fram mer konkret data för analys. Nästa steg var att välja relevanta platser 

och undersökningspersoner, det vill säga respondenter. Vi ansåg att deras arbetsplats var mest 

lämplig och den mest bekväma miljön att svara på frågorna eftersom frågorna berör deras 

arbetsuppgifter och arbetsplats. 

 

 Miljöbeskrivning 2.2

 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad har varit vår utgångspunkt i undersökningen. 

Förvaltningen har flera olika avdelningar som ger service till många olika intressenter. Det 

kan vara allt från medborgare som söker bygglov för ett fritidshus eller stora byggföretag som 

ska bygga hela kvarter. Förvaltningen består av fem avdelningar med varsin avdelningschef 

och varje avdelning har 4-5 enheter samt en enhetschef på varje enhet. Vi har valt att fokusera 

vår undersökning på enheter som vi vet har arbetat med Lean för att få en rik och relevant 

studie. Dessa enheter är Plantstödsenheten, Mät och kart enheten samt Lantmäterienheten. Vi 

valde att intervjua 10 medarbetare cirka tre från varje enheten men endast 8 ställde upp på 

intervjuer. För att få djupare inblick i arbetet valde vi dessutom att intervjua en enhetschef och 

en avdelningschef i högre position. Anonymitet tillämpas på respondenterna. 

 

 

 Urval och intervjutillfället 2.3

 

De flesta forskare rekommenderar det målinriktade urvalet i en kvalitativ forskningsdesign 

som grundar sig på intervjuer. Det innebär att forskningen grundar sig på personer man vet 

har arbetat med Lean och som vi vet har erfarenheter som de kan berätta om. Vi ansåg att 8 

personer var tillräckligt för att samla in material till vår undersökning. Det som påverkade vårt 

urval var att avdelningarna tydligt arbetat med Lean. Dessa avdelningar var Mät och 

kartenheten, Planstödenheten och Lantmäterienheten. Vi valde att intervjua två chefer för att 

få mer material i form av primär och även sekundärdata om både arbetet inför själva 

införandet av Lean, hur och vem som drev idén framåt från tanke till handling, samt att 

cheferna har mer information om de verktyg som användes.  
 

Intervjuerna är den primärdata som vi använt oss av i vår studie samtidigt som vi samlat in 

sekundärdata i form av dokument kring införandet av Lean och övrig viktig 

dokumenthantering. Vi använde oss av en semistrukturerad intervju som är av kvalitativ 

karaktär. Kvantitativa intervjuer samt strukturerade intervjuer har en tendens att skilja sig från 

semistrukturerade intervjuer då den sistnämnda har större fokus på respondentens 

ståndpunkter och inte på värden och siffror. Våra intervjuer varade i ungefär 45 minuter 

vardera och frågorna som ställdes togs emot på ett bra sätt. Vi hade som hjälpmedel en 

intervjuguide till våra intervjuer och vi fokuserade då på ett specifikt tema under intervjuerna 



 

- 8 - 

 

med frågor som är riktade mot vår forskning. Personer som intervjuades hade stor möjlighet 

att svara utförligt på sitt eget sätt i form av samtal och diskussion då vi inte använde slutna 

frågor. Frågorna ställdes i samma ordning vid alla tillfällen till alla respondenter med 

möjlighet till flexibilitet om det ansågs vara aktuellt så att konversationen kunde fortsätta 

naturligt. Ibland kunde vissa frågor som inte var ställda besvaras under konversationens gång 

(Bryman, 2013). 
 

Tanken med semistrukturerade intervjuer var att respondenten hade möjlighet att tala öppet 

om frågorna samt att denna metod skapar ett naturligt samtal mellan forskare och respondent. 

Frågorna vi ställde var öppna frågor vilket gav respondenten möjlighet att svara med egna ord 

och tolkningar. Metoden ansågs vara mest lämplig eftersom vi ville ta reda på 

respondenternas tankar, känslor, iakttagelser och åsikter om förändringarna och arbetet kring 

Lean. Respondenten hade möjlighet att fritt besvara frågorna vilket var en fördelaktig strategi 

och vi kunde ställa följdfrågor vid intressanta diskussioner som var relevanta för vårt syfte. 

Detta sätt gjorde att vi inte missade fakta som var viktig för vår studie då våra frågeställningar 

var anpassningsbara efter respondenten (Bryman, 2013) 
 

Det är inte ovanligt att semistrukturerade intervjuer bandas så att man senare kan blicka 

tillbaka på insamlat material. Vi valde att spela in samtalen samt föra anteckningar under 

samtalets gång för att denna teknik var bäst lämpad och tillgänglig. Intervjuerna som gjordes 

sammanfattades samma dag eller senast dagen efter för att få en ökad trovärdighet då 

informationen och intrycken fortfarande var tydliga i minnet. Då tiden mellan intervju och 

bearbetning av material gjordes nästan omgående innebar detta att risken minskade för 

bortfall av insamlad data. Kroppsspråk och ansiktsuttryck glömdes heller inte bort och detta är 

viktigt för transkriberingen (Bryman, 2013). 

 
 

 Urval av respondenter 2.3.1

 

Vi valde att genom ett bekvämlighetsurval välja tre avdelningar vi visste om hade arbetat med 

Lean sedan satte vi fokus på en enhet som tillhörde avdelningen. Till enheten vi valt ut 

skickade vi sedan ut ett massmail till alla medarbetare. I mailet fanns en 

bakgrundsbeskrivning om uppsatsen och dess syfte och information om hur studien skulle 

utföras. Vi meddelade bland annat att det fanns en valfrihet för anonymitet, att samtalen 

spelas in, att studien är tillgänglig att ta del av och att vi sökte frivilliga medverkare. Att vi 

valde detta tillvägagångssätt berodde på att vi fick veta att det var ett bra sätt att fråga 

medarbetarna eftersom det fanns en risk att människor inte vågade sticka ut om man frågade 

öppet i grupp. Genom att skicka ett mail fick de chans att själva kunna ta beslut om 

medverkan i studien utan att känna något utanförskap eller press. När vi hade fått in vilka som 

frivilligt ville ställa upp på en intervju bokade vi därefter in tider som passade.   

 

 

 Etik och studiens tillförlitlighet  2.4

 

Som författare till denna studie har vi tagit hänsyn till lagar och regler samt försökt 

upprätthålla en god etik. Detta har vi gjort genom att bland annat följa de etiska principer 

Bryman (2013) tar upp. Dessa berör respondenternas integritet, anonymitet och vår 

tystnadsplikt gentemot dem. Vi har valt att följa de fyra viktigaste principerna där den första 
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är informationskravet som syftar till att berörda personer ska informeras om undersökningens 

syfte samt att det är frivilligt att delta vilket innebär att dem när som helst kan välja att avsluta 

deltagandet. Informationen gavs ut i samband med intervjuförfrågningarna som skickades ut 

via e-mail samt att informationen gavs ut en andra gång vid själva intervjutillfället. Den andra 

principen är samtyckeskravet där deltagarna själva bestämmer om sin medverkan vilket 

bekräftades via intervjuförfrågningen samt medverkandet på intervjutillfället. Den tredje 

principen är konfidentialitetskravet där vi såg till att inga personuppgifter utöver namn varken 

efterfrågades eller togs emot av oss för största möjliga säkerhet samt att alternativ till total 

anonymitet alltid fanns. Nyttjandekravet som också ska tas till hänsyn innebär att uppgifter 

som samlas in om enskilda personer endast är till för forskningsändamålet, detta såg vi till 

genom att radera all inspelad information samt anteckningar direkt efter studiens avslut. 

 

För att främja en hög trovärdighet har vi varit noga med att inte välja medarbetare som det 

förekommit arbetskontakt med. En fördel i studiens tillförlitlighet är att vi har stor insyn 

genom att en av författarna till denna studie arbetar på förvaltningen och vi har därmed ett 

större kontaktnätverk främst till våra intervjuer och övrig viktig information som 

dokumentering. Om det kan härleda negativa effekter av att vi har en närmare insyn på 

förvaltningen diskuteras i metodreflektionen. En annan del som styrker studiens tillförlitlighet 

är att det finns en respondentvalidering där forskaren försäkrar sig om att det finns en god 

överensstämmelse mellan resultaten och de erfarenheter och uppfattningar som 

respondenterna har. Detta har uppnåtts genom att vi som forskare och intervjuare kort 

sammanfattade intervjun och gav en återkoppling av vilka intryck och resultat vi fick. På så 

vis försäkrade vi oss om att vi uppfattat rätt samtidigt som respondenterna fick en tryggare 

känsla av intervjun och en chans till att rätta till eventuella missuppfattningar. 

 

 

 Metodreflektion 2.5

 

Den kvalitativa forskningen kritiseras för att vara en metod som är allt för subjektiv. Kritiken 

riktas till den kvalitativa forskningen som bygger på forskarens personliga förhållande till 

respondenten som uppstår under en undersökningsprocess samt att den kvalitativa 

forskningen baseras på forskarens osystematiska uppfattningar. Personer som blir intervjuade 

har en tendens att bli för personliga vilket resulterar i att objektivitet och trovärdighet inte 

anses vara särskilt trovärdigt i undersökningen (Bryman, 2013). Efter genomförda intervjuer 

finns en önskan om mer tid för att jämföra med andra kontor som också arbetat med Lean i 

någon förändringsprocess. Detta för att kunna jämföra medarbetares tankar och åsikter kring 

motivation i ett bredare perspektiv. Detta hade resulterat i mer underlag till studien och med 

det en större trovärdighet till underlaget. Till vår fördel genom god kontakt och ingång till 

Stadsbyggnadskontoret, arbetar en av författarna till denna studie på förvaltningen. Det var 

samtidigt ett nödvändigt beslut att ta på grund av tidsbrist trots att det lämpligaste är att ha en 

utomstående som intervjuar medarbetarna. Vi valde därför medvetet att intervjua personer 

som inte hade haft någon större kontakt med vår författare i tidigare arbete på förvaltningen. 

Vi valde medvetet andra avdelningar än den författaren arbetar på och på så sätt försöka öka 

objektiviteten i vår insamlade data. Upplägget av frågorna genom kategorisering samt 

förtydligande följdfrågor anser vi ha hjälpt oss att få en bra struktur och underlag. Frågorna 

var alla ställda i samma ordning och alla respondenter fick samma frågor. Följdfrågor har 

ställts om det inte varit ett tillräckligt utformat svar för att få mer förståelse kring deras tankar 

och åsikter. Eftersom vi ställt dessa följdfrågor tror vi att objektiviteten ökat då vi minskat 
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vårt tolkningsutrymme under intervjusammanställningen. Kritiken mot kvalitativ forskning är 

vi medvetna om och svårigheten att upprätthålla objektivitet och replikerbarhet är svårt ofta 

för att forskaren skapar egna intressen och detta i sin tur kan leda till att forskningen och 

tolkningen av insamlat material styrs åt ett personligt håll (Bryman, 2013). Vi valde att banda 

intervjuerna med varje respondents godkännande. Detta skapar en mer sanningstrogen 

forskning eftersom risken finns att man glömmer vad som sagt om man enbart haft 

anteckningar. Även respondenters uttryck och gester kunde tolkas när inspelning gjordes 

vilket innebar att risken att missa tysta värderingar till exempel; yttryck, gester och 

kroppsspråk, inte var lika stor.  

Vår teoretiska referensram består av ett antal vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. 

Dessa har sökts och hämtats ur databaser likt ABI Inform Complete, Business Source 

Premier, Diva, Google Scholar, Oxford Journals och så vidare. Enligt vår 

informationssökning finns det gott om forskning kring New Public Management och Lean, 

det finns även nyare forskning inriktad på offentlig sektor men inget som kan användas som 

en generell metod att applicera verktygen på, en problematik kan ligga i att dessa inte är 

teorier utan just verktyg i organisationsstyrning. Så var även fallet om ämnet motivation där 

det finns olika teorier, även inom inriktningen arbetsmotivation. Det som däremot kan vara 

problematiskt är att arbetsformer ständigt förändras vilket kräver nyare forskning i 

arbetsmotivation. Ett annat problem med många teorier är att få är allmänt accepterade och 

kan användas generellt. Samtidigt fanns det en brist på större svenska undersökningar av 

arbetsmotivation med större insamling av data. 

Den kvalitativa forskningsmetoden kan vara komplicerad eftersom en studie är svår att 

upprepa med tanke på tolkningsutrymmet av resultat. En replikation anses vara nästan 

ogenomförbar eftersom forskaren själv anses vara den som uppfattar all datainsamling och 

sedan väljer utifrån sina inriktningar skriva sin forskning (Bryman, 2013). Vi tror dock att det 

går att upprepa studien baserat på våra frågeställningar och utifrån detta kan man exempelvis 

göra en jämförelse med andra förvaltningars resultat. Studien är självklart enklare att 

genomföra på andra enheter som har medarbetare som också använt sig utav 

tillvägagångssättet Lean i ett förändringsarbete än om de valt ett annat sätt.  
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 Teoretisk referensram 3

 
Avsnittet presenterar begreppet motivation och fortsätter med en fördjupning i olika 

motivationsrelaterade faktorer enligt ett antal forskare. Ett större fokus ligger på 

arbetsmotivationsteorier och de motivationsrelaterade faktorerna som används för att studera 

motivation. En tyngdpunkt ligger i en doktorsavhandling om arbetsmotivation och dess 

bestämningsfaktorer och utfall av Christina Björklund, 2001. 

 

 

 Definitionen av motivation  3.1

 

Det mest kända inom motivationsteori är “The Hawthorne Experiment”, detta var grunden till 

vidare studier inom vad som motiverar människan. Svaren man fann i experimentet var inte 

väntade. Målet var att studera effekterna av olika trötthetsframkallande faktorer som 

temperatur, belysning, bidrag från resultatsystemen etcetera. Det som förbättrade 

produktiviteten var det ökade intresset från företaget i sina anställda genom att ställa frågor 

om deras hälsa, personliga liv och så vidare som från början var oavsiktligt och endast i syfte 

att observera de anställda. Teorier om motivation vände från ekonomiskt fokus till vikten av 

mänskliga relationer. Motivation kan beskrivas som det behov eller det driv som gör att en 

person, antingen tar till vissa åtgärder eller ett visst beteende. Motivationen kommer från 

individuella behov, önskningar och enheter. Det är heller inte observerbart vilket gör att 

analys endast kan härledas från tydliga, observerbara och motiverande processer, från 

exempelvis miljön man lever i och hur den påverkar personlighet, tro, kunskap och liknande 

faktorer. Det finns ingen allmänt accepterad definition av arbetsmotivation och den största 

orsaken är behovet av studier kring motivation. Det finns ett behov eftersom det skett ett 

arbetsskifte där traditionella anställningar ersatts av exempelvis tillfälligt arbete. Ett skifte har 

även skett inom arbetsmoment som formats om av ny teknik och blivit kunskap och 

tjänstebaserade snarare än traditionellt kroppsarbete. Det finns därför nya faktorer som 

påverkar en medarbetares motivation och dessa förändras ständigt i takt med att 

arbetsförhållanden förändras (Björklund, 2001) 
 

 Arbetsmotivation 3.1.1

 

Under åren har många teorier kring vad som motiverat människan växt fram. Dessa beskriver 

olika uppfattningar av de faktorer som driver igenom den process där människans beteende 

aktiveras, riktas och tillhandahålls i organisatoriska miljöer. Forskaren Björklund (2001) 

menar att det finns ett ökat intresse för arbetsmotivation som beror på högre global 

konkurrens, förändringar i arbetsuppgifter samt att dagens växande industri är en service och 

tjänstebransch där arbetstagaren är den viktigaste tillgången.  
 

Den viktigaste förutsättningen för teorier om arbetsmotivation är att de förutspår olika 

arbetsrelaterade beteenden menar Björklund (2001). Dessa kan vara frånvaro, omsättning och 

arbetsprestation. Att ha en hög frånvaro bland medarbetare är kostsamt för organisationer och 

att ha en motiverad personal kan förhindra tillbakadragande beteenden, samt att en motiverad 
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och hårt arbetande personal kan ha en positiv effekt på lönsamheten i organisationer. 

Engagemanget hos medarbetare har visat sig vara relaterat till ökad produktivitet, ökade 

vinster, ökad kundservice, minskade säkerhetsproblem och högre organisatorisk stolthet 

(Johnson, 2014). Vidare hänvisar han till ett resultat som visade att organisationer med höga 

nivåer av engagemang hos medarbetare hade ledare och chefer som behandlade sina anställda 

som "deras mest värdefulla tillgångar” vilket styrker vikten av engagerade anställda 

ytterligare.  
 

För att gå djupare in i hur motivation kan variera presenteras en studie vars syfte var att se om 

ett lands kulturella orientering, tillsammans med sitt tillstånd av ekonomisk utveckling, 

påverkar arbetsmotivationen av dess befolkning. Det visade sig att motivationen för arbete 

sjönk ju bättre ekonomin blev (Klonoski, 2011). Han påpekar att det finns en skillnad mellan 

de länder vars ekonomiska miljöer kan kännetecknas av brist och de som är mer ekonomiskt 

säkra. Han menade att ekonomiska faktorer tenderar att spela en avgörande roll under 

förhållanden av sämre ekonomi, men när ekonomin förbättras formar andra faktorer samhället 

i allt högre grad. Detta belyser vikten av den ekonomiska utvecklingen för att avgöra varför 

människor är motiverade att arbeta. Klonoski (2011) nämner den kände behovsforskaren 

Maslow som beskrev en allmängiltig hierarki av behov som grundar sig på antagandet att 

"människan är ett ständigt vilja ha djur”. Det är att det aldrig kan finnas en punkt där 

människor inte strävar efter något mer än vad de för närvarande har. När det ena behovet 

uppfylls upphör det att vara en drivkraft. De socioekonomiska och kulturella faktorerna visade 

sig tydliga i en annan studie som förklarar sambandet mellan behov och de yttre och inre 

faktorer som motiverar en människa. Det visade sig, likt det Maslow hävdar, att i länder med 

svaga sociala trygghetssystem blev frågan om överlevnad och trygghet i anställningen 

avgörande. Anställningstrygghet, arbetsförhållanden och löner är de faktorer som blir närmare 

knutna till arbetstillfredsställelse. Även i denna studie visade det sig att i företag med högre 

nivå av trygghet och olika positiva arbetsförhållanden blev dessa faktorer inte längre lika 

viktiga eftersom behovet var uppfyllt och de anställda sökte motivation ur andra sammanhang 

som handlade mer om den inre motivationen och personen i fråga (Ismail & El Nakkache, 

2014). 

 

 

 Arbetsrelaterade motivationsteorier 3.2

 
Inom attitydforskning finns ett stort intresse för något som kallas avsikt. Avsikten påverkar de 

motivationsfaktorer som i sig påverkar ett beteende. Detta eftersom avsikten är en indikator 

på exempelvis hur mycket människor är villiga att göra något eller om hur mycket de planerar 

att anstränga sig. Som en allmän regel gäller att ju starkare avsikt att engagera sig i ett 

beteende, desto mer sannolikt är dess genomförande (Björklund, 2001). Detta i sig är 

individuellt och svårt att mäta, därför väljer vi att utgå från tydliga, yttre faktorer som i viss 

mån kan påverka arbetsmotivationen. Johnson (2014) lyfter upp att ledare kan ha åtgärder för 

att engagera de anställda. Bland annat att utveckla arbetsuppgifter och erbjuda utmanande 

roller och ett meningsfullt arbete. En åtgärd är även att förmedla en tydlig vision för framtiden 

och ge tydliga förväntningar på de anställda. Slutligen nämndes fördelar och förmåner även 

som viktiga då anställda enligt studien talade stolt om de utmärkta förmåner deras 

organisationer tillhandahöll.  

Arbetsberikning definieras som ett sätt att motivera de anställda genom att ge dem mer ansvar 

och variation i sina arbeten. Idén utvecklades först av amerikanska psykologen Frederick 
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Hertzberg på 1950-talet som menade att arbetet bör innehålla en rad uppgifter och utmaningar 

av meningsfullhet, varierande svårighet, feedback, uppmuntran och kommunikation. Pengar 

som motivationsfaktor räcker inte då fler anställda vill bli uppskattade för sitt arbete. I 

dagsläget finns framsteg inom frågor om hur man motiverar och vilka åtgärder det finns. 

Arbetsberikning är ett arbetsmiljöprogram som utvecklats utifrån Hertzbergs 

arbetskarakteristiska motivationsteori. Den innebär att få de anställda att känna ett ökat 

förtroende från chefer och ledning genom att öka deras kontroll och ansvar tillsammans med 

utvecklingsmöjligheter (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Det finns även en modell som 

inriktar sig mer på den enskilda individens arbetsmotivation. Något som är viktigt för 

motivationen enligt modellen är att den anställde förstår uppgiftens helhet samt dess 

betydelse. Samtidigt som autonomin, kontrollen över och ansvaret för den egna 

arbetsuppgiften finns hos den anställde. Dessa två aspekter har likheter med de principer som 

finns inom Lean. En annan viktig princip, som betonas av fler forskare längre fram i kapitlet, 

är att ledningen följer upp och ger feedback till den anställdes resultat (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). 

 

 

 Arbetstillfredsställelse och arbetsglädje  3.2.1

 

Med tanke på att verktyg som NMP och Lean resulterar i bland annat standardisering av 

arbetsmoment samt låter medarbetare specialisera sig på sitt område vilket resulterar i mindre 

rörlighet, så är upplevelsen av arbetet en viktig faktor i hur arbetsmotiverade anställda är.  

Arbetsnöjdhet beror mycket på subjektiv monotoni i arbetet, samtidigt som frånvaro på grund 

av sjukdom är lika relaterat till arbetsförhållanden och subjektiv monotoni. Därför lyfts 

arbetsnöjdhet, arbetstillfredsställelse upp av Björklund (2001). Det är en motivationsrelaterad 

faktor som många forskare nämner betydelsen av. Arbetsnöjdhet är utan tvekan den faktor 

som uppmärksammats mest i arbetsrelaterad attityd och konceptualiseras ofta som 

arbetsglädje för ett objekt, i detta fall jobbet. Locke (1976) beskrev arbetstillfredsställelse som 

ett angenämt eller positivt känslomässigt tillstånd som uppkommer av bedömningen eller 

uppskattningen av dennes arbetslivserfarenhet. Det betonas däremot att arbetsglädje per 

definition inte är samma sak som motivation. Arbetsglädje beskrivs mer som en attityd, ett 

inre tillstånd eller mått på hur nöjd eller missnöjd man är med sitt arbete. 

 
 

 Arbetsintresse och belöningssystem/incitament 3.2.2

 

Timm och Peterson (2000) definierar intresse som ett behagligt känslomässigt tillstånd som 

styr och upprätthåller aktivitet, närvaron eller frånvaron av intresse för arbetsuppgifter och det 

som i allmänhet färgar tillvaron och är värt vår uppmärksamhet. Intresset präglas av flera 

tillstånd, det är ett psykologiskt tillstånd som kännetecknas av koncentration och njutning. 

Vidare är det lättare för människan att lära sig när den är intresserad. Därmed är intresset 

beroende av möjligheten till självständighet (autonomi) för att öka den inre motivationen. Vi 

kan alltså tappa intresset vid för stor extern kontroll. Utförandet av arbetsuppgifter har också 

ett inflytande på arbetsintresset och det är därmed optimalt att ha en balans mellan att ha 

svårare utmaningar men ändå tillåta människor att lyckas. Arbetsintresse är enligt studier en 

av de mest inflytelserika faktorerna för att förklara arbetsmotivation (Björklund, 2001). 

Betydelsen av att ha ett intressant arbete att utföra varje dag är något som anställda betonade 

vikten av även enligt Johnson (2014). 
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Yttre motivationsfaktorer likt belöningssystem har länge använts för att påverka de anställdas 

motivation och prestation. Det är tänkt att forma anställningsförhållanden men lönen ger även 

feedback (återkoppling eller uppskattning) på prestationen en individ faktiskt utför. 

Motståndarna till just pengar som belöningssystem hävdar att pengar inte är en drivkraft och 

att de kanske kan minska arbetsmissnöjet, men de behöver inte motivera (Kohn, 1993). Han 

hävdar att belöningar som används inom arbetsorganisationer som exempelvis, 

pensionsplaner, bonusar, provisioner och semestrar endast genererar en tillfällig känsla av 

engagemang. Om och hur motivationen skulle påverkas av incitament kan bero på olika 

faktorer likt de anställdas kultur eller ställning i organisationen menar Björklund (2001). I 

svenska företag anses inte betalningen vara en motiverande aspekt. Dels för att nivån på lönen 

ofta beslutas utanför organisationen samtidigt som lönen för en anställd är bestämd enligt 

positionen och inte den anställdes prestation. Däremot går det inte att förneka att grundlönen 

är den största orsaken till att människor arbetar (Olve & Samuelson, 2008). Feedback och 

återkoppling som ett belöningsincitament, en yttre faktor som ligger i organisationsens ansvar, 

kan bidra till att de psykologiska behoven känns uppfyllda. Särskilt behov som självständighet 

i arbetet, kompetens och samhörigheten vilka i sin tur stärker den inre motivationen och 

arbetsmotivationen (Tremblay, 2009). 

 

 

 Arbetsrelaterad stress  3.2.3

 

Stress har blivit ett av de mest allvarliga hälsoproblem idag, problem inte bara för individer i 

form av fysiska och psykiska funktionshinder, men även för arbetsgivare och regeringar som 

har börjat bedöma dess finansiella skador. Stress orsakar enligt forskare hälften av frånvaron, 

49 procent av omsättningen och fem procent av den totala förlorade produktiviteten. I en 

svensk studie visade det sig att både kvinnor och män som låg kontroll över sin 

arbetssituation, tillsammans med monotona arbetsuppgifter, hade en högre stressnivå. Den 

högsta upplevda stressnivån, både hos kvinnor och hos män, fanns i kvinnodominerade yrken 

hävdar två andra forskare som menar att stress ses som en speciell relation mellan en individ 

och en specifik miljö samt den process som sker i ett sammanhang, samt hur individen 

bedömer situationen. Andra menade att stressiga situationer inte bara leder till missnöje utan 

somatiska problem likt högt blodtryck, migrän, sömnlöshet och psykologiska svårigheter likt 

depression, ångest samt negativa beteenden likt missbruk av alkohol och tobak (Björklund, 

2001). Stress i sig är något som ofta uppmärksammas i allmänhet. Samtidigt är stressen enligt 

kritiker till Lean en av de större konsekvenserna. 

 

 

 Organisatoriskt engagemang, syfteskapande och helhetsperspektiv 3.2.4

 

Organisatoriskt engagemang är något som undersöks i samband med attitydundersökningar. 

Likt arbetsglädje används det ofta som ett mått på arbetsmotivation och har uppmärksammats 

i samma omfattning i tidigare forskning. Det finns flera definitioner men tre nämnare har 

funnits vara gemensamma. Den första är det emotionella engagemanget till organisationen, 

den upplevda kostnaden med att lämna organisationen samt den sista som talar om 

skyldigheten att stanna kvar i organisationen (Björklund, 2001). Det emotionella 

engagemanget är det mest relevanta för vår studie och kommer att analysera en viktig del av 

empirin. En annan betydelsefull del i arbetsmotivationen hos de anställda ligger enligt 



 

- 15 - 

 

forskare hos handledaren, chefen, som har en viktig roll i att påverka de anställdas 

arbetsnöjdhet (Blau, 1999). Samtidigt som organisatoriskt engagemang är influerat av bland 

annat prestationsbehov, gruppattityder mot organisationen, upplevd betydelse för 

organisationen och arbetsuppgiftens identitet och tydlighet (Steers, 1977). Han menade 

dessutom att individer kommer till organisationer med särskilda behov, önskemål samt 

kunskaper och förväntar sig att finna en arbetsmiljö där de kan få sina behov tillgodosedda 

och kunna använda sina färdigheter. När detta uppfylls ökar engagemanget till organisationen. 

Genom vidare forskning Steers (1977) nämner blev betydelsen av feedback väldigt tydlig, 

ledningen måste investera i sina anställda genom att låta dem vara delaktiga i beslutsfattanden 

och tillåta återkoppling (feedback) till och från de anställda. Medarbetarnas engagemang är 

relaterat till en arbetsmiljö av förtroende, samarbete och kreativitet för de anställda. 

 

I en studie av arbetsmotivation i offentlig sektor under en organisationsförändring i Italien 

visade resultaten att positiva uppfattningar av förändringarna leder till ett genomdrivande av 

offentlig sektors arbetsmotivation. Denna relation är starkare i byråkratiska organisationer 

som bäst representerar medarbetarnas etos av offentligt arbete som en plikt. En positiv 

uppfattning av förändringar i arbetet och hög arbetsmotivation leder till högre 

arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang. Det andra resultatet visade att 

individer är mer benägna att acceptera förändringar genom en hög, positiv, arbetsmotivation 

(Wright, 2001). Perry och Wise hävdar att det finns en skillnad i hur offentliganställda 

motiveras jämfört med privatanställda. De menar att det finns starka band mellan 

medarbetarna och organisationen och medborgarna samt att de finns en vilja att uppnå 

organisatoriska mål och resultat. De menar att dessutom att anställda i offentlig sektor i högre 

utsträckning tycker att deras arbete är meningsfullt och gör skillnad som mynnar ut i lojalitet 

och plikttrogenhet till staten (Perry & Wise 1990). 

 

Vidare presenterar Björklund (2001) forskning som tyder på vikten av ledarskap och hur 

ledarskap som utvecklar, inspirerar och utmanar intellektet hos anställda är ett sätt att gå 

bortom deras egenintresse till ett högre kollektivt syfte, vision och mål som organisationen 

har. Detta hade följaktligen en upplevd ökad ansträngning och arbetsglädje. Det högre 

kollektiva syftet är viktigt och det konstateras att det finns ett positivt samband mellan att 

ansluta organisationens syfte till medarbetarnas engagemang. Studien som nämndes tidigare 

av Johnson (2014) visade att många anställda talade om ett intressant arbete att utföra varje 

dag, men det var dessutom lika viktigt att deras arbete skulle göra en positiv skillnad i världen 

från ett helhetsperspektiv, oavsett om det var att göra informationen fri, länka samman 

människor, hjälpa till att hitta botemedel mot sjukdomar, hjälpa organisationer att förbättra 

sina resultat eller leverera en välbehövlig produkt eller service till kunderna. Johnson (2014) 

lyfter även upp resultat som visade att de anställda behöver tro på vad de gör, de måste tro att 

deras arbete kommer att göra skillnad samt att arbetsledare också tror på det och förmedlar 

den tron till sina anställda.  

 

 

 Inflytande och organisationsförändringar 3.2.5

 

Management beskrivs som processen att få igenom produktivt arbete genom insatser 

av andra individer. Därmed är förståelsen av mänsklig motivation viktig för lednings 

framgång. En fråga de bör ställa sig är vad som kommer att motivera människor att frivilligt 

arbeta mot organisatoriska mål. Chefer kan påverka motivationen genom att ha realistiska 

förväntningar, kommunicera om viljor, behov och mål, samt förstå skillnaderna mellan 
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drivkrafter och underhållsfaktorer. Att ha en öppenhet med de anställda skapar ett 

motiverande klimat, slutligen är det viktigt att använda ett belöningssystem (Björklund, 

2001). Som det nämndes tidigare är handledarens roll viktig och det stödet kan göra stor 

skillnad genom att ge information, vägledning, uppskattning och erkännande. När 

organisationer förändras kan det ha många effekter på de anställda vars arbetsmiljö, rutin och 

vardag på jobbet ställs om. Då Radnor (2010)  konstaterade att genomförandet av Lean kräver 

medvetenhet om behovet av förändring och acceptans av de ändringar som kan behövas, är 

det viktigt att tala om en inkludering som en faktor i arbetsmotivationen särskilt under 

organisationsförändringar. Öppenhet och inkludering har ett stort värde vilket lyfts upp i 

Johnson (2014). Anställda talade positivt om öppenheten i deras organisationskulturer, hur de 

ofta hade direkt tillgång till kunnig personal och hur de ingick i stora delar av planering och 

beslutsfattande som påverkat dem i deras områden eller projekt. Ledarskap var mycket 

viktigt, dock inte på ett kontrollerande och dominerande sätt, utan ett inkluderande och 

uppskattande sätt. Denna inkludering kan ske genom exempelvis laganda. Den upplevda 

lagandan som fanns hos arbetsgrupperna i en studie ledde till att man förutspådde 

processförbättringar, kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet. Denna studie visar enligt 

författarna vikten av att forma uppfattningen om en laganda “team climate” för att underlätta 

processen och skapa kvalitetsförbättring. Det betonar vikten av öppen kommunikation och 

förtydligar förändrade roller i ledarskap i moderna organisationer (Howard, Foster & 

Shannon, 2005). 

 

 

 Framtid och karriär 3.2.6

 

Att ha en framtid och karriär inom en organisation är något som motiverar och sätts upp som 

mål för många. Mål kan beskrivas som inre representationer av önskvärda tillstånd som kan 

vara olika utfall, händelser eller processer. Enligt målsättningsteorin är målen ansvariga för 

mänskligt beteende. Locke och Latham (2006) menar att människor strävar efter att uppnå 

mål för att tillfredsställa sina känslor och önskningar. Mål vägleder människors reaktioner och 

handlingar samtidigt som dem är relaterade till arbetsbeteende och prestation samt leder till 

vissa konsekvenser eller feedback. Gruppmål är väldigt effektiva också menar dem och detta 

trots att grupper kan komplicera arbetet eftersom målkonflikter och olikheter i det man strävar 

mot kan uppstå. Man har funnit att personliga mål som är kompatibla med gruppens 

gemensamma mål ökar gruppens prestationer och matchar de inte så kan det ha förödande 

effekter på samarbetet och prestationerna. Mål som kommer från organisationen bör samtidigt 

vara specifika och svårare då det leder till bättre resultat än allmänna mål som exempelvis att 

göra sitt bästa eller inga mål alls (Locke & Latham, 2006). 

 

 

 Användning av de arbetsrelaterade motivationsfaktorerna  3.2.7

 

De arbetsrelaterade motivationsfaktorerna som har nämnts i teorikapitlet är till för att bättre 

förstå medarbetares egna behov i arbetet, samt hur nivån av engagemang under 

organisationsförändringar påverkas. De faktorer som valts ut för att analysera medarbetarnas 

svar senare i resultatanalysen är uppmärksammade i olika studier som avser att förklara 

människans arbetsmotivation. Förvaltningen som är vald för analys i denna studie har haft en 

problematik som inneburit saker så som brist på tillsyn från ledning, ineffektiva arbetsrutiner, 

långsam produktion av resultat, brist på samarbete och kommunikation.  Dessa saker har 



 

- 17 - 

 

tillsammans sänkt den positiva arbetsstämningen på arbetsplatsen. Därmed kommer 

faktorerna som uppmärksammats som viktiga förutsättning för en hög nivå av 

arbetsengagemang ligga till grund för analys av medarbetarnas svar på intervjufrågorna.  

Arbetsintresse och arbetstillfredställelse kommer att studeras genom att se på respondenternas 

åsikter om deras arbetsuppgifter, arbetsplats samt arbetsstämning både före och efter 

förändringarna med Lean.  Inflytande och delaktighet i beslutsfattande och genomförande 

kommer att studeras utifrån respondenternas svar om hur Lean introducerades, hur de var 

delaktiga samt möjligheten till att påverka olika saker. Mål och karriärsplaner analyseras 

bland annat utifrån medarbetarnas planer på framtiden i organisationen samt möjligheten till 

att avancera. Dessa förutsättningar som anses vara essentiella i teorin kommer att studeras på 

så sätt att de inte besvarar endast en intervjufråga. Arbetsintresse exempelvis, är något som 

ökar beroende på respondenternas svar om delaktighet, som är en annan faktor. Det finns 

alltså en stark koppling sinsemellan dessa förutsättningar för ökad arbetsmotivation. 

 

 

 Resultatanalys 4

 
I detta kapitel ges en kort presentation av avdelningarnas roller samt bakgrundsinformation 

om Stadsbyggnadskontoret. I den delen introduceras även problematiken de haft och 

förändringsarbetet med Lean. Därefter presenteras resultaten från intervjuerna med 

medarbetarna från de tre avdelningarna, delavsnittet heter Lean och motivation ur 

medarbetarperspektiv. I detta kapitel analyseras även resultaten för att hålla en enkel och 

överskådlig struktur, därför finns en tillhörande analys under varje kategori. 

 

 Bakgrund  4.1

 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad (SBK) är en förvaltning som bygger staden. Den har 

bland annat en avdelning som heter Planstödsenheten där en planteknikers roll innebär att 

vara stöd åt handläggare/arkitekter i ärenden när man ska arbeta med planprojekt. Det är dem 

som ritar kartorna och ansvarar för de viktiga detaljplanerna, planprocessen och tillgången till 

den samt utvecklar rutiner och arbetssätt. En annan avdelning i förvaltningen är Mät och 

Kartenheten vars huvudsakliga uppgift är att mäta vid olika byggplatser och se till att man 

placerat avgränsningar rätt i förhållande till bygglov. En annan intressant avdelning som är 

vald för analys är Lantmäterienheten vars arbete går bland annat ut på att dela mark, ta fram 

kartor, föra protokoll, tolka lagstiftningen samt komma överrens om fastighetsgränser. 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg Stad har under 2013 gjort flera olika åtgärder för att 

försöka förbättra sin arbetsmiljö och arbetskultur. En satsning påbörjades hösten 2012 genom 

att introducera Lean för att se över processerna och ledtiderna i olika ärenden. Orsaken till att 

de fokuserat på att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö är att de under decennier jobbat med 

gamla arbetssätt som haft sitt ursprung i gamla rutiner. Genom att ha arbetat med gamla 

rutiner har processerna inte utvecklats i samma takt som övriga samhället vilket i sin tur lett 

till längre ledtider vid ärenden. Under en lång tid hade kontoret anställningsförbud och när det 

upphörde insåg man hur eftersatta arbetsrutinerna var och personalbristen visade sig påtaglig. 

Rekryteringar började göras och man ser en ökning av anställda som 2010 var 245 till 2013 

där 279 var heltidsanställda. Detta är en hög siffra för en förvaltning som består av cirka 290 
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medarbetare. Under åren av anställningsförbud hade förvaltningen inte tillräcklig kapacitet att 

förbättra och utveckla sina arbetsrutiner utan arbetade som tidigare och fokuserade mer på det 

yttre uppdraget än sina egna processer. För en enklare jämförelse av arbetsprocesserna kan 

man säga att SBK hade ärenden som tog dubbelt så lång tid som det egentligen tar för en 

annan förvaltning inom samma område.  

Lean introducerades och nästan alla medarbetare fick gå en introduktionsutbildning för att 

lära sig grunderna. Medarbetarna fick beskriva alla processer noggrant och sätta olika färger 

på Leantavlan för de processer som ansågs vara viktiga, mindre viktiga, oviktiga. Efter flera 

analyser och mötesgrupper i hur man skulle förkorta ledtiderna och minska de onödiga 

processerna kom man fram till att man skulle börja eliminera onödiga arbetsuppgifter. 

Grupperna var väldigt engagerade och till en början var det mest projektledaren som kom med 

idéer på vad man kunde förbättras och senare cheferna.  När medarbetarna blev inblandade 

började förändringar att ske. Man kunde tydligt se hur processer minskade och hur 

arbetsuppgifter man gjort i åratal plötsligt försvann. Eftersom man inte hade möjlighet att 

anställa i den mån man vill på grund av budget och andra faktorer upplevde medarbetarna att 

de var underbemannade. De kände att tid inte fanns till och att man behövde mer arbetskraft. 

När medarbetarna väl börjat med projektet och förstod hur dem skulle förhålla sig till den nya 

metoden började de komma med egna idéer och förslag på förenklingar i processer. Chefen 

lade en postlåda utanför sitt kontor där man som medarbetare kunde lägga in 

förbättringsförlag anonymt. Detta gav positivt gensvar från medarbetarna och chefen fick in 

flera lappar varje vecka på förbättringsåtgärder.  

 

 Lean och motivation ur medarbetarperspektiv   4.2

  

Strukturen i detta kapitel är till för att underlätta och därmed kommer det först att presenteras 

resultat från avdelningarna som är uppdelade i kategorierna från intervjun. Intervjufrågorna 

delades in i 4 kategorier där varje kategori bygger på frågor som rör ett eller flera faktorer 

som enligt teorin är relaterade till arbetsmotivation. Kategorierna: Förändringsarbete och 

delaktighet, Motivation och arbetsmotivation, Framtid och karriär samt Syfteskapande och 

helhetsperspektiv. Efter varje resultat i en kategori presenteras en tillhörande analys. 

 

 Förändringsarbete och delaktighet 4.2.1

 

Samtliga avdelningar har varit utan chef under ett års tid och oklarheter uppstod när man inte 

visste vem man skulle vända sig till. En av de större sakerna avdelningarna hade gemensamt 

var den stora bristen på arbetsbeskrivning och standardisering. Planstödsenheten utsåg en av 

sina anställda till arbetsledare som kunde sammanställa ritmöten, fördela arbetsuppgifter, 

utbildningar och hade god insikt i hur gruppen arbetar. En konkret förändring som skedde 

under året var att en Leantavla infördes i gruppen och idag samlas de varje vecka för att se 

vilka uppgifter som kontorsgemensamma uppgifter som ska göras. Leantavlan har resulterat i 

ökad kommunikation, kontroll, tydlighet och samarbete. Man tänker mer på varför man gör 

uppgifterna, om det finns någon relevans och om dem kan utvecklas. De upplevde minskad 

stress genom att ha allting på en tavla.  Med införandet av Lean på Mät och Kartenheten blev 

det mer arbete eftersom andra uppgifter togs över av enheten i fråga. Detta har man trots allt 

upplevt som genomförbart med hjälp av Leanverktyg som har gjort att processerna som 
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funnits effektiviserats och fått kortare ledtider. Det har inneburit mer arbete men stämningen 

är mer avslappnad när alla vet vad som ska göras och hur, processerna har tydliggjorts och nu 

löser man problemen tillsammans till skillnad från det individuella sättet förr. Gruppen gick 

en introduktionsutbildning som innehöll en presentation om Lean som tankesätt, 

grundkonceptet samt övningar som alla medarbetare fick göra i grupper om 10 personer, 

syftet var att visa hur Lean fungerade i praktiken. Innan Lean infördes var det oklart hur 

processerna gick till i de olika avdelningarna vilket genererade dubbelarbete och dålig 

kommunikation mellan avdelningarna. Delaktigheten i Leanarbetet på respondenterna var hög 

då två var med i ledningsgruppen. 

 

Medarbetarna på Lantmäterienheten upplevde att arbetsuppgifterna har förändrats under åren 

där den största skillnaden var att avdelningen med hjälp av Lean delade upp arbetsmomenten i 

block och istället för att göra allt samtidigt fick man välja det block man ville specialisera sig 

på. Förr kunde man inte planera och prioritera vilket skapade en stress och förvirring, särskilt 

då uppgifter inte hann utföras. Gemensamt med de andra avdelningarna var bristen på rutin 

och tydlighet som även här resulterade i att alla jobbade olika. Det satsades även på att snabba 

upp och förbättra förrättningsprocessen, detta gav däremot inga resultat då den är för komplex 

och standardiseringen är omöjlig då processerna ofta är olika varandra. Samtidigt styrs de av 

rättsliga processer och fastighetsägare är inblandade. Leanverktygen gav därför få resultat 

förutom Leantavlan som användes för att överblicka saker de behövde fokusera på och 

förbättra. Den minskade stressen genom att bidra till prioritering av vissa uppgifter. Enheten 

började även skriva uppdragen på papper istället för att säga de muntligt. Detta skapade bättre 

uppföljning och mindre slarv. Tydligheten gjorde att de visste vad som behövde göras och vad 

som krävdes av dem. 

På Planstödsenheten kände de sig delaktiga i förändringen där alla deltog på bästa sätt de 

kunde. En kom med nya idéer om hur arbetsuppgifterna kunde förbättras, en annan 

medarbetare kunde se brister då hon nyligen anställts samt att viljan att vara med och påverka 

var en påtaglig känsla. Hela gruppen är idag delaktiga i arbetet och väldigt engagerade vilket 

gör arbetet roligt och motiverande berättar medarbetarna. Förändringsarbetets betydelse har 

varit positivt och gett effekt, trots att det kan kännas som en tråkig process blir det bättre när 

resultaten blir synliga berättar en medarbetare dessutom blev arbetet inte eftersatt. På 

Planstödsenheten upplever medarbetarna idag en bra stämning, man är måna om varandra, det 

finns öppna diskussioner mellan alla och man lyssnar på varandra för att tillsammans komma 

fram till olika lösningar. Det som har varit ett av problemen är att det saknats en chef. 

Arbetsuppgifterna upplevdes roliga, bra, varierande och arbetet blir därför inte monotont. De 

ansåg dock att det kunde ta lite tid innan man hade full koll på uppgifterna eftersom det ofta 

är mycket att ta in, samtidigt ändras lagarna och nya politiker väljs vilket påverkar 

förvaltningen som måste anpassa sin verksamhet efter nya ordningsreglerna. En anledning till 

att stämningen förbättrats och gemenskapen ökat är det ökade samarbetet som uppkommit 

från att två nya i avdelningen behövde lära sig allting. Genom att de nya medarbetarna 

behövde lära sig samtidigt som det fanns brist på arbetsbeskrivningar blev de tvungna att 

ställa många frågor till sina övriga medarbetare vilket medförde att gruppens sammanhållning 

ökade. För en bra förändring krävs att man hjälps åt och att alla arbetar mot samma mål menar 

man på Planstödsenheten. Medarbetarna upplever dessutom att de kan påverka sitt arbete. Det 

finns få riktlinjer från chef och ledning därför får medarbetare själva ta initiativ om man 

exempelvis vill få en utbildning eller behöver mer fokus på utveckling av rutiner. 

Tankesättet på Mät och Kartenheten har ändrats och även tekniska förbättringar som ger 

digitala lösningar men även verksamhetslösningar har varit ett resultat. Det upplevs finnas en 
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bättre struktur i arbetsmomenten vilket ger en känsla av att enheten går framåt. Man arbetar 

mot en filosofi att förändra tankesätt och fokusera på förbättringar som däremot inte är 

kopplade till nedskärning av personal, samt att allt går fort och man behöver hänga med i 

marknaden och vara anpassningsbara. Arbetsuppgifterna upplevs nu vara bra, roliga och 

utmanande men fler än tidigare och det är sällan flexibelt på grund av regler och direktiv. 

Respondenterna känner att de ständigt får nya utmaningar och det finns möjlighet att växa. 

Trivseln på enheten anses vara hög och kollegor är en bidragande faktor. 

 

På Lantmäterienheten var stämningen lite orolig eftersom några var nervösa över 

förändringen och tyckte att det var jobbigt. De som hade arbetat där länge var emot 

tidredovisning och förändringar. Många tyckte det var stressigt med många arbetsuppgifter 

medan de som varit där en längre period tyckte att man arbetade där just för att man gjorde 

allt och att det var unikt i arbetet. Dessa personer kände att man tog ifrån dem 

arbetsuppgifterna och att det inte blev lika roligt då. Det faktum att man gjorde ”allt” var det 

som andra medarbetare klagade på. Det verkade finnas två väldigt olika uppfattningar kring 

förändringarna. Vissa upplevde att ” Lean bara är för privata företag som Volvo och inte vi på 

SBK”.   Det fanns trots allt ett högt engagemang bland medarbetarna. En del kände sig 

stressade och kunde inte se förbättringen eftersom förändringar oftast inte ger direkta resultat. 

Den egna delaktigheten upplevdes vara stor, det fanns fritt val till block samtidigt som chefen 

var lyhörd. Alla var delaktiga genom att de först fick gå på en utbildning sedan fick man vara 

med och utveckla processen som diskuterades på arbetsplatsträffar, därefter tog chefen ett 

beslut om vilket spår man skulle ta. På Lantmäteri använder man sig idag mer av mål, budget 

och vinstfokus, tidrapportering och uppföljning mer än tidigare. Detta har genererat mer 

rättvisa och de personer som anstränger sig syns mer och får betalt för arbetet. Dock finns en 

rädsla att man bara ska fokusera på jobb som genererar intäkter och inte på de övriga icke-

vinstgenererande uppdragen som enkelt kan hamna i skymundan, vilket kan leda till dålig 

stämning i slutändan. Nya tankesätt har etablerats genom att man testar nya metoder, 

utvärderar dessa och sedan kommer till en slutsats och fortsätter därefter. 

 

Analys av kategorin Förändringsarbete och delaktighet 

 “The Hawthorne Experiment” som nämndes i teorin hade ett oväntat resultat om att det 

viktiga för de anställda var intresset från företaget i deras hälsa, personliga liv och så vidare. 

Samtliga medarbetare som deltog i vår studie belyste ofta värdet av gemenskapen och att man 

värnar om varandra och är lyhörda. Denna sociala faktor var bidragande till den förbättrade 

arbetsstämningen och genom det den ökade arbetsmotivationen. En oerhört viktig sak som 

samtliga medarbetare lyfte fram var bristen av en chef, att ha någon att fråga och som stöttar 

en i sitt arbete och ger feedback. Under tiden avdelningarna inte hade en chef fanns därför en 

konsult som implementerade Lean och gjorde ett övergripande underlag och kom fram till att 

medarbetarna hade kunskapen i organisationen och arbetet, trodde på medarbetarna och att det 

var dem som kunde planprocessen bäst och att kunskapen fanns där men att den inte 

utnyttjades till fullo. Detta gav medarbetarna en känsla av uppskattning samt att de blev sedda 

och prioriterade berättar dem. Detta understryker ytterligare vikten av att medarbetare 

behöver både stöd och feedback för att bibehålla en hög arbetsmotivation. Björklund (2001) 

belyser förändringar i arbeten i takt med samhällsförändringar och eftersom ett skifte till 

service och tjänstebaserade uppgifter krävs därför ett större fokus på medarbetarnas hälsa och 

behov eftersom de är organisationernas största tillgång. Detta stärks även av Johnson (2014) 

vars studie visade att organisationer med höga nivåer av engagemang hos medarbetare hade 

ledare och chefer som behandlade sina anställda som "deras mest värdefulla tillgångar”. 
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Förändringar i organisationer kan ha många effekter på de anställda vars arbetsmiljö, rutin 

och vardag på jobbet ställs om och Radnor (2010)  menar att implementering av Lean kräver 

medvetenhet om behovet av förändring vilket samtliga medarbetare påpekade genom olika 

klagomål på arbetsrutiner och arbetsuppgifter bland annat. Radnor nämner även att det krävs 

en acceptans av de ändringar som kan behövas och då är det viktigt att tala om delaktighet 

vilket medarbetarna upplever att dem har haft möjligheten till samt en vilja till förbättring. På 

Lantmäteri där personal med längre arbetserfarenhet visade en oro inför förändringarna 

behövs en djupgående analys med fler faktorer likt ålder, längden på arbetserfarenhet etcetera 

för att tydligare förstå oron. Den oron kan ha många orsaker så som en otydlig introduktion av 

Lean där man istället fått uppfattningen om att den ”tar ifrån ens arbetsuppgifter” som man 

annars trivs med.   

 

Björklund betonar att mänsklig motivation är viktig för lednings framgång. Att ha en 

öppenhet med de anställda skapar ett motiverande klimat. Som det nämndes tidigare är 

handledarens roll viktig och det stödet kan göra stor skillnad genom att ge information, 

vägledning, uppskattning och erkännande. Något som medarbetarna tydligt saknade förr och 

senare fick med hjälp av konsulten som introducerade Lean. Medarbetarna i samtliga 

avdelningar nämnde bristen på arbetsbeskrivning som en stor anledning till stress, förvirring, 

dubbelarbete vilket gav effekt på arbetsglädjen och arbetsmotivationen. Med tanke på att Lean 

resulterar i bland annat standardisering av arbetsmoment gav detta tydliga förbättringar när 

arbetsrutiner beskrevs tydligt. Arbetsbeskrivningen som ett resultat av förändringsarbetet 

genererade dessutom till en positiv uppfattning om Lean. Arbetsnöjdheten, som många 

forskare uppmärksammat som en av de viktigaste faktorerna till arbetsmotivation, ökade i takt 

med effektiviseringen i arbetet och möjligheten till delaktighet och påverkan i beslut som i 

slutändan faktiskt rör medarbetarna. På Lantmäterienheten upplevdes en oro inför 

förändringarna, därav vikten av att introducera Lean och andra metoder som är tänkta att 

förändra arbetstillvaron, miljön, uppgifterna och stämningen för medarbetarna på ett sätt som 

är inbjudande till både delaktighet och chansen till introduktionsutbildning innan man 

”kastas” in i något nytt och tvingas anpassa sig och rätta sig efter nya rutiner. Leantänket 

bidrog till en rörelsefrihet på Lantmäteri och fritt val att välja arbetsuppgifter vilket visar att 

Lean kan anpassas till organisationens egna behov och standardisering behöver inte innebära 

monotoni.  

 

Enligt kritiker till Lean bidrar metoden till ökad stress (Jigrot & Yngve, 2012) men i vår 

studie kan vi utläsa tydliga nivåer av lägre stress med hjälp av Lean. Medarbetare belyser 

olika resultat som minskat deras stress vilket genererat ett större engagemang och 

arbetsmotivation. Tydlighet i arbetsrutiner var ett resultat, prioritering av vissa arbetsuppgifter 

istället för att behöva göra allt samtidigt eller känna pressen av att vissa arbetsuppgifter aldrig 

blev utförda var ett annat resultat. Dessutom minskade stressen när de fick lägga upp allting 

på Leantavlan istället för att ha det i tankarna och oroa sig.  

 

Ledarskap är enligt forskare mycket viktigt och studier av bland annat Howard, Foster och 

Shannon (2005) visade att medarbetare vill ha ett inkluderande och uppskattande ledarskap 

snarare än ett kontrollerande och dominerande sätt. Av resultaten att döma genererade inte 

Lean ökad kontroll på ett negativt sätt som kritiker hävdar att det gör. I detta fall genererade 

det stöd och möjligheten att fråga någon om hjälp vilket många medarbetare saknade. De 

brukade lösa problemen själva och det skadade även gemenskapen på arbetsplatsen. Olika 

studier visar att lagandan som kommer av att samarbeta leder till processförbättringar och 

medarbetarnöjdhet. Medarbetarna nämnde gemenskapen som något som förbättrats och ökat 

deras engagemang vid många tillfällen i intervjuerna. Det är intressant att se hur viktigt det är 
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att gruppen tillsammans kämpar mot ett mål och att det är ett fokus snarare än individuell 

belöning. Vikten av ledarskap lyfts fram genom att ledarskap bör utveckla, inspirera och 

utmana intellektet hos anställda, det är ett sätt att gå bortom deras egenintresse till ett högre 

kollektivt syfte, vision och mål som organisationen har (Björklund, 2001). Ett sätt att skapa 

delaktighet och utmana sina anställda var just möjligheten att när som helst kunna lämna tips, 

råd, klagomål och så vidare i chefens postlåda. Det har lett till ökad ansträngning och 

arbetsglädje. Det är ett sätt att nå ett högre organisatoriskt syfte, syftesskapandet är något som 

diskuteras längre fram i kapitlet. 

 

 

 Motivation och arbetsmotivation 4.2.2

 

Vi bad respondenterna på Planstöd att definiera begreppet motivation och sedan ställde vi 

frågan ”Vad är motivation för dig?” Ett sammanfattat svar lyder: Att man känner glädje i det 

man gör och åstadkommer något i sitt arbete. Det man producerar ska vara bra och att man 

sedan får återkoppling också är väldigt viktigt. Motivation är ett driv att tillsammans arbeta 

fram en bra produkt och att man tycker det är roligt vilket i sin tur gör att man vill spendera 

sin tid på jobbet. En annan berättar att motivationen på arbetsplatsen går upp och ner men att 

den oftast är bra. En medarbetare berättar att denne är väldigt motiverad på sin arbetsplats, 

särskilt för att det är mycket att lära sig, det är nytt varje dag, det finns något att kämpa för 

hela tiden, bättre lön hade genererat i mer motivation när man jämför löner med andra 

förvaltningar samt privat. Vid frågan om huruvida motivation är något som är viktigt för att 

kunna utföra arbetet så upplever alla att det är viktigt. En berättar att det är viktigt för att man 

då inte blir slarvig, är man omotiverad ser man inte att det inte är bra utfört. Motivation 

ansågs vara en viktig faktor när det kommer till utförande av arbete som annars kan påverkas 

negativt. Något som skulle hindra motivationen ansågs vara egoistiska medarbetare som inte 

hjälper varandra, dubbelarbete och ineffektivitet. För att motivera sig själv svarade samtliga 

att man ska arbeta med något man tycker är roligt även om inte alla arbetsuppgifter alltid är 

roliga ska man tänka att man lär sig vilket skapar motivation. Ett sätt att öka motivationen är 

att göra saker som man tycker är roligt, välja roliga arbetsplatser, göra nya saker, att känna att 

man är kunnig och kompetent och gå vidare till nästa sak.  

På Mät och Kartenheten definierades begreppet motivation bland annat som att man har ett 

roligt och intressant arbete och känner sig uppskattad. “Motivation är en drivkraft av något då 

ska varje enskild person hitta sin egen drivkraft för att motivationen ska ge bäst utfall”. 

Drivkrafter för motivation på arbetet var: intressanta arbetsuppgifter, roligt på jobbet, när man 

ger något tillbaka, nya utmaningar, att tillföra något och få respons på arbetet man gör. 

Motivationen hos enskilda respondenter var hög för att alla kände att de bidrog med något 

viktigt genom sina roller. Motivationen ansågs vara viktig för deras arbete och utan den hade 

det varit svårt att hitta någon mening med arbetet. Det hela bygger nästan på att man ska vara 

motiverad om man tappar det man trivs med blir det inte roligt och de nya utmaningarna blir 

svårare att ta sig an berättar en medarbetare. Vad som skulle kunna hindra motivationen 

svarade samtliga tillfrågade att det skulle vara om man inte blev uppskattad för arbetet man 

gjorde. Även andra faktorer som orättvisa, dålig respons, totalförändringar som ändrar allt de 

byggt upp hittills. De motiverar sig själva genom att ta för sig och inte vänta på chefer, att 

komma med egna idéer, initiativ och att gå utbildningar för att bli bättre på det arbete de gör 

och utvecklas. Att göra så gott man kan samt hjälpa sina kollegor och vara en trevlig 

medarbetare var också en motivationshöjande faktor.  
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På Lantmäteri anses motivation vara en drivkraft att vilja göra något, en positiv vilja. 

Motivation för medarbetarna är att bli bättre på något och utvecklas. Att få belöning för 

arbetet man gör men även uppmuntra och kunna känna sig nöjd med det man gör. 

Motivationen på arbetsplatsen är hög, men likt de andra avdelningarna kan det gå upp och ner. 

Att vara motiverad på sin arbetsplats anses vara viktigt för att kunna utföra arbetet samt 

utveckla det och utveckla sig själv. Något som skulle kunna hindra motivationen är att inte få 

arbeta med det man vill, orättvis löneprocess, överbelastning, inte kunna påverka sin situation 

och att andra inte strävar mot samma mål och i samma riktning. De motiverar sig själva 

genom att se utmaningar i saker och enbart se det som hinder och inte problem. Men 

motivationen kommer även av sig själv så länge jobbet är roligt och varierande.  

 

Analys av kategorin Motivation och arbetsmotivation 

I Björklund (2001) definieras motivation som ett driv eller behov som gör att en person drivs 

till vissa åtgärder eller ett visst beteende. Vår studie visar att denna beskrivning stämmer väl 

överens med vårt resultat där samtliga personer som intervjuades ansåg att motivation var en 

drivkraft som varje individ måste finna i sitt arbete. Att ha ett intressant och roligt arbete är en 

av de mest inflytelserika faktorer på arbetsmotivation enligt forskare som Björklund och 

Johnson vilket medarbetarna på SBK även lyfter upp i samma anda av betydelsefullhet. Att 

arbetet innehåller många, varierande och utmanande uppgifter samtidigt som det är stort eget 

ansvar är positivt för medarbetarnas personliga utveckling, detta kan relateras till Maslows 

behovsteori där personlig utveckling är ett behov när trygghetsbehoven är uppfyllda. 

Trygghetsbehoven i vår definition när det kommer till arbetsrelaterade frågor är när 

arbetsförhållanden likt trygg anställning, lön etcetera är uppfyllda. Detta upphör då enligt 

Maslow att driva och motivera en person så fort behovet är uppfyllt. Vi tror att medarbetarna 

nu är inne i ett behov av personlig och även organisatorisk utveckling innan faktorer likt 

framtid och karriär kommer att bli arbetsrelaterade motivationsfaktorer.  

Locke (2006) definierade arbetstillfredsställelse som ett angenämt eller positivt känslomässigt 

tillstånd som uppkommer beroende på dennes arbetslivserfarenhet, medarbetarna på SBK 

upplever en arbetstillfredställelse parallellt med en vilja att hitta fokus och driv genom kaoset 

dem upplever. Detta kännetecknar mer än endast en arbetstillfredställelse, det finns ett stort 

arbetsintresse och en vilja att genomgå förändringar och uppleva stress och ineffektiva 

arbetsrutiner för det större syftet. Detta större syfte har ett samband med en plikttrogenhet till 

offentliga organisationer som kommer att diskuteras djupare längre fram i kapitlet. 

Medarbetarna på SBK berättade att uppgifterna är och roliga och utmanande samtidigt som 

det finns ett krav från dem själva på att arbetet ska hålla en hög kvalitet. Det finns en tydlig 

drivkraft av att de ser en meningsfullhet i arbetet som motiverar dem och detta har stöd i fler 

studier där anställda upplever att dem gör en positiv skillnad i världen som motiverar till 

fortsatt arbete (Johnson, 2014). 

För att återgå till intresse, som definieras som ett behagligt känslomässigt tillstånd som styr 

och upprätthåller aktivitet eller frånvaro, har det ett psykologiskt tillstånd som kännetecknas 

av koncentration och njutning. Vidare är det lättare för människan att lära sig när den är 

intresserad och det framgår tydligt i empirin att medarbetarna har en vilja att lära sig och har 

en koncentration på sitt arbete i den utsträckningen att det finns en vilja att dessutom förbättra 

arbetet, snarare än att arbeta utan en personlig delaktighet och utan ett syfte av 

”organisationens bästa”. Arbetsintresset sträcker sig så långt att medarbetarna inte har en 

brådskande vilja att klättra i karriären, fokus ligger på utveckling och förbättring av själva 

arbetsmomenten. För att arbetsintresset ska påverka motivationen krävs dessutom möjligheten 
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till självständighet (autonomi) i arbetet. Vi kan alltså tappa intresset vid för stor extern 

kontroll, i medarbetarnas fall har det funnits ett stort, om inte ovanligt, ansvar på dem själva 

och den externa kontrollen har lyst i sin frånvaro. Den stora externa kontrollen kan vara 

bristen på autonomi och chefer som kontrollerar och övervakar på ett sätt som hindrar 

medarbetarna att känna en rörelsefrihet och eget ansvar. En brist på kontroll är i detta fall 

perioden då de inte hade någon direktör som hade ett övergripande ansvar. Vid införandet av 

en Lean konsult med stöttande ledarskap och en vision av förbättring balanserades denna 

externa kontroll och medarbetarnas arbetsintresse ökade. Frågan är vad som händer enligt 

forskningsteorier vid för lite kontroll, eller snarare bristen på stöd och uppföljning från 

ledningens sida. I detta fall bibehöll däremot medarbetarna ett arbetsintresse som kan bero på 

en plikttrogenhet i ”kaoset” och en vilja att förbättra.  

 

På SBK känner medarbetarna stort ett engagemang och motivation men det som skulle få dem 

att förlora motivationen var faktorer som egoistiska medarbetare, ineffektivitet, dubbelarbete, 

överbelastning, stress, ingen uppskattning arbetsutförande, orättvisa, dålig respons, 

totalförändringar som ändrar allt de byggt upp hittills. Dessa saker som nämnts är 

förhållanden som organisationen själva kan förändra och är ansvariga för. Om inte dessa saker 

som medarbetarna tar upp tas till hänsyn kommer medarbetare inte känna något engagemang 

och troligen söka sig till andra arbetsplatser. Vikten av mänskliga relationer istället för ett 

ekonomiskt fokus kan vara grunden till motivation (Björklund, 2001). Medarbetarna påpekar 

ett flertal gånger att deras löner inte går att jämföra med exempelvis privata organisationer 

men varför de ändå är kvar på sin arbetsplats tror vi grundar sig i det personliga intresset och 

drivkraften samt den personliga utvecklingen bakom individen, arbetet och organisationen. 

Dessa faktorer hade mer påverkan på motivationen än lönen i detta fall. 

 

 Framtid och karriär 4.2.3

 

Gemensamt för alla avdelningar var att bortsett från lön som motivationsfaktor så ansågs 

andra faktorer vara viktiga och positiva som exempelvis: flexibla arbetsider, bra kollegor, 

nära till jobbet. Rättvisa löner för arbetet man gör var också en viktig faktor så att inte 

felfördelningar skulle uppkomma vilket annars skulle resultera i mindre motivation. De övriga 

motivationsfaktorerna kompenserar lönen till viss del men hade respondenterna inte tyckt att 

arbetet var så intressant hade de inte stannat. Det finns hos de flesta en vilja att utvecklas, att 

arbeta som handläggare eller som chef. Andra upplever att det inte finns några framtidsplaner 

och det är oklart i dagsläget.  Många vill vara kvar i sina positioner för att lära sig och istället 

ta nästa steg vid ett senare tillfälle, riskerar att förlora motivationen om det blir för mycket. 

Fokus låg mer på att förbättra och utveckla organisationens processer för att sedan utvärdera 

och utveckla ännu mer. Dessutom vill man se gruppen utvecklas i samband med detta. Att 

medarbetarna som finns på enheten har förtroende för varandra och att man värnar om 

varandra. Vid frågan om man kunde påverka sin framtid och om organisationen tog hänsyn 

till detta svarade respondenterna att man får stå på sig lite för att få igenom det man vill och 

att Mät och Kartenheten senaste tiden infört de utbildningar och kurser som är nödvändiga. 

Man kan påverka sitt arbete genom att ha en bra kontakt och dialog med sin chef och våga 

säga och önska vad man vill arbeta med och bli bättre på. Ibland kan det behövas att man får 

en knuff för att våga ta steget och prova något nytt. De upplever att framtiden motiverar det 

dagliga arbetet på ett omedvetet sätt. Andra svarar att det motiverar och även är en trygghet 

att man hamnat rätt och kan utvecklas, att det finns en möjlighet att stanna där man är och 

även göra annat om man vill. De flesta visste inte hur de kunde påverka sin framtid och hur 
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organisationen tar hänsyn till att deras framtid tillgodoses. En konkret förutsättning för 

personalens framtid är att det upplevs växa fler roller och därmed fler anställda, samt att det 

finns möjlighet till en chefsutbildning. Konkreta förutsättningar för framtiden är få då 

nyutexaminerade får alla utbildningspengar när det kommer till Lantmäterienheten. Personlig 

utbildning är högt prioriterat för medarbetarna.  

 

 

Analys av kategorin Framtid och karriär  
 

Vi tror att medarbetaren har ett perspektiv som stäcker sig några år framåt där individen 

fokuserar på utveckling. De medarbetare som satte mer långsiktiga mål det vill säga 30-40 år 

framåt nämnde karriär som motivationsfaktor när man ställde frågan om framtid. Framtida 

mål kan också innebära att man tillsammans försöker förbättra organisationen utifrån 

gemensamma mål, man kan vägleda medarbetare att arbeta mot samma riktning. Det krävs att 

ledningen sätter arbetsrelaterade mål och sedan ge feedback på prestationerna som utförts. 

Denna metod leder till bättre resultat (Björklund, 2001). Vi kan se en tydlig koppling med att 

medarbetarna som arbetat med Lean har bildat starkare gruppsammanhållning och individerna 

kommunicerar mer och hjälper varandra mer än tidigare vilket i sin tur leder till högre 

motivation när alla man arbetar med är på samma spår. 

Resultaten i vår studie tyder på att personlig utveckling var något som stod högt upp på listan 

av motivationsfaktorer. Att göra karriär ansågs vara en motiverande faktor men det var 

mindre än hälften av medarbetarna som tänkte på karriären i första hand, de var nöjda med 

arbetet de hade och kände att motivationen istället kom från utveckling. Detta är intressant 

med tanke på att nästa motivationsfaktor bör vara framtidsplaner eftersom Maslow beskrev en 

allmängiltig hierarki av behov som grundar sig på att det aldrig kan finnas en punkt där 

människor inte strävar efter något mer än vad de för närvarande har (Klonoski, 2011). 

Därmed bör medarbetarna drivas och engageras av karriärsutsikten i större omfattning än vad 

resultaten visade i vår studie. I länder med svaga sociala trygghetssystem blev frågan om 

överlevnad och trygghet i anställningen avgörande, anställningstrygghet, arbetsförhållanden 

och löner är de faktorer som blir närmare knutna till arbetstillfredsställelse. Detta behov tycks 

vara uppfyllt för medarbetarna på SBK i Sverige, men det går inte att undvika frågan om 

varför den egna karriären inte är i lika stort fokus. En anledning kan vara att strukturen i en 

offentlig organisation inte möjliggör karriärklättring i samma utsträckning som privata 

företag, medarbetarna gav inga tydliga svar om hur framtiden för dem tillgodosågs, eller hur 

dem själva kunde göra det rent konkret, endast en medarbetare nämnde att det fanns en 

chefsutbildning. En annan anledning till varför karriären inte låg som det närmsta målet kan 

vara att organisationsförändringen fortfarande är väldigt ny och har precis börjat få fäste i 

rutiner, medarbetarna har därför som mål att fortsätta förbättra, lära sig mer i den position 

man är i samt att driva gruppen framåt. Locke och Latham (2006) hävdade att människor 

strävar efter att uppnå mål för att tillfredsställa sina känslor och önskningar. Mål vägleder 

sedan människors reaktioner och handlingar och gruppmål är om än mer effektiva när det 

finns ett samspel. Man fann att personliga mål som är kompatibla med gruppens 

gemensamma mål ökar gruppens prestationer. Av resultaten att utläsa finns ett större fokus på 

grupperna än på individerna och gruppens mål matchar individernas egna mål, de talade 

mycket om att gruppen blivit mer samspelt, bättre kommunikation och lyhördhet samt att det 

finns ett stort värde i deras arbete som är viktigt för samhället i stort. En annan förklaring på 

varför fokus ligger på gruppen och på att förbättra det arbete som finns nu är att vår 

nästkommande kategori Syfte och helhetsperspektiv har en avgörande roll i 

arbetsmotivationen och engagemanget till organisationen.  I en studie av arbetsmotivation i 

offentlig sektor under en organisationsförändring i Italien blev det tydligt att positiva 
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uppfattningar av förändringar ökar arbetsmotivationen, detta är viktigt vid implementeringen 

av olika verktyg. Det centrala i resultaten av ovannämnda studie var snarare att relationen 

mellan positiv uppfattning inför förändring och arbetsmotivation är en relation som är starkare 

i byråkratiska organisationer som bäst representerar medarbetarnas etos av offentligt arbete 

som en plikt. Perry och Wise (1990) hävdar att det finns en skillnad i hur offentliganställda 

motiveras jämfört med privatanställda med tanke på att det finns samma värderingar hos 

individen som hos den offentliga organisationen samt att det finns en pliktskyldighet att arbeta 

där samt att göra sitt bästa, den offentliga organisationen är till för samhället och 

medborgarna. 

 

 

 Syfteskapande och helhetsperspektiv 4.2.4

 

Arbetet ur ett helhetsperspektiv på Planstöd kändes långt ifrån det man arbetade med men vid 

närmare eftertanke var det medborgarna som var mottagare och även handläggarna som 

gjorde beställningar var mottagare. Gemensamt för alla avdelningar var det viktigaste med 

arbetet var att det var intressant, roligt och att det man producerade hade hög standard som 

man kunde känna sig stolt över. I det långa loppet handlar det om service och att man ska 

producera bra och finnas där om det kommer frågor både internt och externt.  Ur ett större 

perspektiv var det viktigt att Detaljplanerna som producerades var av kvalitet både teknisk 

kvalitet och juridiskt korrekt vilket i sin tur leder till att man kan bygga i snabbare takt. Ur ett 

större perspektiv på Mät och Kartenheten var deras arbete viktigt för medborgarna eftersom 

det är grundkartorna och primärkartorna som ligger till grund för att kunna bygga. Samtliga 

medarbetare upplevde att enheten var en grundpelare i byggnadsprocessen och ju bättre 

leveranser desto mer underlättar det för alla andra. På Lantmäteri är det viktigaste med arbetet 

ur ett helhetsperspektiv att det är roligt, att man trivs, kan påverka/ utveckla/ känna sig 

delaktig men också att det ska vara rättvist. Ur ett större perspektiv är arbetet viktigt eftersom 

marken är av stort värde för Sverige och det är Lantmäteriet som folk vänder sig till om de 

vill bilda fastigheter som de sedan kan bygga hus på. Återkopplingen upplevdes vara sådär 

eftersom individerna saknat chef under en längre period, nästan obefintlig men kollegorna har 

gett bra stöd och återkoppling i sin tur. Att kollegorna ger feedback är gemensamt för 

samtliga avdelningar. Det är viktigt att vara tillhands för sina kollegor och att driva varandra 

framåt, att tillsammans växa som enskilda individer men också som grupp. Ett gott samarbete 

och att vara trevliga ansågs vara en grund för att allt det andra skulle falla på plats. 

Arbetsuppgifterna rent generellt var intressanta och bra men även gjorda så att medarbetarna 

kände att de tillförde något. Att tillföra kunde vara att exempelvis hjälpa människor som 

behöver hjälp, informera, anta specialuppdrag och liknande vilket upplevdes som givande. 

 

Analys av kategorin Syfteskapande och helhetsperspektiv  
 

Organisatoriskt engagemang används ofta som ett mått på arbetsmotivation. En del i måttet 

som ofta nämns är det emotionella engagemanget till organisationen. Det emotionella kan 

tolkas olika men i detta fall konstaterar vi att det emotionella engagemanget härleds ur ett 

arbetsintresse och en arbetsglädje som resulterar i viljan till att gå igenom mindre motgångar, 

lite skrämmande förändringar, tråkiga arbetsuppgifter och stress för det gemensamma arbetet. 

Medarbetarna på SBK är måna om varandra, deras arbete och mottagarna av det dem 

producerar i arbetet. De talade ofta om deras egna krav på hög kvalitet och att de vill känna 

sig stolta och nöjda. Det är ett tillräckligt tydligt emotionellt engagemang och ingenting i 
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resultaten visade att de endast är där för exempelvis lön. Dessutom konstaterade de att lönen 

kunde vara bättre. Det finns ett genuint intresse till organisationen vilket visar sig väldigt 

tidigt det vill säga redan innan de blev anställda, deras val av studier är inriktade på just 

förvaltningens inriktning och de talade ofta om hur just deras arbetsuppgifter var viktiga för 

helheten, medborgarna, fastighetsägarna och att deras arbete var av stort värde för Sverige. En 

annan väldigt viktig sak medarbetarna talade om var deras vilja att stanna i sina positioner och 

faktiskt utveckla arbetet och driva gruppen framåt vilket nämndes under kategorin Framtid 

och karriär. Detta arbetsintresse för organisationen är ett uppenbart och tydligt bevis på den 

höga arbetsmotivationen de anställda på Stadsbyggnadskontoret har. Det högre kollektiva 

syftet som är viktigt att ansluta till medarbetarnas engagemang är något som inte verkar ha 

anslutits av ledningen men snarare av medarbetarna själva och vetskapen om att deras arbete 

gör stor skillnad ur ett helhetsperspektiv för samhället. Det intressanta är om det behövs i 

offentliga organisationer med tydligt medborgar- och samhällsfokus på samma sätt som i 

privata företag som ofta satsar resurser på att skapa en tydlig vision och på att engagera sina 

anställda genom olika belöningsincitament. Perry och Wise (1990) styrker sambandet mellan 

medarbetare och offentlig organisation, de menar att det finns starka band och en stark vilja 

att uppnå organisationens mål och resultat. Genom att de anställda arbetar i en organisation 

som är till för samhället och bygger på samma etos och värderingar som de anställda har, 

finns därför också en större mening med deras arbete som motiverar de anställda på det inre 

planet och har därför en längre livslängd. Så länge organisationen har samma mål och 

värderingar som de anställda och arbetar för medborgarna så finns det en hållbar 

arbetsmotivation som belöningssystem i olika kortvariga former inte kan mäta sig med. 

 

 

 Slutsats  5

 

 

Denna studie hade som syfte att undersöka hur Lean-inspirerade organisationsförändringar 

påverkar arbetsmotivationen hos medarbetare på en offentlig förvaltning. Att förändringar 

påverkar motivationen är väldigt tydligt men det intressanta var att se hur just Leantänket och 

verktygen påverkade. Vi såg att förutsättningar som delaktighet, inflytande, feedback och 

meningsfullhet i arbetet är mycket nödvändigt för att medarbetare ska vara delaktiga i 

förändringar och acceptera dem. Förändringarna i kontoret fick fart när medarbetarna blev 

delaktiga vilket ytterligare lyfter vikten av delaktighet som avgörande faktor för lyckade 

organisationsförändringar samt bevarandet av en positiv arbetsstämning och motivation. Vi 

såg även att Leanverktyg som effektivisering och standardisering var högt upplyftande för 

arbetsmotivationen då problematiken i förvaltningen mestadels berodde på brist på 

arbetsbeskrivningar och icke värdeskapande, tidskrävande rutiner. Enligt Radnor (2010) så 

visar resultaten att Lean är applicerbart på offentliga organisationer men att fokus ligger på 

principen om Lean relaterad till effektivisering i form av att eliminera icke värdeskapande 

arbetsmoment snarare än att standardisera arbetet som kan vara olämpligt för offentliga 

tjänster. Standardisering i Stadsbyggnadskontoret utfördes i form av att ha fler och tydligare 

arbetsbeskrivning, därmed är standardisering i viss grad lämpligt även i offentliga 

organisationer visar våra resultat.  Denna anpassning av verktygen visar på att det är viktigt 

att kunna anpassa nya metoder till den egna organisationen och utforma den efter 

organisationens egna behov, ramar och vision. 
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Vi kan konstatera att alla motivationsfaktorer som vi valt att fokusera på har en påverkan på 

medarbetarens motivationsgrad. Vissa förutsättningar har visat sig vara viktigare för 

Stadsbyggnadskontorets medarbetare. Deras engagemang till arbetet härleds ur ett samarbete, 

gemenskap, god kommunikation och inflytande i beslutsfattande och möjligheten att påverka 

arbetssituationen. Deras fokus är på nutid, att förbättra och utveckla det som finns idag samt 

öka kunskapen om arbetet som verkar som en motivationshöjande faktor i det dagliga arbetet. 

Belöningsincitament som förmåner, högre löner och karriärsutsikter är ett komplement men 

som nödvändigtvis inte är essentiellt. Det finns istället en tydlig plikttrogenhet till det 

meningsfulla arbete en offentlig förvaltning gör som väger mer än de individuella 

belöningarna. Vi kan slutligen konstatera att de Lean inspirerade arbetsverktygen inte likt 

tidigare studier och kritiker bidragit till ökad stress och minskad arbetsmotivation. För 

Stadsbyggnadskontoret fanns det en förvånande låg nivå av stress vilket medförde att vi som 

författare kunde utesluta stress i vår studie som en viktig faktor att ta hänsyn till vid införande 

av Lean. Strukturen Lean förde med sig bidrog till en lugnare arbetsmiljö med ökad 

kommunikation och samarbete, detta i sig leder till mindre stress och en positiv 

arbetsmotivation. 

 

 Slutdiskussion 5.1

 

Det är individuellt vad människor blir motiverade av samtidigt som det beror på vad de har 

för behov. Vi ser något intressant och gemensamt för medarbetarna i vår studie vilket är 

intresset till kunskap och att de gillar att ständigt lära sig nya saker. Detta är en form av 

utveckling som kan kopplas till Maslows behovsteori om att människan ständigt vill 

utvecklas. Vi ser att den ökade gemenskapen, samarbetet och lyhördheten först och främst 

härleds ur ett genuint intresse att vilja arbeta, därutav viljan till samarbete. De personliga mål 

som är tydligt kompatibla med gruppens gemensamma mål bidrar enligt teorin och våra 

resultat till ökad effektivitet och prestationer. Det finns en stark vilja att uppnå 

organisationens mål och en vetskap om meningsfullheten i deras arbete vilket ger 

motivationen en längre livslängd som belöningssystem i olika former inte kan mäta sig med. 

Det är därför grundläggande att skapa syfte i arbetet samt visa ett helhetsperspektiv som 

därefter knyts till medarbetarnas dagliga engagemang.  

 

Det har framkommit intressanta aspekter i vår analys och slutsats som vi inte förutsåg. Vi 

studerade inte materialet ur den synvinkeln och det finns därför inte med i teorin. För att 

arbetsintresset ska påverka motivationen krävs möjligheten till självständighet i arbetet. Vi 

kan därmed tappa intresset vid för stor extern kontroll. I Stadsbyggnadskontorets fall som inte 

hade en direktör under en period så innebar det brist på både stöd, uppföljning och kontroll. 

Frågan är vad som händer enligt forskningsteorier vid för lite kontroll, eller snarare bristen på 

stöd och uppföljning från ledningens sida. I vår studie bibehöll medarbetarna ett arbetsintresse 

trots omständigheterna. Detta kan bero på en plikttrogenhet till förvaltningen (Perry och Wise, 

1990). En annan slutsats vi inte förutsåg var att man i en avdelning upplevde en viss oro inför 

organisationsförändringarna där vi senare kunde konstatera att det fanns en ålderskillnad hos 

medarbetarna med olika åsikter. Vi valde inför den teoretiska referensramen att utesluta 

faktorer likt ålder och könsskillnader för att vårt syfte var att undersöka hur just Lean kunde 

påverka arbetsmotivationen. Vi kunde inte se att Lean i sig har en direkt påverkan på ålder 

eller kön samtidigt som vår synvinkel var att se organisationsförändringarna endast ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Vi valde därmed faktorer som endast beskrev förutsättningarna 

som krävdes av organisationen i sig, ledningen och medarbetarna för en lyckad 
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organisationsförändring samtidigt som vi valde ut essentiella motivationsrelaterade faktorer 

som tas upp i forskning. Slutligen är det intressant att vidare studera plikttrogenheten till den 

offentliga organisationen samt se huruvida den privata sektorn har en form av plikttrogenhet 

och ett högre organisatoriskt syfte i samhället. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetat här? 

2. Vad gjorde dig intresserad av denna arbetsplats? 

3. Hur ser dina arbetsuppgifter ut och har dina arbetsuppgifter förändrats? 

4. Vad tycker du om din arbetsplats? 

- Varför tycker du så? 

5. Vad tycker du om dina arbetsuppgifter?  

- Varför tycker du så? 

Om arbetet med ny organisationsstyrning och delaktighet 

1. Vilka förändringar har skett på arbetsplatsen det senaste året?  

- (i form av extra resurser, nya tankesätt, och/eller utbildningar) 

2. Hur blev du informerad om dem och hur arbetade ni med dessa förändringar 

-  (i grupper, nära chefer, individuellt)? 

3. Hur var du delaktig i förändringarna både när det gäller att sätta mål samt att diskutera 

strategin? 

- Hur fick du viljan att vara med och påverka? 

4. Vad hade dessa förändringar för betydelse för dig? 

- Varför är detta viktigt för dig? 

5. Hur påverkades dina arbetsuppgifter eller arbetsrutiner  

- Hur upplever du ditt nuvarande arbetssätt? (stressigare, jobbigare, lättare) 

6. Hur upplever du att arbetsstämningen har påverkats det senaste året? 

- Vad beror det på? 

7. Hur upplever du att du kan påverka och förändra ditt arbete? 

- Vad betyder det för dig? 

Om begreppet motivation 

1. Hur definierar du begreppet motivation? 

2. Vad är motivation för dig? 

3. Hur motiverad upplever du att du är i ditt arbete och på din arbetsplats? 

4. Är motivation något som är viktigt för att du ska kunna utföra ditt arbete? 
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5. Kan du se något som skulle hindra din motivation? 

6. Hur motiverar du dig själv i arbetslivet? 

 

Om karriär som motivationsfaktor 

1. Hur ser du på din framtid i organisationen? 

2. Vad betyder en framtid i organisationen för dig? 

- Motiverar det dig i ditt dagliga arbete? 

3. Hur kan du påverka din framtid och hur tar organisationen hänsyn till att din framtid 

tillgodoses?  

4. Hur har förutsättningarna för din framtid här förändrats den senaste tiden? 

- Hur ser den ut konkret (fler utbildningar, färre utbildningar, nedskärningar, fler 

roller, omorganiseringar?) 

5. Vad finns det för arbetsrelaterade aspekter som motiverar dig i ditt dagliga arbete? 

- (Lön, förmåner, semester, flexibla arbetstider, raster etcetera) 

Syfte med arbetet och helhetsperspektiv 

1. Vad är det viktigaste med ditt arbete för dig? 

2. Vad betyder ditt arbete ur ett större perspektiv? 

- (för medborgaren, organisationen och samhället i stort) 

3. Hur upplever du återkopplingen kring ditt arbete? 

- (Från chefer men även kollegor) 

 

Avslutande fråga: Vill du tillägga något eller finns det något du funderar över? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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