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Sammanfattning 

Titel Paradox mellan Lean och motivation? 

- En medarbetarfokuserad undersökning om den upplevda motivationen i en kontext 

med Lean   

 

Författare Linn Appelgren & Sofia Carlsson 

 

Handledare Karin Bredin 

 

Nyckelord Motivation, Lean, medarbetare, arbetsförhållanden, kontext 

 

Bakgrund I den nutida forskningen är det essentiellt att företag tar hänsyn till 

medarbetarnas motivation så att de gynnas av det arbetssätt som tillämpas. En arbetsmetod 

som blivit allt vanligare är konceptet Lean som ursprungligen kommer från den japanska 

bilindustrin. Lean har idag utvecklats till ett allmängiltigt koncept som tillämpas i flertalet 

branscher världen över. Trots att konceptet innebär flertalet positiva aspekter har det fått utstå 

stark kritik när det kommer till de mänskliga aspekterna och forskare har ställt sig frågan om 

Lean är ”Mean”.  Kritiken härleds främst till medarbetares arbetsmiljö i form av stress och 

brist på variation, självbestämmande, hälsa och välmående. Få empiriska studier har däremot 

genomförts som undersöker konsekvenserna som Lean får på medarbetares upplevda 

motivation.  

 

Syfte Vårt syfte är att undersöka och öka förståelsen för medarbetares upplevelser av 

motivationen i företag som tillämpar Lean. Vidare har studien för avsikt att utreda om det 

föreligger en paradox mellan Lean och vad som motiverar medarbetare på en arbetsplats.  

 

Metod Studien har utgått från en kvalitativ metod via intervjuer. För att göra en djupare 

undersökning och analysera hur vårt fenomen, motivation, upplevs i en kontext med Lean 

tillämpade vi Små-N-studier. Vi har även haft en iterativ forskningsansats som förenat den 

deduktiva och induktiva ansatsen där studien pendlat mellan teorier och empiriska 

observationer fram tills det slutgiltiga resultatet.  

 

Slutsatser Utefter medarbetarnas upplevelser har vi identifierat att det inte föreligger någon 

paradox mellan Lean och motivation eftersom övervägande antal medarbetare upplevde att de 

är motiverade även om företaget tillämpar Lean. Dock har studien kunnat urskilja både 

stödjande och motverkande faktorer när det kommer till medarbetarnas upplevda 

arbetsförhållanden som i sin tur inverkar på motivationen. De motverkande faktorerna menar 

vi främst beror på att arbetsförhållandena i somliga fall innehåller höga prestationskrav, 

målstyrning samt standardiseringar. Vidare upplevs motivationen överlag som mer positiv när 

företagen använder en mjukare form av Lean där samtliga medlemmars intressen beaktas.  

 



Abstract 

Title Paradox between Lean and motivation? 

- An employee focused study of the experienced motivation in a Lean context 

 

Authors Linn Appelgren & Sofia Carlsson 

Tutor Karin Bredin 

Keywords Lean, motivation, employee, working conditions, context 

Background In modern research, it is essential that companies consider employees’ 

motivation so that they benefit from the applied practices. A working method that has become 

increasingly common is the concept Lean, which has its origin in the Japanese automotive 

industry. Today, Lean has evolved into a universal concept that is applied in many industries 

worldwide. Although the concept involves numerous positive aspects it has endured strong 

criticism when it comes to the human aspects and researchers have raised the question if Lean 

is "Mean". Criticism is derived primarily to employees’ working conditions in terms of stress 

and lack, variation, autonomy, health and wellbeing. However, few empirical studies have 

been carried out that examines the impact that Lean has on employees’ experienced 

motivation. 

Aim The aim is to increase the understanding of employees’ experienced motivation in 

companies that practice Lean. Further on the study has the intention to investigate if there is a 

paradox between Lean and what motivates employees on work.  

Methodology The study has been conducted through a qualitative method by interviews 

and to be able to do a deeper examination and analyze how our phenomenon, motivation, is 

experienced in a Lean context we applied small-N-studies. Our strategy has been iterative, 

combining both a deductive and inductive approach, where the study has varied between 

theories and empirical observations until the final result. 

Conclusions We have identified that there is no paradox between Lean and motivation 

since the majority of employees’ experienced that they are motivated even though the 

company practice Lean.  Nevertheless the study shows that there are both supportive and 

counteractive factors when it comes to the employees’ experienced working conditions. The 

counteractive factors consists foremost of high performance standards, goal steering and 

standardizations, and have in some cases a negative influence on the working conditions. 

Furthermore the experienced motivation is more positive overall when the companies use a 

softer form of Lean where all the members’ interests are taken into account.  



Förord 
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1. Introduktion 

 

Inledningsvis presenteras en kort introduktion för det ämne som studien avser att undersöka 

och öka förståelsen för. Bakgrunden behandlar sedan allmänna teorier om motivation för att 

sedan komma in på begreppet Lean och dess historia. Efter bakgrunden belyses det problem 

som studien ämnar konkretisera. Kapitlet avslutas sedan med syftesformulering och 

tillhörande frågeställningar.  

 

Forskare, praktiker och ledare- alla är överens om att motivation är en viktig faktor för 

framgång eftersom det är ett ämne som inte går ur tiden och det berör oss alla i någon form 

(Holmberg, 2009). Fenomenet skildras i en artikel i Svenska Dagbladet av Fleur (2013) som 

förklarar att det är viktigt att hitta kärnan till den inre motivationen för att lyckas motivera på 

längre sikt. Till skillnad från den inre motivationen så motiverar den yttre motivationen, som 

innehåller materialistiska belöningar, endast under ett kortare perspektiv. I artikeln hänvisar 

Fleur (2013) till forskarna Deci och Ryan som påstår att ett verktyg för att hitta den inre 

motivationen är att medarbetare får uppleva autonomi, det vill säga känslan av 

självbestämmande och frihet i sin yrkesroll.  

Vad blir då effekterna på medarbetares upplevda motivation när den flätas samman med en 

arbetsmetod som eftersträvar effektivitet, standardiseringar och ökad lönsamhet? En vanlig 

sådan metod är Lean som är utbredd och tillämpas världen över (Dennis, 2002; Holweg, 

2007). Under en intervju för Vetenskapsradion (2012) förklarade Lena Abrahamsson, som i 

många år forskat om Lean, hur en typisk arbetsdag skulle se ut på ett universitet om det 

arbetade efter Lean. Då skulle forskaren/ föreläsaren enligt henne sitta på sin stol vid 

skrivbordet hela dagen, med ett dataprogram som har all tänkbar information om hur arbetet 

ska utföras. Skrivaren skulle även vara placerad så att personen aldrig skulle behöva resa på 

sig, allt för att effektivisera arbetsplatsen från spill och onödigt arbete. Enligt Lena 

Abrahamsson innebär standardiseringarna ett mycket enformigt arbete med en liten grad av 

variation, där varje person ska veta exakt vad den ska göra vid rätt tidpunkt. Lean har 

förutspåtts att bli den mest standardiserade arbetsmetoden under hela 2000-talet (Berggren, 

1993; Rinehart, Huxley & Robertson, 1997). Eftersom konceptet är aktuellt i vår nutid blir det 

därmed intressant att studera Lean ur den mänskliga aspekten, där medarbetarnas motivation 

beaktas.   
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1.1 Bakgrund 
På 1980-talet skedde en radikal förändring eftersom forskare och praktiker började se 

människan som en ovärderlig och strategiskt viktig resurs, som är en grundläggande faktor för 

att uppnå de organisatoriska målen (Bratton & Gold, 2012; DeCenzo & Robbins, 2007; 

Redman & Wilkinson, 2001). Resonemanget förtydligas i följande citat: 

”People- not buildings, equipment, or brand names- make a company.” (DeCenzo & Robbins, 

2007, s.32). 

Det gamla synsättet, såg till skillnad från det nya, människan som en passiv arbetskraft som 

endast innebar kostnader (Bratton & Gold, 2012).  I den nutida forskningen är det essentiellt 

att företag tar hänsyn till individen och dennes motivation så att medarbetare gynnas av det 

arbetssätt som tillämpas, eftersom motivationen är en viktig faktor för trivseln (Lee & Liu, 

2009). Genom att företag tänker på sådana aspekter kan de bibehålla tillfredsställd och 

kompetent personal och därmed sin konkurrenskraftighet (Lee & Liu, 2009).  

Holmberg (2009) definierar motivation som en inre drivkraft, vilja eller önskan att 

åstadkomma något och oavsett vilken fallenhet medarbetarna har kommer inte den fulla 

potentialen att uppnås utan motivation. Det finns inga generella redskap för att öka 

motivationen men däremot kan företag förse sina medarbetare med olika möjligheter för att 

tillfredsställa de inre drivkrafterna och unika behoven. En sådan mjölighet, som gynnar 

motivation mer än andra, kan vara att erbjuda arbetsförhållanden med varierande 

arbetsuppgifter och en miljö som främjar kreativitet och utveckling (Hackman & Oldham, 

1976).      

Tillsammans med fenomenet motivation utgår studien från det alltmer populära 

arbetskonceptet Lean, vilket är ett komplett system, som ursprungligen kommer från det 

japanska bilföretaget Toyota (Holweg, 2007). Grundtanken bakom Toyotas framgång var att 

endast tillverka det som efterfrågades när det efterfrågades (Schah & Ward, 2007). En av de 

mest uppmärksammade och mest citerade teorierna bakom Lean är boken ”The machine that 

changed the World” av Womack, Jones och Roos (1991), som introducerade termen ”Lean 

production” (Hines, Holweg & Rich, 2004; Holweg, 2007). Boken spelade en central roll i att 

sprida Lean utanför Japan och att visa på att konceptet inte endast var kulturellt förknippat 

med landet. Den poängterade även att Lean inte uteslutande kan tillämpas av tillverkande 

företag utan bör ses ur ett bredare perspektiv (Holweg, 2007).  

Sedan 1990-talet har Lean överförts och utvecklats till ett allmängiltigt koncept inom både 

privat och offentlig verksamhet (Brännmark, 2012; Sederblad, 2013), såväl som inom olika 

branscher (Dennis, 2002; Holweg, 2007). Eftersom konceptet brett ut sig har det tillkommit 

olika benämningar. Förutom ”Lean production” benämner Hines och al. (2004) konceptet som 

”Lean manufacturing” eller ”Lean thinking”. Vi har beslutat att inte tillämpa några 

efterföljande ord, som exempelvis ”production” eller ”thinking”, utan endast benämna 

begreppet som Lean. De olika definitionerna bygger nämligen på samma grund, att göra mer 

med mindre. Med andra ord, en effektivare produktion med färre förbrukade resurser till en 

högre kvalitet (Eklund & Berglund, 2007; Radnor & Boaden, 2004) där all form av slöseri 
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elimineras (Hines et al., 2004; Markowitz, 2012; Womack et al., 1990; Worley & Doolen, 

2006). Att effektivisera och eliminera slöseri kan rent praktiskt innebära att göra sig av med 

onödiga resurser så som direkt och indirekt arbetskraft, material, verktyg och utrymme (De 

Treville, Antonakis, 2006).  

1.2 Problemformulering 
Som tidigare berörts blir det allt vanligare att företag använder sig av Lean för att effektivisera 

sina arbetsprocesser (Sederblad, 2013). I samband med konceptet ställs det allt högre krav på 

medarbetarna eftersom arbetsförhållandena förändras till att allt ska gå snabbare med färre 

förbrukade resurser (DeCenzo & Robbins, 2007). De högre kraven genererar i sin tur både 

positiva och negativa effekter på den upplevda motivationen som i sin tur påverkar kvaliteten 

i arbetet (Hines et al., 2004). Det är därför avgörande att företag som arbetar med Lean bidrar 

med rätt förutsättningar för att medarbetarna ska motiveras och prestera å företagets vägnar. I 

vår samtid gäller det att hitta rätt framgångsrecept för att lyckas och som tidigare forskning 

visat är motivationen en sådan (McClelland, 1962).  

Även om Lean innebär flertalet positiva aspekter, som ökad effektivisering och lönsamhet, 

har konceptet fått utstå kritik på många punkter från flertalet forskare när det kommer till 

medarbetares arbetsförhållanden (Hines et al., 2004). Berggren (1993) beskriver 

tillämpningen av Lean i Japan, där konceptet till övervägande del inte innebär attraktiva 

arbetsförhållanden, och han ställer sig frågan om Lean är ”Mean”. Anledningen till att Lean 

kan uppfattas som ”Mean” är på grund av de obarmhärtiga prestationskraven och de långa 

arbetstiderna med krav på att jobba övertid med kort varsel. Andra negativa konsekvenser av 

Lean är enligt Berggren (1993) de återkommande klagomålen på arbetsmiljön samt den hårda 

fabriksregim som utgör en mycket strikt och hierarkisk ställning till underordnade. Hines och 

al. (2004) kritiserar Lean ytterligare av den orsaken att konceptet i vissa avseenden är 

dehumaniserande. Garrahan och Stewart (1992) resonerar på liknande vis i sin studie, där en 

bilfabrik flertalet gånger uppnått högsta produktionsresultat men visat en hög och 

exploaterande press på medarbetarna.  

Enligt Herzberg (1968) leder inte ökad arbetsbörda i form av högre produktivitetskrav eller en 

förändring av arbetssättet, där de mer avancerade uppgifterna reduceras till förmån för de mer 

enkla, till ökad motivation. Gemensamt för de teorier som uppkommit om motivation är att de 

i stor grad belyser följande delar gemensamt (Herzberg, 1966; Hackman & Oldham, 1976; 

McGregor, 1960). För det första är det viktigt att anpassa arbetsuppgifterna i förhållande till 

medarbetarnas motivation. Det är vidare centralt att de känner meningsfullhet i sitt arbete och 

att de får utrymme att utvecklas och prestera utefter sina egna färdigheter. Ytterligare en 

aspekt för att uppnå motiverade medarbetare är att de får ta ansvar, vilket innebär att makt och 

kontroll i större utsträckning fördelas på medarbetarna, vilket Ghosh (2013) benämner som 

självbestämmande. Genom självbestämmande kan företag motivera sina anställda och 

därigenom uppnå goda resultat, vilket anses vara en optimal strategi för att ta tillvara på sitt 

humankapital (Huselid, 1995).  

Trots att flertalet forskare kritiserat Lean kan arbetsmetoden enligt De Treville och Antonakis 

(2006) ses som motiverande eftersom medarbetarna tillsammans får arbeta med att lösa 
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problem och ständigt förbättra sina arbetsprocesser. Däremot argumenterar motståndare till 

Lean att medarbetarna blir mer begränsade och att motivationen i bästa fall kommer från 

externa faktorer som inte berör arbetet i sig (De Treville & Antonakis, 2006). Lean har också 

drag av korta tidsperspektiv, ett kontinuerligt flöde med tydliga rutiner och ett fokus på att 

reducera slöseri (De Treville & Antonakis, 2006; Hines et al., 2004), vilket motsäger 

motivationsteorier om att ha långsiktiga mål samt eget självbestämmande (Bucho, 1992; 

Ghosh, 2013; Henry & Pettigrew, 1990; Pfeffer, 1997). Därför är det betydelsefullt att företag 

som är intresserade av att tillämpa Lean förstår att metoden är mer än bara en uppsättning 

verktyg (Hines et al., 2004). De bör därmed ta hänsyn till mänskliga dimensioner, som 

motivation, eftersom arbetsmetoder som påverkar personalens välmående också påverkar 

företaget. 

1.3 Kunskapsbidrag 
Den övervägande forskningen som tidigare behandlat Lean har varit knuten till hur konceptet 

på bästa sätt implementeras i tillverkande företag (Hasle, 2014; Hines et al., 2004), men även i 

andra organisationer som exempelvis offentlig sektor (Brännmark, 2012). I nutid har intresset 

för Lean inom industrisektorn dock svalnat och diskussionen har istället varit inriktad mot 

servicesektorn. Det har även forskats om hur implementeringen av Lean påverkar de 

anställdas arbetsmiljö i form av stress och brist på självbestämmande (Parker, 2003) samt dess 

negativa effekter på hälsa och välmående (Berggren, 1993; Hasle, 2014). Dock finns det även 

forskning som pekar åt motsatt håll, eftersom Lean lovordats för att öka de anställdas 

engagemang via lagarbete och deltagande i problemlösning (Hasle, 2014; Taylor, Taylor & 

McSwenneys, 2013). Eftersom den tidigare forskningen pekar åt olika håll finns det ingen 

klar uppfattning om vilka konsekvenser Lean får på de mänskliga aspekterna (Hasle, 2014; 

Sederblad, 2013). Det finns därför ett behov av att närmare studera ämnet, både på en mer 

övergripande nivå men även på ett detaljerat plan. Vårt bidrag hjälper därmed till att på ett 

mer detaljerat plan fylla ut kunskapshålet där en ökad förståelse för medarbetares upplevda 

motivation i en kontext med Lean ges.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka och öka förståelsen för medarbetares upplevelser av motivationen i 

företag som tillämpar Lean. Vidare har studien för avsikt att utreda om det föreligger en 

paradox mellan Lean och vad som motiverar medarbetare på en arbetsplats. Syftet mynnar ut i 

följande frågeställningar: 

• Hur upplever medarbetarna sina arbetsförhållanden i en kontext med Lean? 

• Hur upplever medarbetarna sin motivation i samma kontext?   
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2. Metod 

Kapitlet presenterar en redogörelse för studiens praktiska genomförande samt vilka 

konsekvenser våra val har lett till. Momenten som presenteras är val av metod, 

tillvägagångssätt för datainsamling samt bearbetning av empiri och hur den har analyserats. 

Utöver själva genomförandet behandlas de kvalitetsaspekter och etiska principer som studien 

har utgått ifrån.  

2.1 Forskningsstrategi 
Som forskningsstrategi har studien utgått från en kvalitativ metod, vilken enligt Bryman & 

Bell (2011) används för att kunna beskriva, förstå och tolka verkligheten. I Ryen (2004, s. 14) 

citeras Denzin och Lincoln (1994) som beskriver att ”forskare som använder kvalitativa 

metoder studerar saker i deras naturliga miljö och försöker göra fenomen begripliga eller tolka 

dem utifrån den mening som människor ger den”. Vidare skiljer Alvesson och Sköldberg 

(2007) på kvalitativ och kvantitativ metod där fokus i en kvalitativ metod ligger i att beakta en 

öppen och mångtydig empiri, som utgår från studiesubjektens egna perspektiv, medan en 

kvantitativ studie vanligtvis utgår från en objektiv synvinkel med forskarens egna idéer om 

vilka dimensioner som skall stå i centrum. En kvalitativ metod är därför mest relevant 

eftersom syftet med studien är att undersöka och öka förståelsen för medarbetares upplevelser 

av motivation i företag som tillämpar Lean.  

Eftersom studien utgått från medarbetares världsuppfattning och deras subjektiva bedömning 

på sin motivation kan även ett fenomenologiskt perspektiv skönjas (Justesen & Mik-Meyer, 

2011; Kvale & Brinkman, 2009). Det fenomenologiska perspektivet handlar om att ”förstå 

sociala fenomen utifrån aktörernas perspektiv och att beskriva världen så som den upplevs av 

exempelvis intervjupersonerna, vilket bygger på att den viktigaste verkligheten är den som 

människorna uppfattar” (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.19). Att de fenomenologiska 

perspektivetet tillämpas kan ge konsekvenser då risken finns att materialet blir förvrängt åt 

olika håll på grund av de olika subjektiva upplevelserna. Däremot anser vi att perspektivet är 

skäligt då studiens syfte är att fånga medarbetarnas upplevelser av motivationen. 

2.2 Forskningsansats 

Det föreligger en oenighet angående vilken forskningsansats som är mest lämplig för att öka 

förståelsen för individers upplevda verklighet (Jacobsen, 2002). Det gällde även vid vårt val 

av ansats eftersom det är svårt att tyda verkligheten i svart eller vitt. Vi valde därför att följa 

en mer iterativ ansats som kan ses som en förening av den deduktiva och induktiva ansatsen 

där forskningen pendlar mellan teorier och empiriska observationer fram tills det slutgiltiga 

resultatet (Bryman & Bell, 2011). För att skapa vår teoriram följde vi till en början en mer 

deduktiv ansats eftersom vi började med att läsa på om befintliga teorier om motivation och 

Lean för att sedan applicera kunskapen och skapa vår teoriram. Enligt den deduktiva ansatsen 

utgår en studie ifrån att först införskaffa förväntningar om världen via befintliga teorier som 

sedan ställs i förhållande till det som studeras (Bryman & Bell, 2011; Jacobsen, 2002).  
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Konsekvenser med den deduktiva ansatsen är dock att risken finns att forskaren blir allt för 

snäv och endast letar efter fakta som stödjer dennes teoretiska förväntningar, vilket kan 

innebära att relevant information försummas (Jacobsen, 2002). Vi beaktade den risken då vi 

under intervjuerna tog bort skygglapparna, som de i förväg bestämda teorierna kan medföra, 

och ställde följdfrågor, som var öppna och som inte behövde vara knutna till litteraturen.  

Eftersom litteraturen om Lean och dess påverkan på medarbetare har varit mycket inriktat på 

negativa mänskliga aspekter ville vi öka förståelsen för hur medarbetarnas upplevda 

motivation ter sig i en arbetsvardag med Lean. Det kan därför ses som att vi även använt ett 

induktivt angreppssätt enligt Bryman och Bell (2011) med en strävan mot förståelse och 

tolkning av medarbetarnas verklighet. I motsats till en deduktiv ansats utgår den induktiva 

från verkligheten och därifrån skapas teorier och slutsatser om det som studeras (Bryman & 

Bell, 2011; Jacobsen, 2002). Det induktiva angreppssättet skildras delvis då vi efter insamlad 

empiri på nytt började söka efter litteratur som kunde ge ytterligare perspektiv för att kunna 

generera en djupare analys och slutdiskussion.  

2.3 Design 
I studien användes fyra olika företag för att analysera hur vårt fenomen upplevs i en kontext 

med Lean. Den här typen av design kan hänföras till vad Jacobsen (2002) benämner som 

Små-N-studier. Det är enligt Jacobsen (2002) vanligt att få enheter väljs ut, cirka fem till tio 

stycken, för att göra en djupare undersökning av det aktuella fenomenet. Vidare främjar 

metoden fokusering på ett visst fenomen eller företeelse där en specifik plats inte är 

nödvändig för sammanhanget. Eftersom fler än ett fall väljs ut kan fenomenet belysas från 

olika utgångspunkter och en bättre förståelse samt ett bredare perspektiv skapas.  

Jacobsen (2002) hävdar att det inte existerar någon tydlig gräns mellan fallstudier och små-N-

studier men det finns en tumregel som kan användas för att särskilja de två. ”När vi vill 

beskriva en speciell plats eller en speciell situation är ofta fallstudier mest lämpliga. Om vi 

däremot vill ha en rik beskrivning av ett speciellt fenomen bör vi välja små-N-studier” 

(Jacobsen, 2002, s. 99). Citatet tydliggör varför vi valde små-N-studier framför fallstudier 

eftersom vi gjorde en djup och detaljrik undersökning av medarbetares upplevda motivation i 

företag som organiserar sin verksamhet enligt Lean, och inte hur motivationen ter sig i ett 

specifikt fallföretag. Dessutom ville vi få den ökade förståelse för fenomenet som enligt 

Jacobsen (2002) fler undersökta enheter bidrar till.  

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Intervjuer 

Den empiriska insamlingen har primärt utgått ifrån kvalitativa intervjuer. Enligt Ahrne och 

Svensson (2011) är intervjuer den vanligaste forskningsmetoden, bland både forskare och 

studenter, och fördelarna är många. Intervjuer är ett oslagbart verktyg eftersom det är en 

effektiv metod för att på kort tid samla in individers personliga reflektioner kring olika 

samhällsfenomen. Intervjuer ger även en möjlighet att samla in ett brett och nyanserat 

material om den intervjuades normer och emotioner (Ahrne & Svensson, 2011). Författarna 
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belyser också ett antal nackdelar med intervjuer som forskningsmetod. Även om metoden är 

effektiv är den också krävande eftersom intervjuerna måste planeras, genomföras, 

transkriberas, analyseras och skildras i skrivna sammanhang. Brister finns även eftersom 

forskaren inte med säkerhet kan veta att det som intervjupersonen säger har bäring på dennes 

handlingar. Enligt Ahrne och Svensson (2011) finns också en risk för feltolkningar om 

forskaren inte har tillräcklig kunskap eller är tillräckligt insatt i ämnet. Trots sina nackdelar 

ansåg vi att intervjuer var den mest lämpliga metoden då syftet var att undersöka och fånga en 

djupare förståelse för medarbetares upplevelser av motivationen i företag som arbetar med 

Lean. Nackdelarna beaktades även till största möjliga mån genom att vi började studien med 

en grundlig teorigenomgång och vi var även noggranna med planeringen, då vi inför varje 

intervju läste på om respektive företag. Vi avsatte också, enligt oss själva, tillräckligt med tid 

till transkribering och analysarbete och för att få en högre tillförlitlighet i materialet 

kompletterades intervjuerna med observationer, vilka beskrivs närmare senare i kapitlet. 

I samtycke med intervjupersonerna spelades samtliga intervjuer in med hjälp av 

inspelningsfunktionen på en Iphone. Fördelarna med valet är enligt Bryman och Bell (2011) 

att all uppmärksamhet kan läggas på vad intervjupersonen säger eftersom forskaren inte 

behöver sitta och anteckna samt att alla viktiga detaljer kommer med. Ahrne och Svensson 

(2011) rekommenderar att inspelningen kompletteras med egna små anteckningar, vilket vi 

gjorde, genom att skriva ned centrala fraser och stödord för att gardera oss mot att tekniken 

mot alla förmodan skulle fallera.  

2.4.2 Intervjuguide och struktur 

Intervjuerna var av ett semistrukturerat slag med en tillhörande intervjuguide som enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) kan ses som ett manus för intervjuscenen. Fördelarna med valet 

är att forskaren är fri att ta upp nya ämnen eller finna nya angreppssätt under samtalets gång 

(Ahrne & Svensson, 2011). En intervjuguide kan vara mer eller mindre strukturerad och 

därmed innehålla alltifrån detaljerade och omsorgsfulla frågor till att vara mer spontan och 

endast behandla det ämne som intervjun ämnar besvara (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 

började med att upprätta strukturerade frågor under olika ämnen som noggrant följde vår 

teoretiska referensram. Därefter gick vi igenom guiden igen och minskade antalet frågor. En 

intervjuguide bör enligt Kvale och Brinkmann (2009) innehålla frågor som både är tematiska 

och dynamiska och den kombinationen var även viktig för oss. Den tematiska frågan bidrar 

till kunskapsproduktionen och relateras till de teoretiska frågeställningarna medan den 

dynamiska frågan skapar en god interaktion i intervjun och bidrar till att personen ska vilja 

prata om sina subjektiva upplevelser. Trots att vår guide hade en övervägande tematisk och 

strukturerad karaktär lades ändå stor vikt i att samtliga intervjuer skulle innehålla den 

dynamiska aspekten, med utrymme för öppna frågor och reflekterande svar från 

intervjupersonerna. På så vis kunde vi bättre fånga medarbetarnas egna upplevelser av 

motivationen.  

Kvale och Brinkmann (2009) anser även att frågorna bör vara korta, enkla och befriade från 

akademisk jargong. Därför var vi noggranna med att ta bort den formella aspekten och istället 

utforma frågorna så att de skulle vara uttryckta i ett vardagligt språk. Vi ställde även löpande 

följdfrågor som ”hur kändes det då?” och ”hur upplever du det?”. Vår förhoppning med 
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strategin var att uppmuntra till spontana samtal där intervjupersonerna skulle känna sig 

bekväma och där eventuella anspänningar kring situationen skulle släppa. Vi var också 

noggranna med att intervjupersonerna skulle känna sig trygga och inte känna att intervjun på 

något sätt inkräktade på deras privatliv. Integriteten beaktades genom att varje intervju skedde 

utefter individuella behov och i ett rum på företaget som intervjupersonerna kunde känna sig 

bekväma i och som inte var i direkt anslutning till deras vardagliga arbetsmiljö. 

2.4.3 Urval och access 

För att få en tillräcklig empiriinsamling för att kunna dra trovärdiga slutsatser utfördes totalt 

12 enskilda intervjuer på fyra olika företag, där respektive intervju pågick mellan 45-60 

minuter. Antalet intervjuer motiverades utefter Kvale och Brinkmann (2009) som menar att 

10 till 15 individuella intervjuer är vanligt förekommande vid kvalitativa studier. Ahrne och 

Svensson (2011) stödjer föregående författare då de förklarar att det redan vid sex till åtta 

personer räcker för att få ett material som är jämförelsevist oberoende av individuella 

uppfattningar men att det ändå krävs mellan 10 till 15 intervjuer för att få ett representativt 

och mättat urval.  

Jämfört med kvantitativa undersökningar, som kräver tydliga riktlinjer för att ett urval från en 

viss population ska bli tillräckligt representativt, finns inga direkta regler för en kvalitativ 

studie med intervjuer (Ahrne & Svensson, 2011). Däremot för att få en trovärdighet i studien 

menar författarna att forskaren måste kunna redogöra för hur hen fått tag i sina intervjuobjekt. 

För att välja ut lämpliga medarbetare tillämpade vi enligt Ahrne och Svensson (2011) ett 

tvåstegsurval där vi började med att via Internet leta upp runt 100 företag i Linköpings 

omnejd. Det första steget kan enligt Bryman och Bell (2011) ses som ett bekvämlighetsurval 

eftersom företagen valdes utefter sin geografiska position. Vi filtrerade sedan ut cirka 15 

företag som vi ansåg skulle vara intressanta, genom att vi på deras hemsidor undersökte om 

de använde sig av Lean som arbetsmetod. Efter det började vi ringa runt till företagen och fick 

då bekräftat om de tillämpade Lean och om intresse fanns för att medverka i vår studie. 

Till slut fick vi kontakt med fyra företag som ville medverka och som själva i steg två valde ut 

intervjupersonerna. Vi kunde dessvärre inte själva styra över vilka specifika personer vi skulle 

intervjua. Tillvägagångssättet är enligt Ahrne och Svensson (2011) normalt vid kvalitativa 

intervjuer eftersom forskaren ofta är beroende av en ansvarig inom organisationen som har 

tillgång till de förteckningar och upplysningar över de anställda som forskaren är intresserad 

av. Det bästa hade såklart varit om vi hade fått tillgång till listorna och själva kunnat göra ett 

slumpmässigt urval. Risken finns annars att urvalet blir manipulerat genom att 

kontaktpersonen med avsikt väljer ut personer som hen tror kommer ge en positiv bild av 

företaget (Arhne & Svensson, 2011). Att själva få välja intervjupersonerna är dock sällan 

möjligt och forskare och studenter får därför ofta nöja sig med kontaktpersonens val. Ahrne 

och Svensson (2011) förtydligar dock att det inte behöver vara någon fara så länge som 

forskaren är väl förberedd och påläst om organisationen och intervjupersonen i fråga. Det såg 

vi till att vara genom att vi läste på om respektive företag på deras hemsida samt fick 

information om de olika medarbetarnas befattningar och arbetsuppgifter av 

kontaktpersonerna. Däremot hade vi ett visst inflytande över urvalet då vi i samtal med 
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kontaktpersonerna var tydliga med att vi ville ha medarbetare som representerade olika delar 

av verksamheten.    

Studien har inte utgått från någon särskild bransch eftersom vi inte önskade branschspecifika 

resultat. Istället så ville vi oavsett bransch undersöka den upplevda motivationen i företag som 

arbetar med Lean samt om det föreligger en paradox däremellan. Nedan följer en kort 

presentation av företagen samt en beskrivning av medarbetarnas olika roller och 

arbetsuppgifter.  

 Holms Industri är ett företag som producerar och säljer sop- och snöredskap, så 

som upptagande sopmaskiner och snöplogar. Här intervjuades tre personer, var av en 

arbetar som Säljare, en som Konstruktör och en som Teamledare/ Montör. 

Säljarens främsta arbetsuppgifter är att ta emot och hantera order via mail, telefon och 

fax. Konstruktören är utbildad ingenjör inom maskinteknik och hans arbete, med 

olika utvecklingsprojekt, utför han främst vid datorn. Teamledaren, som även arbetar 

som Montör i produktionen, varvar sin arbetsdag med möten och granskningar av 

ritningar på datorn. Han provkör och godkänner även färdiga enheter samt monterar 

och hjälper till med olika frågor i monteringen.    

 

 Elektronik AB specialiserar sig inom kontraktstillverkning av småelektronik, som 

exempelvis modem och kortläsare. Företaget önskade vara konfidentiellt varav vi valt 

att använda det fiktiva namnet Elektronik AB. Där utfördes en intervju med en 

Processledare. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ta ansvar för att 

processerna till kund sköts så att de är ekonomiskt vinningsbart för bägge parter. Hon 

arbetar även med stödsystemen i produktionen och har ansvar över slutmonteringen 

och övrig tid hjälper hon till att montera.  

 

 Arla verkar inom mejeribranschen och tillverkar olika mejeriprodukter så som mjölk, 

yoghurt och grädde. På Arla intervjuades fem personer varav två arbetar som 

Driftsamordnare inom frukt- respektive vit förpackning. Resterande arbetar som 

Processarbetare inom vit process, Samordnare i kyllagret samt 

Underhållsansvarig för IT-systemen. Driftsamordnarnas arbetsuppgifter kan liknas 

med en Teamledares eftersom de främst är länken mellan de olika avdelningarna. De 

har hand om avstämningen med planeringen, går på olika möten, ser över att tekniken 

fungerar som den ska och hjälper till när problem uppstår. Vid tid över kör de även 

maskinerna och arbetet innefattar även att styra personal och ta emot 

sjukanmälningar. Processarbetarens arbete går ut på att hantera mjölken från att den 

kommer in på mejeriet till att den är en färdig produkt. Han har bland annat ansvar 

över städning och underhåll av lokaler och maskiner, pastörisering och att styra flödet 

av mjölk samt påfyllning av alla stationer. Utöver dessa uppgifter arbetar han även 

med blandningar av pulver som används i tillverkningen av mejeriprodukterna. 

Samordnaren för kyllagret går för tillfället på ett vikariat som dagtidssamordnare 

vilket främst innebär en administrativ tjänst. Hans svar under intervjun utgick från 

båda rollerna. Arbetet som dagtidssamordnare börjar med att han via datorn ser över 
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produktionen och leveranserna från dagen innan och fördelar ut över- och underskott 

från dessa. Han styr även utlastningen genom att skapa och ändra turer till externa 

kunder. Arbetet som Samordnare går främst ut på att sköta det manuella plocket och 

köra truck vid de olika banden, vilket innebär att lasta på pallen med färdiga 

mejeriprodukter för att sedan köra och lämna den i kylen. Den Underhållsansvariges 

främsta arbetsuppgifter är att ha ansvar över Arlas produktions-IT. Utöver det arbetar 

han med olika projekt som exempelvis att byta styrsystem.  

 

 Lean AB är ett tillverkande företag som har en hög tillämpning av konceptet Lean. 

Företaget har önskat vara konfidentiellt varav vi valt att använda det fiktiva namnet 

Lean AB. De tre intervjupersonerna, som även dem önskat vara konfidentiella, 

benämns i sin tur som Montör 1, 2 och 3. Deras främsta arbetsuppgifter som Montör 

är att via olika stationer montera enheter till den slutgiltiga produkten. Utöver 

monteringen innefattar arbetet en rad olika avstämning- och uppföljningsmöten.  

Istället för att använda intervjupersonernas tilltalsnamn valde vi att använda arbetstitel. 

Anledningen är att arbetstiteln ger en ökad transparens där läsaren ges en möjlighet att 

komma närmare intervjupersonen och lättare förstå dennes upplevelser kring motivationen vid 

en tillämpning av Lean. För att underlätta ytterligare ändrade vi arbetstiteln till Montör på 

samtliga medarbetare, som på något sätt jobbar eller har jobbat med montering, vilket 

innefattar de tre medarbetarna på Lean AB. På liknande sätt har de medarbetare som har ett 

mer övergripande ansvar tilldelats den nya titeln Teamledare, vilket innefattar Processledaren 

på Elektronik AB och Driftsamordnarna på Arla. Teamledaren på Holms Industri behåller sin 

arbetstitel som Teamledare/ Montör. De övriga rollerna som är unika behåller även de sina 

ursprungliga titlar, vilka innefattar Samordnaren, Processarbetaren och Underhållsansvarige 

på Arla och Konstruktören och Säljaren på Holms Industri.  

Inför varje intervju, där vi bland annat presenterade uppsatsen syfte, frågade vi 

intervjupersonen och företaget som helhet om de ville vara konfidentiella eller inte, vilket 

Ahrne och Svensson (2011) rekommenderar. Ahrne och Svensson (2011) menar att fördelen 

med konfidentialitet är att intervjupersonen kan känna en viss trygghet över vad som sägs och 

förhoppningsvis vågar prata mer öppet och fritt om sina upplevelser. Oavsett om personen 

ville vara konfidentiell eller inte var vi noggranna med att informera om att vi var intresserade 

av att ta del av deras egna subjektiva uppleveler och inte vad de tror att företaget vill höra. 

Konsekvensen av att två företag önskade vara konfidentiella är att det kan försvåra för läsaren 

att få en helhetlig bild av intervjupersonernas vardagliga kontext. Konsekvensen reducerades i 

största möjliga mån genom att vi fick lov att ta med en kort företagsbeskrivning över 

företagens verksamhet och därmed erbjuda läsaren en ökad inblick i kontexten. 

2.4.4 Observation 

Utöver intervjuer, som är den främsta metoden för vår empiriinsamling, kompletterades 

studien med fyra observationer. Alla metoder har sina brister och en av intervjuns svagheter är 

att den ger en begränsad och inskränkt bild av ett fenomen och bör därför kompletteras med 

andra metoder (Ahrne & Svensson, 2011).  Via observationerna kunde vi utöka det snäva 

intervjuperspektivet till att även se fenomenet utifrån vårt eget. Ahrne och Svensson (2011) 
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menar även att en kombination av de båda metoderna konfronterar materialet på ett djupare 

plan där exempelvis observationerna kan bekräfta trovärdigheten i intervjumaterialet.   

Förutom att öka trovärdigheten valde vi att komplettera med observationer för att intervjuer 

ofta ger ett naturligt tillträde till att få utföra en observation eftersom den är enkel att be om i 

samband med företagsbesöket (Ahrne & Svensson, 2011). Via intervjuerna fick vi kontakt 

med personer som erbjöd sig att visa oss runt i deras respektive verksamheter. 

Observationerna kan enligt Ahrne och Svensson (2011) ses som öppna men med vissa dolda 

moment eftersom det endast var personen som visade oss runt som visste vad avsikten var. 

Under de cirka 30 minuter långa rundvandringarna beskrev personerna, utifrån ett Lean-

perspektiv, hur den övergripande produktionslinan gick till samt vilka för- och nackdelar de 

hade identifierat i sina arbetsförhållanden. Vi var noggranna med att anteckna vad som sades 

men även vad vi såg för att inte gå miste om viktiga detaljer. Anteckningarna byggde sedan en 

grund till delar av empiri, analys och slutdiskussion. För oss var samtliga rundvandringar 

nyttiga och berikande eftersom vi förutom en ökad förståelse fick möjlighet att själva se och 

tolka olika Lean-tillämpade arbetsflöden.   

2.5 Bearbetning av empiri 
Vi transkriberade fortlöpande genom vår arbetsprocess efter respektive företagsbesök. Hur 

noggrant en transkribering ska utföras är beroende av studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 

2009). Kvale och Brinkmann (2009) menar även att det inte finns några standardregler för hur 

transkriberingen från ljudinspelat till skriftligt material skall gå till. Dock finns en grundregel 

som är att tydligt ange hur utskrifterna har gjorts. En del val behövde därför göras och våra 

val gjordes utifrån vad vi tyckte var lämpligt för studien. Eftersom vårt syfte var att undersöka 

och öka förståelsen för den upplevda motivationen hos medarbetare i företag som tillämpar 

Lean, var det betydelsefullt att få med olika tonlägen för att få med vikten av det som sades. 

Vi ville inte heller utelämna några nyanser och tog därför med ord som ”eeh” och ”mhm” för 

att behålla känslan från intervjun i det transkriberade materialet. Enligt Ahrne och Svensson 

(2011) är den vanligaste metoden för transkribering att forskaren skriver ut ordagrant vad som 

framkom under intervjun. Det var något som vi beaktade men däremot skrev vi inte ut 

diskussioner som tydligt svävade utanför ämnet. I de fall skratt förekom skrev vi ut det med 

stora versaler, för att förtydliga språkliga nyanser. För att undvika missförstånd frågade vi 

även vid osäkerhet om intervjupersonen var ironisk och skrev i dessa fall ”ironi” inom 

parentes efter avslutad mening.  

När det kom till bearbetning av observationerna läste vi noggrant igenom våra anteckningar 

och renskrev sedan samtliga observationer. I samband med bearbetningen diskuterade vi 

också våra egna intryck av rundvandringarna; vad vi såg, hörde och upplevde och skrev till 

eventuella intryck som gav sig till känna vid senare tillfällen.   

2.6 Analys- och tolkningsmetoder 
Lofland och Lofland (1995) menar att analysarbetet inte bör vänta på sig tills intervjuerna är 

klara och transkriberade, vilket även konfirmeras av Kvale och Brinkmann (2009).  Lofland 

och Lofland (1995) belyser att analysen då kan upplevas som allt för överväldigande. Att 
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istället ha en pågående analys under intervjuerna är en fördel som underlättar för forskaren att 

bli mer medveten om gemensamma nämnare och teman (Lofland & Lofland, 1995). Under 

vår tid med intervjuer hade vi hela tiden ett pågående analysarbete där vi diskuterade med 

varandra om det var något vi upptäckte som var relevant för vårt syfte och som vi ville fråga 

resterande intervjupersoner mer om. I enlighet med Lofland och Lofland (1995) var vår 

förhoppning att upplägget skulle hjälpa till att bygga en starkare grund för analysen. Under 

tiden som vi transkriberade gjorde vi även anteckningar till analysen för att inte gå miste om 

viktiga tankar och idéer.    

Enligt Bryman och Bell (2011) är kodning, vilket innebär att organisera, separera och sätta 

beteckning på data, ett vanligt verktyg för att tolka den insamlade empirin efter 

transkriberingen. För att stärka interaktionen och förståelsen med teorin tog vi tillvara på 

författarnas råd, som hävdar att det finns en fördel med att börja med kodningen direkt efter 

att intervjuerna är klara. Genom att bryta ned och koda data kan liknande svar och skillnader 

samlas ihop och kategoriseras var för sig. Trots fördelarna med kodning finns det nackdelar 

som bör beaktas under arbetets gång. Bryman och Bell (2011) belyser risken i att förlora 

viktiga sammanhang när materialet kodas och bryts ned i olika delar. Det finns även en risk i 

att beskrivande och berättande ord från respektive intervjuperson försvinner. För att undvika 

riskerna så långt som möjligt tog vi hjälp av en analysmetod som närmast liknar den narrativa, 

som enligt Bryman och Bell (2011) beaktar och tar tillvara på helheten.  

En narrativ metod bygger på att en historia berättas under empirikapitlet där fokus ligger på 

betydelsen av de texter som ingår (Kvale & Brinkmann, 2009). Den narrativa analysen 

färdigställer sedan intriger och strukturer som går att finna i de historier som berättats av 

intervjupersonerna. Vi ansåg att det var lämpligt med en analys inspirerad av den narrativa 

metoden eftersom vi ville få fram och klarlägga medarbetarnas berättelser, för att lättare förstå 

deras upplevda motivation. Vi hade till en början lösa historier från de olika 

intervjupersonerna som sedan flätades samman och rekonstruerades till begripliga och 

enhetliga beskrivningar för varje avsnitt eller tema som vi kodade fram. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är det här ett vanligt förfarande och vi ansåg det vara av vikt att noggrant 

berätta medarbetarnas egna upplevelser, och framställa dem på ett tydligt sätt, eftersom 

studien utgick från deras synvinkel.   

2.7 Kvalitetsaspekter 

2.7.1 Generalisering, reliabilitet och validitet 

Kvalitativ forskning har fått utstå kritik från de som förespråkar den kvantitativa, där 

motståndare hävdar att den kvalitativa forskningen inte går att generalisera i lika stor 

utsträckning (Bryman & Bell, 2011). Dock anser vi att en analytisk generalisering var möjlig, 

vilket innebär att vi gjorde en bedömning av i vilken grad studien kan ge guidning till 

liknande händelseförlopp vid andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom Lean är 

en väl etablerad arbetsmetod i olika företag och branscher samt att det är centralt för företag 

att motivera sina anställda, för att de ska prestera så bra som möjligt, bör studiens bidrag vara 

intressant för fler företag än de som medverkat. 
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Enligt Grönmo (2006) bör kvaliteten på kvalitativ data bedömas utifrån dess användning och 

kvaliteten är högre ju mer lämpad insamlad data är för att belysa problemställningarna. 

Eftersom materialet hämtades från företag där vårt fenomen existerar och tydligt går att 

illustrera tog vi hänsyn till Grönmos (2006) råd om att materialet bör vara lämpat för att 

besvara problemställningarna. Två vanliga mått för att mäta kvalitet på forskning är 

reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2011; Grönmo, 2006). Reliabilitet visar materialets 

pålitlighet och mäter om en studie är repeterbar, det vill säga om studien skulle visa samma 

resultat om den hade gjorts vid fler än ett tillfälle. Det har hävdats att reliabilitet inte är 

relevant för bedömning av kvaliteten på kvalitativt insamlad data (Bryman & Bell, 2011; 

Grönmo, 2006). Eftersom studien till största del utgått från semistrukturerade intervjuer, 

vilket enligt Bryman och Bell (2011) medföljer subjektiva svar var vi medvetna om 

problematiken i att replikera studien. Det andra kvalitetsmåttet, validitet, avser att mäta om 

insamlad data är träffande och relevant för det som ska belysas i hänsyn till 

frågeställningarna. Enligt Grönmo (2006)  går det inte att uppnå perfekt validitet i en 

samhällsstudie och det föreligger inte några enkla kriterier som kan mäta om studien har en 

tillfredsställande validitet. Emellertid nämner Guba och Lincoln (1985) två motsvarande 

kriterier till reliabilitet och validitet, nämligen tillförlitlighet och äkthet. 

Tillförlitligheten delas in i fyra delkriterier (Guba & Lincoln, 1985). Trovärdighet, som är det 

första kriteriet, behandlar vikten av att konfirmera med undersökningsdeltagarna att det som 

framställs är korrekt så att inga feltolkningar görs av forskaren. Vi följde kriteriet genom att vi 

klargjorde för intervjupersonerna att de hade möjlighet att godkänna materialet innan 

publicering. Det andra delkriteriet, överförbarhet, behandlar om en studies resultat kan 

tillämpas i andra sammanhang. Som diskuterats inledningsvis i kapitlet ansåg vi att en 

analytisk generalisering var möjlig. Det tredje delkriteriet för tillförlitligheten i en kvalitativ 

studie är pålitlighet, vilket beaktades genom att vi noggrant redogjorde för vårt 

tillvägagångssätt, vilket också möjliggjorde en granskning av studien. Det fjärde kriteriet, 

bekräftbarhet, innebär att forskaren inte ska blanda in sina egna värderingar eller försöka 

förvränga de resultat som framkommer i studien. Vi var under studiens gång noggranna med 

att diskutera sinsemellan och granska varandra för att få fram en så korrekt bild som möjligt 

av materialet. Vi lät även vår handledare kontinuerligt läsa igenom vårt material och lyssnade 

på både hennes och medstudenters konstruktiva råd och idéer via flertalet seminarium.  

Det andra kriteriet, äkthet, av Guba och Lincoln (1985) behandlar politiska aspekter av 

generell forskning. Kriteriet har däremot ännu inte blivit allmänt accepterat, utan finns mer till 

för att skapa diskussion. Kriteriet behandlar bland annat frågan om forskningen visar en 

rättvis bild av den kontext som studeras samt om forskningen ökar förståelsen för andras 

perspektiv i samma miljö. Kriteriet bemöter även frågan om forskningen har intentioner på att 

bidra till praktiskta åtgärder för att ändra nuvarande omständigheter. Sammanfattningsvis 

innehåller kriteriet många viktiga punkter som vi hoppades kunna bidra med och vår önskan 

var att studien ska leda till diskussion samt väcka intresse hos företag och anställda som 

tillämpar Lean i sitt dagliga arbete. Vi hoppades även att studien ska nå fram till andra externa 

parter, som exempelvis forskare, för att på så vis ge bidrag till vidare forskning om konceptets 

inverkan på medarbetares upplevda motivation.   
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2.7.2 Etiska aspekter 

För att skydda de berörda deltagarna utgick studien ifrån vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning från 1990. Vetenskapsrådets 

främsta syften är att uppmärksamma etiska frågor vid forskning samt förmedla riktlinjer och 

information. Riktlinjerna kan ses som en vägledning där såväl kortsiktiga som långsiktiga 

följder av en vetenskaplig undersökning beaktas. Hänsyn togs till riktlinjerna eftersom vi 

under hela studien gjorde en avvägning mellan värdet av det insamlade materialet och de 

möjliga riskerna, i form av negativa konsekvenser för uppgiftslämnaren. Utgångsläget för de 

forskningsetiska principerna är individskyddskravet som innehåller fyra allmänna huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan 

kommer vår motivering till de fyra huvudkraven. 

Informationskravet tillämpades då vi inför varje intervju informerade deltagaren om studiens 

syfte samt vilken uppgift hen hade i vårt examensarbete. För att fånga den dynamiska 

aspekten och samtidigt motivera till deltagande, var vi även noggranna med att informera 

intervjupersonerna om de förväntade vinsterna i form av ny kunskap som vårt slutgiltiga 

resultat, tack vare dem, kunde komma att bidra till. Samtyckeskravet beaktades eftersom 

samtliga deltagare själva fick bestämma om de ville medverka eller inte. De blev också 

upplysta om att deltagandet var frivilligt och att intervjun när som helst kunde avbrytas.  

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga uppgifter om berörda deltagare, som lämnas i en 

undersökning, skall förvaras på ett sådant vis att utomstående inte kan ta del av dem. Inför 

varje intervju informerade vi om vad de insamlade materialet skulle användas till och att det 

endast var vi, vår handledare samt eventuella medstudenter som skulle kunna komma att få 

tillgång till det.  Däremot kommer utomstående parter kunna ta del av vårt slutgiltiga 

examensarbete men eftersom vi använde arbetstitel, istället för tilltalsnamn, försvårade vi för 

läsaren att härleda materialet till en enskild medarbetare. Vi var ändå medvetna om att risken 

fanns att läsaren kan identifiera en enskild medarbetare om texten är tillräckligt detaljerad, 

även om personen var konfidentiell. Därför vidtogs åtgärder, genom att i empirin blanda 

materialet om de olika deltagarna och företagen under olika rubriker, för att försvåra för 

exempelvis deltagarnas närmsta chef, att identifiera en enskild individ. Slutligen tog vi hänsyn 

till nyttjandekravet eftersom vi informerade deltagarna om att materialet endast skulle 

användas till studien och att det därmed inte att skulle lånas ut eller användas till icke-

vetenskapliga syften. 

Utöver individskyddskravet tog vi hänsyn till forskningskravet. Vetenskapsrådet understryker 

att det vore oetiskt att inte forska om faktorer som inverkar på människor hälsa och 

livsvillkor, som exempelvis arbetsmiljöfaktorer. Det kan kopplas till vad vi ville bidra med i 

studien: att undersöka och öka förståelsen för hur medarbetare upplever sin motivation i en 

kontext med Lean. Som tidigare nämnts i studien har Lean kritiserats på en rad punkter för 

sina icke-humana arbetsförhållanden med en hög stress och monotona arbetsuppgifter för de 

anställda (Berggren, 1993; Sederblad, 2013). Vår förhoppning var därför att vårt slutgiltiga 

arbete skulle bidra till en utökning av den vetenskapliga forskningen om Lean, där mer 

hänsyn tas till de mänskliga aspekterna.   
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen utformas kring två olika områden varav det första behandlar 

motivation. För att skapa en djupare kännedom inleds kapitlet med en definition av 

motivation för att sedan gå vidare in på inflytelserika teorier om ämnet samt arbetsrelaterade 

förutsättningar för motivation. Det andra området behandlar Lean och dess utveckling, från 

begynnelsen till den allmänna arbetsmetod som tillämpas i dagens företag. Delar av 

referensramen utgör endast ett stöd för att öka läsarens förståelse och behandlas således inte 

i resterande kapitel.  

3.1 Definition av motivation 
Motivation definieras enligt Deci och Ryan (2000) och Thomas (2009) som en inspiration att 

vilja agera mot ett visst mål eller en kraft som driver engagemang. Drivkraften är unik och 

varierar mellan individer, både till grad och vad det är som faktiskt motiverar. Inom den 

teoretiska världen åtskiljer forskare motivation i två delar, nämligen den inre och yttre (Deci 

& Ryan, 2000; Dyer & Parker, 1975; Thomas, 2009). I den inre motivationen gör individen 

huvudsakligen en specifik arbetsuppgift för att hen själv finner det berikande, till skillnad från 

i den yttre, där avsikten för samma arbetsuppgift är det separerbara utfallet eller belöningen 

som följer (Deci & Ryan, 2000). I efterföljande stycken följer en vidare definition av de två 

olika begreppen.  

3.1.1  Inre motivation 

Den inre motivationen är förankrad inuti individen och härstammar direkt från 

arbetsuppgiften (Deci & Ryan, 2000; Dyer & Parker, 1975). Människor är sedan födseln 

aktiva och nyfikna och har en vilja att utvecklas och lära sig nya saker, varav den inre 

motivationen drivs av en subjektiv eller immateriell känsla av välbehag och utmaning. Den 

uppfyller även de högre behovsnivåerna hos en individ, i form av ego, känsla av uppskattning 

samt självförverkligande (Dyer & Parker, 1975) och innehåller även aspekter så som 

tillfredsställelse, ansvar och erkännande (Deci & Ryan, 2000). 

 

Det som Deci och Ryan (2000) har gemensamt med andra forskare så som Trist (1981) och 

Thomas (2009) samt Thomas och Welthouse (1990), är att de tar upp liknande behov som den 

inre motivationen består av, vilka beskrivs nedan.  

- Valmöjlighet innebär att individen själv kan ta ansvar med en avsaknad av yttre 

påverkbara krafter. Det vill säga, välja de alternativ som är förnuftiga och utföra de på 

ett sätt som är lämpligt efter eget omdöme. Enligt Egidius (2008) ökar den inre 

motivationen i arbetslivet om individen får mer valmöjlighet och eget ansvar.  
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- Kompetens är kopplat till att genomföra aktiviteter som är inom ens kapacitet och en 

känsla som involverar att du gör något bra som skapar värde och kvalitet.  

 

- Samhörighet är en känsla av gemenskap till omgivningen som är en del av den kontext 

som föreligger. Det innebär också att individen känner att arbetsuppgifterna ger energi 

och upplevs meningsfulla för företaget och omvärlden.   

 

- Framsteg innebär den bedrift du känner för att uppnå ett specifikt syfte där det även är 

viktigt att arbetet går framåt. Det är också betydelsefullt att ditt arbete leder till en 

önskvärd position i framtiden, men inte nödvändigtvis en befordran. 

 

Trist (1981) menar att behoven är centrala och måste tillfredsställas av organisationen för att 

skapa motivation och prestation. Det finns även andra fördelar som upprätthållandet av 

behoven ger upphov till. En fördel enligt Thomas (2009) är att en individs självaktning 

upprätthålls och det alstras även en innovativ stimulans samt positiva effekter på bevarandet 

och utvecklingen av arbetskraften.  

3.1.2 Yttre motivation  

Den yttre motivationen definieras enligt Ryan och Deci (2000) som konkreta externa faktorer 

som har med uppgiftens bidragande värde att göra och den är objektiv eller materiell i form av 

faktiska föremål (Dyer & Parker, 1975). Den kommer därmed inte från själva arbetet utan 

används av företag för att säkerställa att arbetet utförs enligt deras förutbestämda riktlinjer 

(Thomas, 2009). Externa faktorer som företagen använder för att säkerställa arbetet kan 

exempelvis vara monetära belöningar, provisioner, förmåner och befordran (Ryan & Deci, 

2000; Thomas, 2009). Ryan och Deci (2000) ger i sin artikel ett exempel på en person som 

utför ett visst arbete för att hon personligen finner det värdefullt för hennes framtida 

karriärsval och inte för att hon anser att uppgiften i sig är intressant och lärorik. Den yttre 

motivationen uppfyller även de lägre behovsnivåerna hos en individ, så som fysiologiska, 

säkerhet och sociala behov (Dyer & Parker, 1975).  

Forskningen över flera decennier har kommit fram till att kvaliteten av erfarenhet och 

prestation i arbetslivet kan variera mycket beroende på om individen motiveras av de inre 

eller yttre faktorerna (Ryan & Deci, 2000). I studien kommer vi tillämpa teorin om inre och 

yttre motivation för att undersöka vilka effekter dem har hos medarbetare i olika företag som 

arbetar med Lean. Det blir intressant eftersom Lean genom åren fått utstå mycket kritik från 

den vetenskapliga forskningen, där teoretiker bland annat anser att konceptet inte är främjande 

för en optimal mänsklig prestation (Genaidy & Karwowski, 2003). Kritikerna anser även att 

arbetsförhållandena är allt för standardiserade och krävande med hög stress på de anställda, 

vilket medför en förlust av självständighet och variation hos individen (De Treville & 

Antonakis, 2006; Radnor & Boaden, 2004). Ovanstående forskning om Lean kan ur det 

teoretiska perspektivet anses vara motsägelsefullt till vad den inre motivationen drivs av. Där 

av finner vi det intressant att undersöka och öka förståelsen för den upplevda motivationen, 

och vad medarbetarna drivs av, i verkliga kontexter med Lean. 
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3.2 Grundläggande motivationsfaktorer  
Vi har identifierat att den yttre och inre motivationen kan relateras till Herzbergs (1966) 

hygien- och motivationsfaktorer som är en vidareutveckling av Mazlows (1943) 

behovshierarki. Hygienfaktorerna, som relateras till den yttre motivationen, består exempelvis 

av fysisk miljö, företagsledning och monetär ersättning. Motivationsfaktorerna, som i sin tur 

har likheter med den inre motivationen, består av bland annat erkännande, 

utvecklingsmöjligheter och eget ansvarstagande (Herzberg, 1966).  

En annan forskare som belyser de anställdas motivation och att den mänskliga aspekten inte 

bör ignoreras är McGregor (1960) med sin teori X och Y. Däremot utgår McGregors (1960) 

teori utifrån ledningens syn på de anställda. I teori X ser ledningen på medarbetarna som att 

de är lata av naturen med en instinktiv motvilja till att arbeta.  Ledningen måste därför utöva 

en auktoritär ställning för att kontrollera, dirigera och i vissa fall tvinga medarbetarna att 

utföra arbetet. Andra antaganden i teori X är att människan gärna undviker ansvar och istället 

föredrar trygghet med tydliga riktlinjer och rutiner. I teori Y främjas istället en intern 

självkontroll. Företagets miljö och kultur är dynamisk vilket innebär att utrymme ständigt 

finns för mänsklig utveckling. I teori Y är det viktigt att ledningen ger rätt förutsättningar och 

verktyg för att de anställda ska uppnå sina egna mål som är direkt länkade till organisationens. 

Figur 3.1 nedan illustrerar ett samband mellan teorierna av Ryan och Deci (2000), Herzberg 

(1966) och McGregor (1960).  

 

Figur 3.1. Samband mellan faktorer som inverkar på motivationen (egen illustration baserad på Deci & Ryan 

2000; Herzberg, 1966; McGregor, 1960). 

Till skillnad från McGregor (1960) utgick inte Herzberg (1966) från att ledningen hade någon 

speciell syn på människan. Han ville istället ta reda på vad medarbetare vill ha ut av sina 

arbeten och om det existerar olika faktorer som bidrar till mer eller mindre 

jobbtillfredsställelse. Följande motivationsfaktorer visade sig vara särskilt viktiga för trivsel i 

arbetet: erkännande, själva arbetet, ansvar och avancemang. Händelser som istället endast 

beskrev arbetarnas missnöje resulterade i hygienfaktorerna: fysisk miljö, företagspolicy och 

administration, övervakning, lön och sociala arbetsrelationer. Herzberg (1966) förklarar att 
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faktorerna som skapar jobbtillfredsställelse döptes till motivationsfaktorer av den anledningen 

att de är effektiva att motivera medarbetare till att utveckla en överlägsen prestation och 

ansträngning. Faktorerna relaterade till vantrivsel döptes till hygienfaktorer för att de i 

huvudsak beskriver företag- och arbetsmiljö och har liten relevans i att påverka en positiv 

jobbattityd.  

Vi har identifierat ytterligare likheter mellan teorierna. Förutom att den inre motivationen 

liknas med motivationsfaktorerna finns även likheter med McGregors (1960) teori Y, där 

arbetet för vissa till och med kan vara en faktor för tillfredsställelse. I teori Y behövs ingen 

större kontroll eller hot från företagsledningen utan de anställda integrerar, tar eget ansvar och 

kontrollerar sitt eget arbete. Olika former av belöningar uppmuntras även som påverkar 

arbetsprestationen hos medarbetarna. Att skapa en arbetsmiljö med gynnsamma förhållanden 

som ökar de kreativa och självständiga inlärandet är andra faktorer som är i fokus vid teori Y. 

Det leder sedan till medarbetare med stor arbetserfarenhet som får incitament att vilja 

utvecklas i sin roll.  

Om svaga arbetsförhållande, ofullständiga policys, överdriven övervakning samt brister i 

ledningstekniken förekommer på en arbetsplats kommer det enligt Herzberg (1966) endast 

leda till medarbetare som känner en otillfredsställelse. De kommer inte att motiveras av dessa 

hygienfaktorer även om dem skulle förbättras. Resonemanget kan ställas i relation till 

McGregors (1960) teori X. Utan en aktiv styrning och ingripande från ledningen kommer 

medarbetarna att vara likgiltiga mot organisationsmålen. De kommer även att känna sig 

otillfredsställda vilket i sin tur kommer att återspegla sig i deras prestation. Det är därför av 

stor vikt att ledningen motiverar sina anställda och erbjuder möjligheter att tillfredsställa deras 

personliga och sociala behov som kan hänföras till Maslows (1943) behovspyramid. Om 

människor berövas möjligheterna till att få sina behov tillfredställda kan en rad beteenden 

uppdagas så som likgiltighet, passivitet, motvilja att ta ansvar och förändringsmotstånd. 

Herzberg (1966) menar då till skillnad från McGregor (1960) att hygienfaktorerna inte har 

potentialen att skapa jobbtillfredsställelse. Det är istället motivationsfaktorerna som skapar de 

inre belöningarna genom att medarbetarna exempelvis har utmanande arbetsuppgifter och får 

ta eget ansvar. Det räcker således inte med att ändra förhållandena som påverkar 

hygienfaktorerna för att trivseln och motivationen ska öka då hygienfaktorerna endast möter 

behoven hos medarbetarna för att undvika eller reducera dåliga upplevelser och 

jobbprestationer (Herzberg, 1966).  

Vi ämnar använda teorin om motivation- och hygienfaktorer av Herzberg (1966) för att 

undersöka hur faktorerna upplevs i kontexter med Lean. Faktorerna som är särskilt viktiga för 

jobbtillfredsställelse bör få negativa konsekvenser eftersom flertalet teoretiker kritiserat Lean 

för konceptets brist på sådana aspekter (De Treville & Antonakis, 2006; Genaidy & 

Karwowski, 2003; Radnor & Boaden, 2004). När det kommer till teori X och Y ämnar vi 

undersöka hur grundtankarna ter sig i företag som använder konceptet Lean. Argumenten 

bygger på att Lean har sitt ursprung i den japanska ledningsfilosofin som anses vara mycket 

standardiserad, auktoritär och kontrollerande (Berggren, 1993).  Det kan därför ses som att 

Lean är mer lämpligt i kombination med teori X, eftersom att ledningen i det fallet ser på sina 

medarbetare som att de gärna undviker ansvar och istället föredrar trygghet med tydliga 
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riktlinjer och rutiner. Det borde sedan få konsekvenser på medarbetarnas upplevda 

motivation, vilket kopplar ihop teorierna till studiens syfte.  

Herzbergs (1966) forskning har legat till grund för den moderna synen på de verktyg som 

företag använder sig av för att motivera sina anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2010). 

Forskningen har diskuterats och tillämpats av teoretiker och praktiker världen över men den 

har även kritiserats i och med den metod som användes. Metoden innebar att Herzberg (1966) 

bad intervjupersonerna att själva berätta om upplevelser där de känt sig mycket nöjda eller 

missnöjda med arbetet. Eftersom det är väl känt att människor gärna tar åt sig äran vid bra 

resultat, genom att hänvisa till egna resultat, och omvänt kritisera och lägga skulden på 

omgivningen om det går dåligt, anses inte svaren vara fria från destruktiva tendenser. Trots 

kritiken har Herzbergs (1966) forskning nått en stor genomslagskraft eftersom han la grunden 

för vidare forskning när han identifierade vad som motiverar medarbetare. En av forskarna 

som vidareutvecklat Herzbergs (1966) teori är Hackman och Oldham (1976) med sin teori om 

arbetskarakteristika, som tillsammans med nyare teori beskrivs i nästa avsnitt.  

3.3 Arbetsrelaterade förutsättningar för motivation 

Det finns kunskap om att väl utformade arbeten kan ha en positiv inverkan på anställdas 

prestation (Garg & Rastogi, 2006). Det finns också grundläggande forskning som stödjer att 

utformningen av arbetsuppgifter har en avgörande roll även när det kommer till motivationen. 

Adler (1991)  menar att anställda som har varierande svårighetsgrader på sina arbetsuppgifter, 

får feedback och själva kan styra över sitt arbete till högre grad är tillfredsställda och 

motiverade. Vidare menar Morrison, Cordery, Girardi och Payne (2005) att om de anställda 

får en ökad kontroll kan det leda till fler utvecklingsmöjligheter när det gäller utförande av en 

arbetsuppgift.  

Det här är forskning som bygger på tidigare inflytelserika modeller för olika faktorer som 

påverkar arbetsrelaterade förutsättningar för motivation.  En del av den tidigare forskningen 

som fått stor genomslagskraft är Hackman och Oldhams (1976) arbetskaraktärsmodell. 

Modellen beskriver hur olika arbetsuppgifter påverkar människors inställningar och beteenden 

gentemot arbetet och innefattar kärndimensionerna: variation i uppgiften, identifikation med 

uppgiften, uppgiftens betydelse, uppgiftens autonomi samt feedback. Kärndimensionerna 

påverkar personalens och arbetets utfall på grund av att de inverkar på de kritiska tillstånden; 

erfarenhet av ett meningsfullt arbete, erfarenhet av upplevt ansvar för resultatet och kunskap 

om det faktiska resultatet. Behållningen av att de kritiska tillstånden är uppnådda leder till en 

högre inre motivation, arbetsprestation och tillfredställelse för individen samt en lägre 

personalomsättning och sjukfrånvaro, som mynnar ut i en högre arbetseffektivitet för 

företaget. 

Eftersom Hackman och Oldhams (1976) arbetskaraktärsmodell ofta återkommer i forskningen 

om motivation finner vi den relevant för att bidra till att besvara vårt syfte. För att skapa en 

djupare förståelse för vad som egentligen krävs för att uppnå tillfredsställda och motiverade 

medarbetare har vi emellertid valt att komplettera Hackman och Oldhams (1976) modell med 

ytterligare forskning. Samtliga teorier kommer tillsammans att behandlas under resterande 

rubriker i avsnittet. Det är för oss intressant att se om medarbetare i en kontext med Lean, 
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med standardiseringar, tydliga riktlinjer och högt resultatfokus (Womack et.al., 1990), 

upplever att de motiveras och kan prestera fullt ut. Figur 3.2 illustrerar en översikt av de olika 

områdena som är centrala för den upplevda motivationen. 

 

 

                  
 

Figur 3.2. Motivationsaspekter (egen illustration baserad på Hackman & Oldham, 1976; McClelland, 1985). 

3.3.1 Meningsfullhet 

De tre första kärndimensionerna, variation i uppgiften, identifikation med uppgiften och 

uppgiftens betydelse, av Hackman och Oldham (1976) har potentialen att bidra till en ökad 

erfarenhet av ett meningsfullt arbete. Variation i uppgiften, innebär graden av olika aktiviteter 

i arbetet samt vilka kompetenser, färdigheter och talanger som krävs av den som utför arbetet. 

Om individen får ta till vara på och tillämpa sina färdigheter i arbetet ökar möjligheten att 

känna meningsfullhet. Ett alltför monotont arbete kan även reduceras av utnyttjandet av flera 

olika färdigheter och talanger. Den andra kärndimensionen, identifikation med uppgiften, 

innebär hur stor del av arbetet som utförs av en och samma person. Hackman och Oldham 

(1976) behandlar ett exempel med en montör som känner högre meningsfullhet till sitt arbete 

då han får möjligheten att montera en komplett produkt, i jämförelse med om han endast hade 

ansvar för en liten del. Den tredje kärndimensionen, uppgiftens betydelse, beskriver 

arbetsuppgiftens inflytelserika effekt på både individen som utför uppgiften men även på 

externa parter. Ett exempel på arbetsuppgiftens betydelse är en anställd som arbetar med att 

skruva fast komponenter på flygplansbromsar, vilket innebär att uppgiften är livsavgörande 

för andra i hans omgivning. Känslan av att göra ett betydelsefullt arbete kan därmed antas öka 

när individen förstår vilken inverkan hen har på andra människor. 

 

Lundqvist och Henriksson (2007) har arbetat fram en begreppsmodell på system- och 

humankrav som bör vara uppfyllda för att en välfungerande organisation ska existera. 

Författarna belyser olika begrepp, utveckling, gemenskap och trygghet, som bör föreligga för 

att de anställda ska trivas och motiveras i sitt arbete. Eftersom begreppen kopplas till trivsel 

och motivation går de även att relatera till de krav som behövs för ett meningsfullt arbete. Det 
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första begreppet behandlar de anställdas utveckling som innebär att individen måste få 

använda sin intellektuella kapacitet. Det kan exempelvis vara att få tänka ut egna kreativa 

lösningar på problem samt att få möjligheten att ta egna självständiga beslut i det dagliga 

arbetet. Det eftersträvade är att arbetet ska innehålla varierade uppgifter som framför krav på 

problemlösningar där individens kompetens utnyttjas. Det andra begreppet, gemenskap, 

handlar om den sociala interaktionen på arbetsplatsen och behandlar hur viktigt det är med att 

få bekräftelse på det utförda arbetet. Begreppet behandlar även vikten av välfungerande 

arbetsgrupper och vilka effekter en sämre arbetsgrupp kan få på den psykosociala 

arbetsmiljön. Det sista begreppet, trygghet, innebär att individen känner att hen klarar av sina 

arbetsuppgifter, slipper oroa sig för sin egen försörjning och hälsa samt känner en tillhörighet 

till sina kollegor.     

3.3.2  Självbestämmande 

Den fjärde kärndimensionen, autonomi, av Hackman och Oldham (1976) länkas till det andra 

kritiska tillståndet, erfarenhet av upplevt ansvar för resultatet. Definitionen på autonomi, som 

är synonymt med självbestämmande, innebär i vilken omfattning arbetet ger en individ frihet 

till eget ansvar och beslutsfattande. Ghosh (2013), Karia och Asaari (2006) definierar även 

begreppet som att flytta över makten och ansvar till de som utför det grundläggande arbetet. 

Det var under 80-talet som anställdas självbestämmande blev aktuellt på riktigt. Sedan dess 

har det forskats mycket om ämnet och det har även praktiserats av företag i vår samtid 

(Fernandez & Moldogaziev, 2013). Självbestämmande är en viktig faktor för den enskilde 

individens motivation och det ökar även handlingsförmågan vid specifika arbetsuppgifter 

(Deci & Ryan, 2000). 

 

En fördel med självbestämmande är att företag kan dra nytta av kunskap, förmåga och 

färdighet hos varje medarbetare (Ghosh, 2013; Karia & Asaari, 2006). Om medarbetarna får 

ansvar över sitt område kan de även ta egna beslut och därmed bidra till en mer effektiv 

verksamhet där de känner sig belåtna med sin egen prestation. Det ökar även medarbetares 

status och gör att de vill arbeta för att uppnå egna men även företagets övergripande mål. 

Människans behov för makt är även grundläggande och består av en önskan av att vilja 

influera och kontrollera andra människor (McClelland, 1985). Om behovet inte tillfredsställs 

känner sig människor frustrerade och blir mindre motiverade att utföra sitt arbete.  

 

Conger och Kanungo (1988) tar i sin tur fram att låg variation i arbetet, stränga arbetsrutiner 

och brist på meningsfulla uppgifter och mål är bidragande orsaker till en minskad känsla av 

självbestämmande. För att öka motivationen och ge en rätt mängd självständighet är det 

istället bättre att erbjuda arbetsuppgifter med en lägre grad av kontroll och rutiner. Randolph 

(1995) och Wilkinson (1998) anser också att självbestämmande bygger på att sprida 

information inom företaget och Randolph (1995) menar att det är viktigt att skapa struktur i 

företaget som stödjer utveckling av de anställda. Det handlar även om att tro och att 

förväntningar finns på att de anställda kan och vill göra mer för att de trivs med det. Resultatet 

från en studie av Fernandez och Moldogaziev (2013) visar att företag som stödjer de 

anställdas självbestämmande genom att dela information, belöningar, resurser och makt, får 

en positiv inverkan på arbetsglädjen.  
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3.3.3 Prestationsbehov 

Förutom självbestämmande är även behovet av att prestera en grundläggande 

motivationsfaktor enligt forskare som McClelland (1985), Atkinson (1957) och Nicholls 

(1984). Det finns ett behov av att göra något som inte gjorts tidigare och att utföra det bra. 

McClelland (1985) belyser att det är centralt att personer vill utföra och göra någonting bättre 

för sin egen skull och därigenom känna egen tillfredsställelse. Om en individs incitament är 

att göra bättre, är varken en för lätt eller svår uppgift tillräcklig för att nå målet (McClelland, 

1985). Det styrker att en uppgift som är lagom svår och uppnåelig för en person är det mest 

lämpliga om det finns ett behov av att prestera. Andra forskare så som Csikszentmihalyi 

(1977) och Deci (1975) menar också att det är viktigt att inte utsättas för psykologisk och 

fysiskt stress i det här sammanhanget. De anställda tenderar då att vara mer kreativa och för 

att åstadkomma något bättre undviker de gärna för mycket rutiner. Individer trivs därför bäst 

med att arbeta med uppgifter som ger störst möjlighet till framgång för egen vinning.  

 

Senare forskning inom motivationsområdet har även den haft sin utgångspunkt i 

prestationsbehovet. Lee och Liu (2009) har kommit fram till att prestationsmotivet är en 

nyckelfaktor för en individs arbetsattityd och motivation. När företag vill påverka sina 

anställdas motivation bör de därför beakta prestationsbehovet och till vilken grad det är 

uppfyllt. För när anställda är nöjda och tillfredsställda med sitt arbete är de även motiverade 

och vill prestera bättre.  

3.3.4 Återkoppling 

Den femte kärndimensionen, feedback, av Hackman och Oldham (1976) kopplas ihop med 

det sista kritiska tillståndet, kunskap av det faktiska resultatet av arbetet. Det förklarar för 

individen hur väl den har utfört sitt arbete och vilka effekter arbetet har givit företaget 

(Hackman & Oldham, 1976). På teoretiska grunder har det förutsetts att individer med stort 

behov av att prestera bäst kan göra det när hen får vara ansvariga för en uppgift (McClelland, 

1985) och ansvaret behöver sedan utvärderas för att individen ska kunna veta om arbetet är 

bra eller inte (French, 1958 i McClelland 1985; Kagan & Moss 1962). Ytterligare forskare ger 

uttryck för vikten av feedback samt att det ska ske kontinuerligt tillsammans med hur 

företaget presterar i sin helhet för att skapa ökad motivation (Hendry & Pettigrew, 1990; 

Bucho, 1992; Pfeffer, 1997).  

3.4 Lean- uppkomst och utveckling fram tills idag 
Womack och al. (1990) presenterar konceptet Lean och dess historia i boken “The machine 

that changed the world”. Historien om Lean börjar efter andra världskrigets slut när Eiji 

Toyoda och Taiichi introducerade konceptet för det japanska företaget Toyota Motor 

Company. Eiji Toyoda hade rest över till Amerika för att studera deras framgång inom 

massproduktion, som i början av 1900-talet introducerades av Henry Ford, för att kunna 

hämta hem kunskap om systemet och använda det för att rädda familjeföretaget, som på den 

tiden kämpade med ekonomiska problem. Förutom att lära sig om massproduktion såg han 

både förbättringar, som skulle kunna göras med det amerikanska systemet, och förändringar 

som var nödvändiga för att passa in i de japanska förhållandena. Produktionssystemet 

utvecklades och döptes till Toyota Production Stystem (TPS) och kom att imiteras av andra 
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japanska företag, som sedan bidrog till det ekonomiska välstånd som Japan har än idag. TPS 

är grunden till det som i nutid kommit att kallas Lean. Lean utklassade sedan 

massproduktionen och det skedde eftersom produktionen drog mer nytta av människorna och 

företag kunde därmed var mer flexibla samtidigt som de kunde kapa kostnader. Benämningen 

Lean baseras på att konceptet använder mindre resurser av allt, jämfört med 

massproduktionen, så som halva arbetsstyrkan, arbetsinsatsen och tillverkningstiden. Lean 

strävar även efter perfektion genom att upptäcka defekta produkter i tid, minimera lagernivåer 

och erbjuda en flexibel produktion med oändligt utbud av produktvarianter.  

 

Sedan 2000-talet har integrerade system och produktveckling även varit i fokus och Leans 

spridning till andra sektorer har varit en central prägel för utvecklingen av konceptet (Stone, 

2012). I och med utvecklingen och utökandet av Lean har möjligheter skapats för fler företag 

inom andra branscher att tillämpa konceptet och som därmed blivit generellt och erkänt 

världen över. Det vi kan se under Leans historia är att medarbetarnas perspektiv inte har varit 

centralt. Därmed kan funderingar sättas igång på vad varje förändring har inneburit för den 

enskilda individen och vilka effekter Lean har på den upplevda motivationen hos medarbetare 

som arbetar med konceptet idag.  

3.5  Begreppet Lean 
Lean har definierats på olika sätt ända sen konceptet etablerades av Womack och al. (1990). 

Det finns idag inte någon bestämd definition på begreppet och forskare anses ha olika åsikter 

om vad som ska innefattas (Pettersen, 2009). Womack och Jones (1996) observerade att 

begreppet användes kors och tvärs i olika företag åren efter dess etablering. De bestämde sig 

därför för att undersöka vad de olika företagen gemensamt använde sig av för verktyg vid en 

tillämpning av Lean. Resultatet blev de fem punkterna nedan.  

 

- Identifiera värdet av en produkt från kundens perspektiv i form av tidpunkt, pris och 

produktens egenskaper. Identifieringen görs utifrån principen att reducera slöseri.  

- Urskilja slöseri från det övergripande värdeflödet och exkludera det.  

- Att få det värdeskapande flödet att flyta på utan exempelvis stopp och onödiga 

väntetider.   

- Att inte producera något förrän kunden efterfrågar det, vilket leder till mindre slöseri. 

- Ovanstående punkter landar i att alltid sträva efter perfektion. Att göra det är en 

pågående process utan slutmål där företaget strävar efter att nå bästa möjliga resultat.   

 

Womack och Jones (1996)  ger exempel på aktiviteter så som design, order och fysisk 

produktion, som inte bidrar till mervärde för varken kund eller företag. Det är därför viktigt 

att eliminera allt onödigt slöseri kring aktiviteterna för att lyckas med sin produktion och bli 

mer effektiva. Det kan praktiskt innebära att söka efter och göra sig av med onödiga resurser i 

form av direkt och indirekt arbetskraft, material, verktyg och utrymme (De Treville, 

Antonakis, 2006).  

 

Vidare finns ytterligare begrepp som är centrala och utgör grunden för Lean, så som Just-In-

Time (JIT), Kaizen och Jidoka (Womack et al., 1990). JIT bygger på att eliminera slöseri av 
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material, motverka överproduktion samt att effektivisera produktionen genom att förhindra att 

onödigt lager av material och färdiga varor uppstår (Womack et al., 1990). Kaizen betyder 

ständiga förbättringar och att inget är hundra procentigt perfekt utan det finns alltid utrymme 

för att göra bättre (Womack et al., 1990). Oftast används Kaizen för specifika processer i ett 

företag, men det är också en övergripande syn och en grundläggande del av hela konceptet. 

Lean går även ut på att lägga ansvar och arbetsuppgifter på anställda som tillför mervärde för 

produkten i produktionen, och det finns ett system för att upptäcka fel och åtgärda dem direkt, 

vilket benämns som Jidoka (Womack et al., 1990). I produktionen finns displaytavlor uppsatta 

för att veta hur produktionen ligger till, hur mycket fel som gjorts, hur mycket som har 

producerats under dagen och om det finns brist på personal. Det är de dynamiska 

arbetsgrupperna i produktionen som är kärnan i ett Leanarbete. Om något går fel ska varje 

medarbetare, som är kunnig och kan åtgärda problemet, direkt sluta med det den gör och gå 

över dit och hjälpa till. Processen gör att defekta produkter upptäcks direkt, istället för att gå 

igenom hela produktionen. Därmed förbrukas mindre resurser och arbete till onödiga 

produkter, vilket leder till minskat slöseri.  

 

Ytterliggare ett sätt att definiera Lean är att särskilja konceptet som ”mjuk” respektive ”hård” 

Lean (Sederblad, 2013). Det mjuka synsättet tar hänsyn till hela organisationen där både 

kulturen och de anställdas engagemang är viktiga. Andra viktiga aspekter i det mjuka 

synsättet är tydlig kommunikation där samtliga medlemmar har en gemensam ideologi och är 

med på de grundläggande värderingarna med Lean. Att medarbetarna ständigt medverkar till 

att underhålla och utveckla konceptet är även centralt. I det hårda synsättet på Lean har istället 

flödet, med en hård styrning och kontroll, högsta prioritet (Sederblad, 2013). Fokus ligger här 

på att mäta effektiviteten genom att kostnadsminimera och minska slöseri på onödiga resurser 

samt att arbeta med olika nyckeltal för att följa upp verksamhetens resultat. Den hårda 

kontrollstrukturen kan även bidra till att personalen motsätter sig att arbeta med 

förbättringsåtgärder, eller att utveckla verksamheten, på grund av att motivationen minskar.  

 

I studien tillämpas de två olika synsätten av Sederblad (2013) för att se om någon av dem 

uppfattas som mer eller mindre framträdande i den kontext som medarbetarna verkar i. 

Spontant kan vi ställa oss frågan om det mjuka synsättet på Lean är mer främjande för 

motivationen eftersom det erbjuder en högre grad av engagemang och delaktighet i arbetet. 

Däremot behöver det inte vara fallet eftersom ledningen kan utnyttja den företagskultur med 

Lean som de anställda byggt upp och exempelvis styra och pressa dem att utföra ett arbete 

som varken är rimligt eller hälsosamt på längre sikt (Sederblad, 2013).    

3.5.1 Lean- 5S 

5S är en grundläggande del i konceptet Lean och går ut på att minska slöseri, hitta 

arbetsmetoder för att få arbetet att flyta kontinuerligt och bli standardiserat (Markovitz, 2012; 

Worley & Doolen, 2006). Det kan i realiteten innebära att tidseffektivisera genom att de 

anställda ska slippa leta information och ha saker på rätt plats eller att ordna till avvikelser 

från den standardiserade arbetsmetoden. 5S innebär också att underlätta för de anställda att 

veta sina rutiner samt hur de ska arbeta. Fortsättningsvis beskrivs de olika delarna i verktyget 

5S och delarna illustreras även i figur 3.3 nedan. Seiri kan översättas till att sortera och 
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innebär att avgöra vad som ska sparas och inte. Det kan till exempel vara att sortera sina mejl 

utefter användning och kasta det som är onödigt för att det ska bli lättare att hitta och på så 

sätt bli mer effektiv. Ett av de andra S:en är seiton vilket kan översättas till att systematisera. 

Att systematisera säkerställer att kritisk information eller redskap finns tillgängligt för alla 

som kan beröras och tar bort det som är irrelevant. Att förebygga och underhålla sina redskap 

står seiso för och kan därmed översättas till att städa. Seiketsu betyder att standardisera de 

dagliga rutinerna och det kan göras genom att använda att-göra-listor eller att ha tydliga 

instruktioner för hur ett visst arbete ska utföras. Det sista S:et står för shitsuke som innebär att 

sköta och underhålla ordningen.  

 

Figur 3.3. 5S (egen illustration baserad på Markovitz, 2012; Worley & Doolen, 2006).  

I ett producerande företag kan de 5S: en hjälpa till att underlätta arbetet eftersom det hela 

tiden utförs på samma sätt av varje person, men applikationen går även att använda på andra 

typer av företag (Markovitz, 2012). I det stora hela handlar det om att snabbt hitta de verktyg 

som du behöver för att kunna utföra ditt arbete oavsett om det rör sig om att producera en 

produkt eller att utveckla en tjänst.  

3.6  Hur det är att arbeta med Lean 
I en studie om hur det är att arbeta med Lean i en bilfabrik kom det fram att den existerande 

litteraturen i mångt och mycket stämmer överrens med hur företag praktiskt använder sig av 

Lean (Taylor et al., 2013). Studien belyste även de anställdas syn på konceptet där olika 

synvinklar och uppfattningar trädde fram. Eftersom miljön är väldigt standardiserad upplevs 

arbetet som låst och avvikelser är svåra att göra och de tydliga målen pressar medarbetare till 

att prestera sitt allra yttersta både fysiskt och psykiskt. En viss förståelse fanns ändå eftersom 

medarbetarna upplevde att det var lättare för företaget att vara flexibelt till marknaden och 

hålla sig konkurrenskraftiga, vilket bidrog till en viss känsla av prestation vid måluppfyllelse. 

Den grundläggande tanken att ständigt förbättra leder även till att öka medarbetarnas 

delaktighet i förbättringsarbete, vilket i sin tur ökar deras inflytande, eftersom de ständigt får 

lära sig nya arbetsmetoder. Engagemang hos de anställda uppkommer endast vid teamarbete 

då något ska åtgärdas eller förbättras. Kommunikation och utbildning är en integrerad del av 
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Lean men även feedback där resultat följs upp (Taylor et al., 2013). Medarbetares 

förbättringsförslag uppmuntras även men det är inte alltid förslagen blir implementerade eller 

att medarbetarna får återkoppling.  

 

Vidare menar Jackson och Mullarkey (2000) att självbestämmandet minskar för en anställd 

när företag tillämpar Lean eftersom det finns få val av hur ens eget arbete kan utföras. 

Ytterligare argument på att självbestämmandet minskar i en kontext med Lean kommer från 

De Treville och Antonakis (2006) men de belyser att ansvarsbestämmandet istället ökar. 

Taylor och al. (2013) forskning stödjer resonemanget om att självbestämmandet är lågt men 

att ansvaret är desto högre. Medarbetare är till exempel ansvariga för att produktionen 

fungerar på rätt sätt och att delar ankommer i rätt tid. Taylor och al. (2013) uppfattar 

medarbetares upplevelse av att arbeta med Lean som krävande, med mål som inte välkomnas, 

men likväl accepteras, eftersom de vill ha ett arbete att gå till även framöver. Slutligen belyser 

Taylor och al. (2013)  vikten av att ta upp den mänskliga aspekten av Lean och vad konceptet 

har för inverkan på medarbetare på olika sätt.   

3.7 Kritik mot Lean 
Även om Lean har förutspåtts att bli den mest tillämpade arbetsmetoden under hela 2000-talet 

(Berggren, 1993; Rinehart, Huxley & Robertson, 1997) har konceptet fått utså stark kritik där 

det bland annat kommit att förknippas med ”Mean Production” eller ”Management by stress” 

(Berggren, 1993). Lean har kopplats till höga eller ökade arbetskrav av flertalet forskare och 

motståndare till konceptet förklarar kritiken utefter den effekt det får på medarbetarna (De 

Treville & Antonakis 2006; Hines et al., 2004; Radnor & Boaden, 2004). Konceptet innebär 

bland annat begränsade arbetsförhållanden med obarmhärtiga prestationskrav och långa 

arbetstider med regelbundna krav på att jobba övertid (Berggren, 1993). Tidigare studier visar 

även återkommande klagomål på arbetsmiljön på grund av att arbetskraven, som är 

associerade till konceptet, inte är främjande för en optimal mänsklig prestation (Berggren, 

1993). Enligt Sederblad (2013) är arbetet även väldigt intensifierat och krävande med en hög 

stress på de anställda, vilket har resulterat i att de fått en negativ inställning till konceptet.  

 

På grund av att Lean har ett tydligt resultatperspektiv menar kritikerna att de anställda enbart 

ses som kuggar i produktionssystemens hjul eftersom autonomin, inflytandet och deltagandet 

reduceras markant (Genaidy & Karwowski, 2003; Sederblad, 2013). De korta ledtiderna och 

standardiserade riktlinjerna orsakar även en liten frihet i hur arbetet ska planeras och 

genomföras (De Treville & Antonakis, 2006). Förutom att friheten reduceras i en produktion 

med Lean känner ofta medarbetarna en förlust av både variation och kreativitet (Mehri, 2006; 

Radnor & Boaden, 2004).  

 

Ett av de mest kontroversiella argumenten för Lean är dess syfte att öka nyttjandegraden 

samtidigt som att tiden minskas (De Treville & Antonakis, 2006). Det kan exempelvis göras 

genom att öka hastigheten på produktionslinjen utan att addera fler arbetare. Tankesättet 

skulle leda till en kreativ och produktiv spänning som skulle öka motivationen hos 

medarbetarna (Womack et al., 1990). Det föreligger därför en varaktig motsägelse mellan att 
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förse arbetarna med tillräckliga resurser för att få jobbet gjort samtidigt som det hela tiden, 

enligt Lean, ska föreligga en brist av dessa resurser (De Treville & Antonakis, 2006).   

 

Radnor och Boaden (2004) fortsätter att kritisera Lean med att konceptet förknippas med 

anorexi. Det ökade trycket på företag att vara mer effektiva och flexibla, i kombination med 

minskade kostnader och kortare ledtider, har lett till att de tillämpar olika verktyg och tekniker 

som tillåter dem att smala av verksamheten. Radnor och Boaden (2004) definierar tankesättet 

som ”Leanness”. De drar paralleller mellan Lean och anorektiska organisationer, vilket 

innebär att organisationer som koncentrerar sig för mycket på att vara Lean, genom att 

fokusera för mycket på processerna snarare än utfallet, missar det optimala stadiet och blir 

istället anorektiska. Tanken som från början var att bli mer kostnadsmedvetna och lönsamma 

leder istället till ett mer ineffektivt slutresultat. Radnor och Boaden (2004)  menar att allt för 

många praktiker endast tänker på de kortsiktiga effektiviseringsvinsterna, istället för att se till 

den lånsiktiga hållbarheten. Lean är inte bara något som kan införas och efterföljas, utan ett 

koncept som ständigt måste utvecklas och modifieras.  

 

Trots att Lean motsätter de viktiga aspekterna för att skapa motiverade arbetare, anser De 

Treville och Antonakis (2006) att Lean och motivation faktiskt kan gå hand i hand. De menar 

att även om standardiserade processer inskränker på autonomin, kan den reducerade 

autonomin i vissa fall kompenseras av andra arbetsrelaterade faktorer som i sin tur bidrar till 

en ökad motivation. Detta så länge som de kontextuella krafterna i företaget är kongruenta 

med medarbetarnas intressen. Sederblad (2013) poängterar även att det finns studier, särskilt 

från de nordiska länderna, som visar på att Lean inte alls behöver innebära sämre 

arbetsförhållanden för de anställda. Frågan om hur medarbetares upplevda motivation ter sig i 

en kontext med Lean kvarstår därför som olöst och kommer att undersökas i studien.  
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4. Empiri 

Kapitlet inleds med en beskrivning av vad medarbetarna förknippar med Lean och hur de 

praktiskt arbetar med konceptet. Kapitlet kommer sedan in på olika faktorer som bidrar till 

medarbetarnas upplevda motivation, som är direkt hänförbara till Lean. Vi hoppas att 

tillvägagångssättet ska underlätta läsarens förståelse för hur motivationen upplevs i en 

kontext med Lean. Empirin utgår primärt från medarbetarnas beskrivningar men 

kompletteras även löpande med våra egna observationer.  

4.1 Medarbetarnas definition av Lean 
Medarbetarna har varierade uppfattningar om vad de förknippar med Lean. Sammanfattat 

beskriver de tre medarbetarna på Holms Industri att konceptet handlar om effektivitet och 

ständiga förbättringar av processer, standardisering med tydliga riktlinjer och rutiner samt att 

minska slöseri, genom att producera direkt mot kund istället för att binda kapital i lager. 

Standardiseringar och att minska slöseri var aspekter som även montörerna på Lean AB 

främst förknippade med konceptet. Montör 3 berättar att de använder sig av så kallade 

elementblad, som innebär standardiserade instruktioner, för hur arbetsmomenten på de olika 

stationerna på linan ska gå till. Montör 1 förklarar även att uppföljning av varje individ är en 

stor del av konceptet på Lean AB, att det är enkelt att alltid ha koll på människor och deras 

kvalitet, på grund av att allting mäts.  

Liknande beskrivningar ovan framgår även hos personalen på Arla. Samordnaren i kyllagret, 

som för närvarande vikarierar som Dagtidssamordnare, pratar främst om effektivitet där det 

handlar om att arbetet ska fungera så smidigt som möjligt med minsta möjliga spill och svinn, 

vilket är något som de kämpar hårt med. Processarbetaren på Arla tänker främst på de 

veckovisa tavel-mötena som även kallas ”Lean-mötet”. På mötena går de igenom olika 

mätpunkter och ser efter om de kan skapa aktiviteter för att effektivisera produktionen.  

Processarbetaren ger ett exempel på att de kan samarbeta bättre med planeringen om de 

använder en stor tank till 100 % istället för att använda en mindre tank flera gånger. Han 

menar även att Lean i slutändan handlar om att arbeta smartare och inte fortare. ”Vi ska inte 

jobba effektivare utan smartare helt enkelt och behöver vi inte diska en tank så är det onödigt 

att diska en tank”. Den ena Teamledaren på Arla kompletterar med att Lean innebär 

uppföljning och tydlighet, att de hela tiden ser resultaten av vad de mäter. Det framgår 

exempelvis att Arla, förutom att mäta antalet diskar, även mäter linjeeffektiviteten, hur hög 

sjukfrånvaron är samt tillbud och arbetsskador, som mäter den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön. Teamledaren på Elektronik AB liknar även Lean med ekonomi.  

”Att vi gör saker o ting så kostnadseffektivt som möjligt. Att vi strävar efter att för kundens 

räkning egentligen få ner deras slutsumma /…/.” 

Medarbetaren på Elektronik AB förklarar även att företaget ställer hårda krav på att allting 

ska gå så snabbt som möjligt och att det ska ta så liten tid som möjligt och samtidigt ha hög 

kvalitet.  
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Alla medarbetarna relaterar även 5S till Lean och verktyget har applicerats i samtliga 

verksamheter. På Holms Industri berättar Konstruktören att de försöker ha det hyfsat städat 

och hålla en god ordning i mappstrukturen. Han förklarar även att fokus ligger på struktur i 

arbetet där alla ska veta vart allting finns och vart man ska vända sig för att få information. 

Även medarbetarna på Lean AB förknippar 5S med Lean men enligt Montör 3 så använder de 

främst de 2S:en städa och sortera som de har en avsatt tid till varje vecka. 

”/…/ det är just att märka upp så att allt har sin plats och är det borta, ja då vet man ju vad 

det är som är borta. Städa, ja det ska ju vara rent och det har vi tid för varje dag och vi har en 

förbättringsgruppstid varje vecka.” 

Montör 3 är positiv till verktyget då han tycker om ordning och reda. Processarbetaren på 

Arla tänker även främst på S:et, städa, och han berättar att många på hans avdelning till en 

början upplevde det lite som en piska uppifrån. Två andra medarbetare på Arla förknippar 

främst Lean med ordning och reda, vilket även kan härledas till 5S. Medarbetaren på 

Elektronik AB förklarar att de också tillämpar 5S och beskrev främst S:et standardisera, som 

innebär att de har instruktioner som talar om precis vilka steg som ska göras för att montera 

en färdig produkt, vilket enligt henne blir som en säkring att allt som ska levereras till kund är 

färdigt och komplett. 

4.1.1 Inställning till Lean 

Under intervjuerna kom det även fram att medarbetarna på de olika avdelningarna har olika 

inställningar till Lean. Medarbetaren som är ansvarig för IT- systemen på Arla förklarar att 

tavel-mötena har varit bra för företaget då stämningen är lugnare på grund av dessa.  

 /…/ Vi har ju våra tavel-möten  som vi kallar det och det är ju en struktur på det där och det 

är ju, kan säga så här att det är ju… du får ju nästan alla att tänka mer eller mindre på samma 

sätt, gå åt samma håll. /…/ tidigare då så var det ofta lite hårdare stämning på mejeriet om 

nånting exempelvis gick sönder så blev någon lite arg. Så det blev lite smutskastning men det 

har försvunnit med det här när tavel-mötena kom.” 

 

Konstruktören på Holms Industri, som främst arbetar med olika utvecklingsprojekt via 

datorn, har även han en positiv syn på Lean och menar att konceptet är en 

nödvändighet. 

  
”Standardisering, ständig förbättring, effektivitet och struktur skulle jag säga. Och jag skulle 

säga att det är en nödvändighet. Jag gillar Lean för att det fungerar. Om du inte tillämpar det 

här idag har du en sämre lönsamhet för företag.” 

Det framkommer dock att alla på Holms Industri inte har samma positiva inställning till Lean. 

En av dem är Teamledaren/ Montören i produktionen som anser att de inte kan köra konceptet 

fullt ut på grund av att de får för många fel.   

”Men det är för lång kedja av det här och vi har en leveranstid på tre till fyra veckor tror jag. 

Vi kör ju enstyck mot kund. Och får vi ett fel här uppe [i kedjan] så har vi ingen chans att rätta 

till det så att kunden får sin maskin utan då får vi ställa ut den och så får vi börja om och göra 

en grej hela vägen, upp hit. /…/ Så då blir man ju mer sårbar.” 
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Teamledaren/Montören förklarar att de blir mer sårbara eftersom de inte får överproducera 

utan måste tänka på att minimera lager och minska slöseriet. Innan, när de producerade stora 

volymer, var det mycket enklare att bara sätta in en ny produkt från lagret om något skulle 

vara fel. Dagens arbetssätt innebär enligt honom därför större risker med ökad irritation.    

Säljaren På Holms Industri beskriver även svårigheten att tillämpa konceptet i praktiken och 

relaterar till snacket som går på företaget, där lovorden från Japan låter bra men att det inte 

fungerar likadant i verkligheten.  

”Ja det är väl lite både och  /…/ Man tycker Japan är så duktiga på Lean men i verkligheten 

så har de ju sina lager i alla fall  /…/ Ja det ser fint ut fast sen i verkliga livet är det inte exakt 

Lean. ” 

En annan nackdel med Lean är att systemet enligt Processarbetaren på Arla ibland delar upp 

gruppen i två olika läger. Han förklarar att alla inte är med på att det ska vara rent och snyggt i 

produktionen eller att det ska behöva sätta upp skyltar och märka upp vart saker och ting ska 

vara. På grund av olika viljor så kan det enligt Processarbetaren skapa intriger och påverka 

stämningen negativt i gruppen. Det stöds även av den ena Teamledaren som anser att det har 

varit väldigt mycket uppmärkning och att de ständigt får nya direktiv.  

”Vi ska göra på nya sätt sen har vi i princip hunnit märka upp grejerna så får vi nya direktiv 

att göra andra grejer och får plocka ner det vi gjort i princip och börja om.”  

Teamledaren på Arla anser att det blir ett irritationsmoment då momenten tar mycket tid från 

deras vanliga arbetsuppgifter, vilket motsätter Lean lite grann.  

Samtliga montörer på Lean AB berättar om de standardiserade arbetssättet med takttider och 

elementpärmar och det gav både ris och ros till Lean. Montör 1 anser att det är väldigt smidigt 

och om något går fel så är det enkelt att gå ut och kolla i elementpärmarna och förbättra dem. 

Han upplever dock att arbetssättet innebär en viss stressfaktor för montörerna.  

”Så det är klart, allt är väldigt strukturerad och uppsatt det är det ju men samtidigt är det ju 

effektivt men sen hur en montör dagligen ser på det här, är ju en annan fråga kanske. Ja det är 

ju alltid en stressfaktor med takttider och gör du ett fel så är det någon som kommer ut och 

kontrollerar när du bygger nästa takt för att godkänna det på nytt. /…/ när man har varit här i 

ett år eller två så får du ju inte ha stopptid, det är tabu liksom. /…/. Det är många 

irritationsmoment som uppstår för att man känner sig stressad eller att den bredvid inte 

hjälper till /…/.” 

Montör 1 berättar även om de pressade takttiderna och höga resultatkraven. ”Ja alltså de är ju 

pressade, är det någon som vill sätta en skruv till så får vi inte in det. Det är verkligen 

nedpressat”. De höga resultatkraven innebär att Lean AB ska göra ett visst antal produkter per 

dag och Montör 1 berättar att om medarbetarna inte klarar kravet så måste de ha en bra 

anledning till varför. I samband med bokslut leder även ej uppnådda resultat direkt till övertid. 

Denna stress och press gör att medarbetarna känner en viss hopplöshet då kraven i vissa fall är 

oövervinneliga.   

”Ja man har ju sin takttavla på väggen hela tiden och man ser den /…/ Och direkt om man 

tappar den på måndag morgon så vet vi direkt att veckomålet som står där uppe, jag kan kolla 

på det hela veckan men kommer aldrig att nå det.  Då blir det ju lite så där att det spelar ingen 
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roll, vi kan ju göra den bästa veckan någonsin efter måndag frukost men vi kommer aldrig 

kunna nå målet. ” 

Montör 1 upplever även att samarbetet försämras på grund av stressen och de pressade 

takttiderna, som innebär att montörerna inte får tid över om de hinner klart innan takttiden har 

gått ut. Istället för att hjälpas åt när någon får problem och därmed stopptid ser vissa av 

montörerna en chans att få några minuter över och slipper stressa nästa takt.    

”Det är något jag har dragit väldigt hårt, vi måste hjälpas åt bättre. Men många ser det som 

vad härligt nu hade han problem nu kan jag kanske få två minuter extra och slipper stressa 

nästa takt. /…/.”  

Montör 3 har en mer positiv inställning till taktningen. Han berättar att montörerna på hans 

avdelning är väldigt snabba och gärna ligger före takten vilket innebär att de sällan är 

stressade. Under observationen på Lean AB fick vi titta på de typiska Lean-tavlorna som 

hängde på de olika avdelningarna. Tavlorna mätte taktningen i sekunder per skift och 

veckovis och visade hur många enheter som bör tillverkas, faktiskt utfall samt differensen där 

i mellan. Dagen vi var där så stod det ett minusläge på 35 enheter på en av tavlorna. Det fick 

oss att reflektera över och förstå den stress och hopplöshet som montörerna upplever. Montör 

1 förklarade även att sjukfrånvaron och personalomsättningen är otroligt hög, på grund av att 

montörerna inte orkar med den stressiga och krävande arbetsmiljön.  

”Ja alltså sjukfrånvaron är jäkligt hög alltså, vi har ju problem där det har vi ju och det är 

inget vi kan komma ifrån heller. Folk orkar ju inte. Jag tror snittåldern på linan nu där det är 

som tyngst är 24, 25 /…/. Vi är ju 34 på vår avdelning. /…/ det är två som har varit här längre 

än mig och jag har varit här i 3,5 år så omsättningen är väldigt, väldigt högt.”  

Även Montör 2 på Lean AB framför en del kritik till konceptet Lean. Han berättar att han 

tycker att det är bra att alla problem identifieras och bryts ned i minsta detalj och att 

arbetssättet är väldigt effektivt men samtidigt alldeles för styrt och kontrollerat. Han förklarar 

att allting är till punkt och pricka och sekundanpassat. Montörerna hinner knappt gå på 

toaletten utan att först hitta någon som kan stå vid linan under tiden. Trots kritiken upplever 

Montör 2 att många arbetsmoment kan bli bättre på grund av Lean men ”gärna med en light 

version”. Montör 3 på Lean AB har en lite mer positiv inställning till Lean. Han berättar att 

han till en början var fruktansvärt ”anti” eftersom han kunde linan utan och innan och ville 

inte lära sig ett helt nytt arbetssätt, men med tiden fick han en helt annan inställning.     

”Så idag tycker jag att det är ett väldigt bra system. Det blir ju säkrare och mindre slöseri. 

Alla kan ställa sig och bygga den här trucken och glömmer man bort det så är det bara att titta 

i pärmen.” 

Montör 1 förklarar vidare att Lean är väldigt positivt, sett till den ekonomiska 

effektivitetsaspekten men att den sker på den mänskliga bekostnaden.  

” /…/ det är ju egentligen bara den mänskliga grejen som är negativ för effektivt arbete och att 

vi får ut vad vi ska det kan man aldrig säga att vi inte gör /…/ men det är på den mänskliga 

kostnaden. Det är någonstans lätt förklarat så är det där vi hamnar, hur man än ställer 

frågan.”  
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4.1.2 Tillämpning av Lean 

Det framkommer att medarbetarna tillämpar Lean i olika hög grad beroende på vart de 

arbetar. Teamledaren på Elektronik AB berättar att allt de gör är kopplat till Lean och att de 

försöker tänka Lean över hela företaget men att det finns en svårighet i att samtliga 

avdelningar ska fungera som en helhet. ”Lean i det stora hela är ju att det ska finnas ett flyt i 

det man gör och det flytet försöker vi få in men vi är ganska dåliga på att få in det. Vi är 

dåliga på att kommunicera med varandra”. Hon berättar även att Elektronik AB har försökt att 

öka tillämpningen av Lean med hjälp av ”tavlor och lappar och så”. De har även 

implementerat Kaizen, men hon upplever att det är fokus på fel saker när någon uppifrån 

bestämmer som inte har inblick i verksamheten. Enligt Teamledaren ser inte huvudkontoret 

vilka brister som finns hos dem. Hon menar att Kaizen ska vara en förbättringsdel och berättar 

om en felprioritering när de mitt uppe i den mest stressiga tillvaron skulle göra en Kaizen för 

att minska elförbrukningen. 

”/…/ då blir Kaizen något negativt det var inte det här jag ville göra den här veckan, vi har 

mycket kundleveranser och vi hade velat vara med och planera för det första men då är det 

någon på huvudkontoret som bestämt att vi skulle göra en Kaizen på elförbrukningen. 

Jättetokigt. Då ska vi sitta åtta stycken med en Kaizen då det är som mest brinnande och det är 

ingen som tycker det är kul, då blir det en negativ klang.” 

 

Teamledaren tydliggör även att hon gärna går med på att göra en Kaizen men att den då ska 

vara direktverkande. ”Vi är inte ett dugg intresserade av elförbrukning, vi ser inte det som vårt 

levebröd utan vårt levebröd är att vara bäst”. Hon menar att det är kunden som de egentligen 

ska stå på bara knä inför.  

 

Konstruktören på Holms Industri berättar att företaget ligger hyfsat långt fram när det 

kommer till tillämpningsgraden av Lean men att konceptet blir mer tydligt ute i produktionen 

och att det främst är där företaget tjänar på det. Teamledaren/ Montören på samma företag 

berättar att de försöker standardisera genom att jobba med ”sobbar” som direkt översatt 

betyder ”så ska du montera” som underlättar arbetet eftersom vem som helst ska kunna läsa 

sig till och montera ihop produkten utefter manualerna. Han ser arbetssättet som en fördel, för 

alla nya som kommer in, men menar samtidigt att det är ett gigantiskt arbete som kräver en 

hel del resurser från både produktionspersonalen och ifrån kontoret eftersom manualerna 

ständigt måste uppdateras. Konstruktören berättar även att varje avdelning på Holms Industri 

sätter upp sina mål tillsammans med avdelningschefen och samtliga medarbetare uppmuntras 

även till att komma med ständiga förbättringsförslag. Teamledaren/ Montören på Holms 

Industri har en annan uppfattning om förbättringsförslagen. Han menar att det inte finns 

någon flexibilitet på kontorssidan men att den finns ute i verkstaden. 

   
”Ja men alltså… igår hade de[kontoret] möte om en produkt och idag kommer de upp och 

säger så här ska det vara… då helt plötsligt har det gått jättefort. Då frågar jag om ritningen 

är ”fare” och allting och de säger ”ja” så då har det gått jättefort från igår till idag så är det 

färdigt. Medan den här ändringen som jag har lämnat in tar ett helt år.” 

 

Teamledaren/ Montören berättar att den här typen av förändringsarbete, där montörerna ute i 

verkstaden känner sig nedprioriterade, inte har en positivt klang bland medarbetarna. Han 
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menar att det hade varit bättre om de som konstruerar och gör ritningarna för produkterna 

hade frågat montörerna direkt om vad som kan förbättras, istället för att de ska komma i 

efterhand. För att öka tillämpningen av Lean på kontorssidan förklarar Konstruktören att de 

har möten där de tillsammans funderar på vad som egentligen tar deras tid. Mötena bidrar, 

enligt honom till ständiga förbättringsförslag där de försöker optimera sina egna processer. 

Till skillnad från de andra två medarbetarna på Holms Industri berättar Säljaren att 

marknadssidan knappt tillämpar Lean eller 5S, även om han anser att de borde göra det.  

 

”Hela företaget har ju gått igenom det, men tittar man just på marknadssidan så har vi inte 

gjort vår läxa helt ut på det här 5S, det har vi inte. /…/ Jag har inget snyggt kort på hur det 

ska se ut på min arbetsplats.” 

På Arla går det att urskilja en liknande nyttjandegrad av Lean som på Holms Industri, som 

skiljer sig åt beroende på vilken medarbetare vi frågar. Samordnaren berättar att de inte 

tillämpar Lean vidare mycket i kyllagret men att de ändå jobbar aktivt med att vara effektiva 

och minska slöseri, oavsett om de är Lean eller inte. Processarbetaren på Arla berättar om 

fördelarna med att arbeta med Lean. Han anser att det är roligt att de jobbar mot tydliga mål 

eftersom det är enkelt att se allas prestationer då nästan allting mäts.  

”Om vi har ett mål att vi ska diska 1200 ggr då vet man vad man strävar mot. Så det blir ju en 

liten morot liksom. En ansträngning kanske upptäcks också. Man ser att här har vi ansträngt 

oss för att komma ner och man får liksom på papper tydligt att vi har lyckats eller inte 

lyckats.” 

Processarbetaren upplever även att en nackdel med att arbeta med Lean är att målen ibland 

specificeras för smalt och att de då finns en risk att missa helheten. Han ger ett exempel på att 

om de fokuserar för mycket på att minska antalet diskar finns en risk att produktens kvalitet 

och smak försämras och att dessa aspekter är minst lika viktiga att ta hänsyn till. Liknande 

resonemang förs av den ena Teamledaren som berättar att arbetet med att ta fram Key Points 

of Interests (KPI), som innebär olika data för att mäta avdelningarna, är väldigt tidskrävande.   

 

”Ja, alltså tidsåtgången är ju givetvis en nackdel… alltså tanken är ju att det ska vara så 

effektivt som möjligt och det blir ju effektivare att hitta problemen men du har ju en annan 

tidåtgång som blir i och med att du ska få ut dem här [KPI]. Hade vi inte jobbat med Lean 

idag så hade jag kunna tillbringat halva min måndag med att göra andra saker. Nu sitter jag 

en halv måndag och bara samlar in data.” 

 

Teamledaren förklarar även att antalet möten ökat i och med en ökad tillämpning av Lean. 

Varje maskin har fått ett eget möte varje morgon som ska ta ungefär tio minuter. Vilket enligt 

honom har påverkat väldigt mycket.  

 

”Och då när arbetsledaren är borta så blir det ofta driftssamordnare som får gå in annars så 

blir det inget möte i princip. Så det tar ju väldigt mycket tid. Då har man någonstans mellan 5-

8 maskinlinjer att ha möten på varje morgon och då kan det vara svårt att få ut vad de är som 

är viktigt egentligen.”  

Medarbetaren som jobbar med IT- systemen på Arla upplever å ena sidan en ökad struktur i 

och med mötena då det blir ett tillfälle där problem kan tas upp och en uppföljningsplan kan 
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skapas för att åtgärda dem. Han förklarar även att samarbetet ökar eftersom de hjälps åt mer 

istället för att smutskasta varandra. Processarbetaren å andra sidan frågar sig om det verkligen 

blivit mer effektivt.  

 

”Vi har haft ett avdelningsmöte en gång i veckan sen tidigare som vi fortfarande har kvar och 

nu har vi ett Lean-möte också till exempel. /…/. Lean är ju lanserat som ett sätt att blir mer 

effektiv. Utan Lean kanske risken finns för att skära ner till exempel och då funderar man hur 

det blivit för oss att vi har två möten i veckan som tar två timmar i veckan. Så ibland kan man 

fråga sig om det går till överdrift att det verkligen sparar sig i slutänden liksom.” 

 

Vid frågan om hur standardiserat arbetssätt de har i produktionen berättar den ena 

Teamledaren att arbetet har blivit mer standardiserat med fler regler. ”Framförallt så syns det 

på våra golv med alla markeringar som har blivit”.  Däremot anser vissa medarbetare att de 

standardiserade riktlinjerna är svåra att efterleva. Processarbetaren upplever att ett rutinbelagt 

arbete är ganska bra, eftersom alla vet vad de ska göra. Dock så förklarar han att flera 

medarbetare har jobbat på samma avdelning under väldigt många år och är därmed vana att 

jobba på sitt eget sätt och är nöjda med att få utnyttja sin spetskompetens. När någon då säger 

åt dem att de ska jobba på ett särskilt sätt blir det enligt Processarbetaren ett visst motstånd.  

 

”Vi är dåliga på att få vår avdelning att fungera med standardisering helt enkelt. /…/. På min 

avdelning så tycker man att det här med listor och standardisering blir lite lekstuga ofta, har 

vi inte förtroende att tänka själva, ska vi behöva gå och titta på ett papper. Ja det är ju starkt 

att säga att man blir kränkt riktigt så tror jag inte att folk tycker men folk tycker att det är lite 

lekstuga.” 

 

Teamledaren på Arla upplever att det istället blivit bättre med det standardiserade arbetssättet. 

Han förklarar dock att många var ganska negativa i början men att de flesta nu kommit in i 

alla förändringar som gjorts i och med Lean.  

 

 ”Alltså när man väl börjar implementera nya grejer så kan det vara ganska så mycket 

negativt innan folk vet hur det ska fungera och så vidare. Vissa grejer kan bli svårare och 

vissa grejer kan bli lättare, ordning och reda till exempel kan bil lite mer knöligt till exempel, 

att folk måste ha lite mer koll på vad grejer är och ja just den biten.”  

 

Standardisering med tydliga riktlinjer är något som Montör 1 På Lean AB känner igen i sitt 

arbete. Han berättar att de tillämpar Lean på hög nivå och arbetet handlar om att jobba efter 

att standardisera så mycket som möjligt. Den främsta fördelen enligt honom är att företaget 

får ett väldigt kontrollerat flöde på linan. Montör 3 på Lean AB förklarar att samtliga 

medarbetare ska följa elementbladen för hur man bygger en produkt och om alla följer dem 

till punkt och pricka ska det inte bli några produktionsfel. Under vår observation fick vi själva 

titta på ett typiskt elementblad och vår spontana tanke var att det var mycket tydliga bilder 

med en lättläst och instruerande text så att vem som helst skulle kunna förstå.  

4.2 Arbetsmiljö 
När det kommer till den fysiska arbetsmiljön är berättelserna olika beroende på vilken 

avdelning medarbetarna arbetar på. På Holms Industri är medarbetarna till mestadels positiva. 
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Teamledaren/ Montören berättar att miljön ute i verkstaden är väldigt bullrig men att den för 

övrigt är bra med mycket ljus, luft och högt i tak. På Holms Industri arbetar de även med att få 

in bättre hjälpmedel för att inte slita för mycket på kroppen. Medarbetaren på Elektronik AB 

berättar att arbetsmiljön är väldigt bra på företaget, vilket enligt henne även bekräftas av 

externa besökande.  

”Väldigt bra, vi har en väldigt bra miljö. Det säger dem som är här bara en dag också. /…/. 

Det är lugnt och skönt, det är fritt och det är ljust och öppet. Jag tror också lite att det är 

därför folk har stannat kvar så länge som dem har, jag också.” 

 

På Arla framträder lite kritik till arbetsmiljön. Processarbetaren förklarar att den bitvis är lite 

väl tung då det saknas en smidig hantering av exempelvis säckarna. Han och den ena 

Teamledaren upplever också mycket buller men Processarbetaren berättar att företaget 

erbjuder ordentliga hörselskydd till produktionspersonalen. Under vår observation på Arla 

reagerade vi på att ljudnivån från maskinerna var väldigt hög och det fanns tämligen lite 

ljusinsläpp i den äldre produktinsavdelningen. I den nyare avdelningen upplevde vi däremot 

att den fysiska miljön var bättre med lägre buller, högt i tak och stora fönster. Vi får även veta 

att arbetsmiljön är en fast punkt på tavel-mötena där de går igenom olika aktiviteter.  

På Lean AB berättar samtliga medarbetare om den dåliga arbetsmiljön. Montörerna förklarar 

att många struntar i att använda lyfthjälpmedel för att de känner sig tidspressade att nå 

resultatkraven, vilket resulterar i ökade arbetsskador med sjukfrånvaro. Ett citat från Montör 1 

beskriver problematiken.  

 

”Som sagt många tar inte lyfthjälpmedel för de känner sig pressade, de strulade förut så jag 

lyfter den här istället så är man hemma med ryggont dagen efter istället. Det är ju det där 

återigen, det ska bara fram. Kosta vad det kosta vill, det ska fram.” 

 

Det framkommer även att det standardiserade och monotona arbetssättet medföljer att 

medarbetarna på Lean AB gör samma lyft upp till 60 gånger per dag, vilket har lett till att 

många inte orkar med det fysiskt tunga arbetet. Ytterliggare kritik på arbetsmiljön kommer 

från Montör 3 som berättar att deras sjukgymnast reagerat på att montörerna arbetar för 

mycket på knä. Enligt Montören kan de inte ändra på arbetssättet för då måste de öka 

takttiden vilket inte godkänns av ledningen. 

  

”När vi dockar stativ i stommarna och man ska in under och skruva slangar så går det inte 

göra på annat sätt en på knä. Visst man kan skaffa ett lyftbord men då får vi dra upp takttiden 

och då måste vi ju dra ned antalet och det går ju inte.” 

4.2.1 Övervakning 

När det kommer till frågan om medarbetarna känner sig övervakade i den dagliga 

arbetsmiljön så får vi lite spridda svar. Teamledaren/ Montören berättar om en typ av 

övervakning som han upplever som både positiv och negativ.  

”Och alla cheferna går ju utanför vår lina och alla ser ju om det är någon som står och 

hänger eller pratar i mobilen så det är en väldig övervakning. Ibland så är det jäkligt bra. Har 
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du en dålig dag eller är trött så är det bättre att du ställer dig på lina för då har du i allafall 

lite press på dig och måste köra. Medan om du är utanför så kan du såsa lite.” 

 

På Elektronik AB upplever Teamledaren ingen beaktansvärd övervakning utan hon förklarar 

att ”det är frihet under ansvar” vilket enligt henne fungerar jättebra. Samma utlåtande kommer 

från de flesta av medarbetarna på Arla. Samordnaren upplever att de flesta har väldigt stor 

tillit till dem i kylen och att de blir lämnade i fred. Medarbetaren som jobbar som IT-ansvarig 

och den ena Teamledaren upplever ingen som helst övervakning i det dagliga arbetet och 

Processarbetaren upplever till och med att övervakningen är för liten. Han önskar att ledarna 

kunde ställa mer tydliga krav på vad de ska lägga sitt fokus på. Till skillnad från resten av 

medarbetarna berättar den andra Teamledaren att det finns en viss övervakning på Arla.   

”Exempel kan ju vara att man får på sig aktiviter som 5S eller något från tavlan. Då kan man 

känna sig lite övervakad för då måste man ju verkligen göra det! Och då får man pressen att 

jag har till imorgon på mig.” 

 

Den största övervakningsupplevelsen framkommer hos montörerna på Lean AB där samtliga 

känner av den på ett eller annat sätt. Montör 1 upplever det på följande sätt:   

”Det är övervakning här på alla sätt, när du kommer in här som ny får du en övervakare som 

ska lära upp dig. När han anser att du kan stå själv kommer en Teamledare ut och ska gå och 

kolla på dig när du arbetar helt enkelt och godkänna om du klarar det eller inte. Gör du då fel 

upprepade gånger efter det ja då får du börja om upplärningen och det är ju lite pinsamt för 

någon som har varit här i femton år och behöva bli upplärd för att han hade gjort några 

slarvfel en dag. Men det är en väldig kontroll, det är ju övervakning på allt.” 

Montör 1 upplever att kontrollen är lite överdriven då allting går att härleda till en enskild 

individ. Gör någon ett fel på en produkt och det går ett par veckor så slipper personen inte 

undan eftersom allt finns i systemen. Följande citat kommer från honom. 

”/…/ jag förstår att de vill ha övervakning men nånstans har det gått lite långt. Vi hade någon 

som varit pappaledig och de tyckte han gjorde lite för många fel och då tyckte de att han skulle 

gå bredvid igen helt plötsligt, även om han är en av de bästa vi har. Vissa sådana där grejer 

tycker jag är överdrivna. Det är ju bara människor också.”  

4.2.2 Sociala arbetsrelationer  

Samtliga medarbetare upplever att det finns tid och utrymme till sociala relationer i arbetet. 

Teamledaren/ Montören på Holms Industri berättar:  

”Vi jobbar så pass nära så det hämmas inte. Det är nog snarare att det vart bättre när vi 

byggde det här [Leankonceptet] för nu jobbar man tätare.” 

 

På Arla berättar den ena Teamledaren att de förutom Lean-mötena har kvar de vanliga 

avdelningsmötena vilket innebär att det fortfarande finns utrymme till sociala relationer.   

 

”/…/ vi har liksom inte tagit in hela Leankonceptet borta på avdelningen. Numera har du ju 

tavel-möten i Lean och då blir det ju bara statistik och uppföljning men vi har ändå valt att ha 

kvar det vanliga avdelningsmötet så när de säger att ett tavel-möte tar 15 minuter så är det 

inte ovanligt att våra tavel-möten tar en timme. För vi sitter kvar och har fortfarande den där 

informationen men hade vi gått stenhårt på Leankonceptet då hade den nog fallit.”   
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Även den andra Teamledaren känner att det finns tid att vara social och stå och prata en stund 

utan att känna att resultatet påverkas negativt. Samordnaren på Arla berättar att den enda 

gången de är något avskärmade från varandra är på löpande bandet när de kör truck.   

 

”Huvudbandet har du mellan 40 och 45 sek på dig att ta upp pallen, åka och lämna den och 

vara tillbaka. Och om jag inte är där så stannar allt. Det är en enorm stressfaktor och vid 

fullkörning då får man köra fort, då måste man ha tempot och då hade man inte haft tid att 

prata med någon ändå.” 

 

Processarbetaren på Arla upplever däremot att den sociala biten kunde varit bättre och att 

medarbetarna gnäller och skyller på varandra istället för att samarbeta. Att de sociala 

relationerna på arbetet är viktigt poängterar även Montörerna på Lean AB. Ett citat från 

Montör 2 följer:  

”Extra roligt är ju folket och att det dras ett och annat skämt och det tröttnar man ju aldrig 

på. Det är ju en sak som kan vända en väldigt dålig dag till en väldigt bra dag. ” 

Montör 2 upplever dock att möjligheten till socialt umgänge är mindre på linan där den 

sociala biten får lida eftersom det inte riktigt finns tid till ett normalt samtal med ögonkontakt. 

Han förklarar också att många, istället för att vara sociala, har hörlurar på sig för att kunna 

lyssna på musik eftersom de blir för trötta av att hålla på med samma sak hela tiden.  

Montör 3 anser däremot att det finns tid att stå och prata och skoja under tiden som de 

monterar, trots de pressade takttiderna. 

4.3 Motivation i arbetet 
Många av medarbetarna blir motiverade av att allt flyter på och att arbetet går som det ska och 

de känner även tillfredsställelse när de klarar av uppsatta mål. Medarbetare från Holms 

Industri och Elektronik AB berättar också om den positiva upplevelsen av att göra kunden 

nöjd, vilket även reflekteras av medarbetarna på Arla. Teamledaren på Elektronik AB berättar 

också att hon motiveras av nya utmaningar och kunder. Hon förklarar även att alla på 

företaget främst motiveras av inre belöningar vilket också framkommer hos de övriga 

medarbetarna. Övervägande antal medarbetare motiveras även av varierade arbetsuppgifter. 

Processarbetaren på Arla tror inte att en yttre belöning i form av ”en extra peng i fickan” gör 

så mycket på motivationen i ett längre perspektiv. Det är istället enligt honom motiverande att 

få mer förtroende och få arbeta med sådana uppgifter som det finns extra intresse för. En 

Teamledare från Arla motiveras istället av att bidra och kunna skapa en bra stämning i 

gruppen. Han upplever då en känsla av att ha gjort något positivt. Samordnaren i kyllagret 

upplever att det är motiverande att känna att ens arbete gör skillnad, han uttrycker det på 

följande sätt:  

 

”När jag känner att jag gjort skillnad. När man kommer till en punkt och när allting går åt 

pipan men jag ser lösningen och levererar lösningen och det fungerar då känns det bra. Då 

känns det som att man har åstadkommit något, gjort skillnad på jobbet.”   



38 
 

Samordnaren menar också att han gärna vill arbeta sig uppåt i rankningen. Att den inre 

motivationen skapar förutsättningarna för att kunna klättra. Att det både är den inre och yttre 

motivationen som styr är montörerna på Lean AB överrens om. För Montör 2 sammanflätas 

det på följande sätt: 

 

 ”Ja, det är väl båda två, både yttre och inre. Man vill gå vidare, att göra ett bra jobb för 

dagen så att man kan gå vidare för att få ett bättre jobb.”  

 

Montör 2 berättar också om en vilja att utvecklas och komma vidare. Han trivs med sina 

arbetsuppgifter där han får använda huvudet och lösa saker själv. Medarbetarna nämner även 

att det är roligt och motiverande att få en utmaning i form av att kunna leverera i tid, även om 

det ser mörkt ut. Processarbetaren på Arla beskriver det så här:  

 

”/…/ Vi kan stöta på problem, tekniska problem som gör att vi inte lyckas få fram produkten 

till förpackning och det är väl en tillfredsställele liksom när man faktiskt har någonting att bita 

i och lyckas bena ut det och få det så bra man kan få det liksom.” 

4.4 Betydelsefullhet i arbetet 

De medarbetare som har lite mer ansvar och planering i sina tjänster upplever att de kan vara 

med och påverka och känner därmed att deras arbete är betydelsefullt. Teamledaren på 

Elektronik AB anser sig ha stor betydelse då hon genom att vara ett gott föredöme kan 

påverka andra. Underhållsansvarige för IT-systemen på Arla upplever också att hans arbete 

har betydelse i och med sin inverkan på datasystemet. Teamledarna från samma företag har 

liknande känsla eftersom deras arbete består av att planera och vara en länk mellan de olika 

avdelningarna. Säljaren från Holms Industri upplever också betydelsefullhet då han kan ta för 

sig och vara med där han anser att han behövs. Montör 2 på Lean AB upplever däremot att 

medarbetarnas betydelse på linan är liten. Det standardiserade arbetssättet med elementblad 

och liknande innebär enligt honom att de kan sätta in vem som helst.  

”På linan är det väldigt liten betydelse [det egna arbetet] då någon annan lika gärna kan göra 

dina arbetsuppgifter. Det är så det är upplagt att de ska ju kunna plocka bort någon och sätta 

dit någon annan lika snabbt och de ska ändå rulla på.”  

 

Till skillnad från Montör 2 säger Montör 3 på Lean AB att han tror att han har ganska stor 

betydelse eftersom företaget vet om att han kan mycket.  

4.4.1 Graden av medverkan i processen 

På Elektronik AB uppskattar medarbetaren att hon är delaktig i 20-30 % av hela produkten, 

eftersom att företaget erbjuder allt från design till färdig produkt och hennes ansvar är att 

montera samt se till att processerna fungerar. Konstruktören på Holms Industri upplever sin 

medverkan i den totala processen som relativt stor. Han förklarar att han är med och 

konstruerar produkten i datorn samt testar den i ett experimentlabb. Säljaren på samma 

företag bidrar med sin del på marknadssidan och Teamledaren/ Montören berättar att han 

enbart är med i slutet av processen med monteringen, men att han också är med vid 

framtagningen av nya produkter, genom att bidra med tankar och idéer innan produktionsstart.  
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Alla medarbetare på Arla upplever att de är delaktiga i produktprocessen på något sätt. 

Processarbetaren är med och tillverkar produkten från början till slut. Underhållsansvariges 

uppgifter är främst att stötta och underhålla de centrala IT- systemen. Det kan exempelvis 

vara att se till att datummärkningen av produkterna fungerar så att de andra medarbetarna i sin 

tur kan utföra sina uppgifter. Även de båda Teamledarna anser sig vara delaktiga till väldigt 

stor del i produktprocessen då de är ansvariga hela vägen från planeringsstadiet till att 

produkterna lämnar mejeriet. Samordnaren anser att han endast är delaktig i sluttampen av 

produktprocessen eftersom kyllagrets uppgifter består av att förvara och leverera färdiga 

produkter. När montörerna på Lean AB arbetar på linan upplever de att de bidrar med en liten 

del av själva slutprodukten även om företaget i sig bygger upp hela produkten. Första citatet 

fångar Montör 1:s känsla i sammanhanget och följs av ett citat från Montör 2.  

 

”/…/ det känns som att man bara gör så små delmoment hela tiden och man ser ju aldrig den 

färdiga produkten så det känns inte som att man är så delaktig.” 

 

”Vi får färdiga svetsade delar och sätter ihop till en färdig produkt. Men jag gör bara 

1/20/…/.” 

4.4.2 Eget Ansvar och utveckling  

De flesta medarbetare upplever att de har stor möjlighet till eget ansvarstagande. 

Processarbetaren på Arla anser att tavel-mötena bidrar till en känsla av ansvarstagande i och 

med att var och en frivilligt kan hugga tag i de förbättringsförslag som kommer upp. Montör 2 

från Lean AB är också enig med att eget ansvarstagande, genom förbättringsförslag, finns så 

länge som arbetet och takttiderna sköts. Montör 1 från samma företag förklarar att arbetet på 

linan delvis innebär eget ansvar i och med att var och en är ansvarig för att sin del i 

produktionen sköts. Men vid fel så är det inte den enskilda montören på linan som har 

befogenhet att lösa problemet, utan då kommer en överordnad in och tar över. Teamledaren 

på Elektronik AB förklarar att de samarbetar i team ”men ändå med eget ansvar”. En 

Teamledare från Arla uttrycker sitt ansvarstagande genom att han är ansvarig för de olika 

prioriteringarna som måste göras i produktionen. Den andra Teamledaren kan dock känna sig 

lite låst och skulle gärna gå över sin befogenhet för att lättare sköta sitt arbete. Teamledaren/ 

Montören på Holms Industri kan däremot känna att han nästan har för mycket ansvar. 

 

”Här är det nästan så att man får säga ifrån istället. Att jag inte vill ha mer. Det kommer upp 

mer och mer smågrejer som min chef skjuter över på mig. Då får man säga nej, jag hinner inte 

med. Så just nu så känner jag att jag har det jag klarar av.” 

 

Flera medarbetare upplever även att det finns utvecklingsmöjligheter. Samtliga medarbetare 

från Holms Industri är eniga om att utvecklingsmöjligheter finns och den ena Teamledaren på 

Arla tycker att det finns väldigt stora möjligheter till utveckling. Han berättar att han kom in 

som sommararbetare och har jobbat sig uppåt. Däremot säger Processarbetaren på samma 

företag att det kan vara svårt att få göra något helt annat, det finns lite utrymme i det arbete 

som tillhör tjänsten, i och med att tiden är knapp. På Elektronik AB berättar Teamledaren att 

det kan vara svårt att utvecklas när man varit på samma ställe i 20 år. Hon menar ändå att hon 

utvecklas genom nöjda kunder och en ständig förbättring av tjänsterna de säljer. Hon nämner 
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också precis som tidigare medarbetare att hon utvecklas när hon får lära sig nya system som 

företaget implementerar. På Lean AB erbjuds större utvecklingsmöjligheter och där finns det 

fler steg att klättra på. Det erbjuds även kontinuerliga utbildningar till respektive tjänst om 

den tillträdande anses behöva det.   

4.4.3 Frihet, variation och kreativitet 

Processarbetaren på Arla upplever att möjligheten till frihet, variation och kreativitet är 

ganska liten. Han förklarar att Arla har ganska tydliga riktlinjer på vad de ska göra och ganska 

lite möjligheter till att göra annat. Men han upplever ändå att de får vara lite kreativa inom sitt 

område. Processarbetaren berättar även att motivationen skulle öka av lite mer frihet men 

samtidigt ser han inte hur det skulle vara möjligt på Arla. Samordnaren i kyllagret har en 

upplevelse av att det inte är mycket kreativitet och variation i arbetsuppgifterna. Det som 

skiljer sig från dag till dag är graderingen av hur mycket över- och underskott de får av varje 

produkt. De två Teamledarna och Underhållsansvarige för IT-systemen tycker däremot att 

möjligheterna till kreativitet är stora och att ledningen lyssnar på deras idéer. Ett citat från den 

ena Teamledaren följer:  

 

”Nej de lyssnar det på [förbättringsförlagen]. Och så tror jag det är rakt över, det spelar 

ingen roll vilken operatör det är, kommer någon med ett jättebra förslag lyssnar ledarna 

definitivt.” 

 

På Holms Industri upplever två av medarbetarna att de har frihet och utrymme för variation 

och kreativet, dock upplever Teamledaren för monteringen att de övriga montörerna inte har 

någon frihet, variation eller möjlighet till att vara kreativa. Teamledaren på Elektronik AB 

upplever att hon får göra vad hon vill men att allt är kundstyrt. När det kommer till 

operatörerna på företaget, berättar hon att de har frihet till den grad att de själva kan välja när 

de ska ta rast, så länge som de gör rätt antal produkter. De kan däremot inte välja vilken 

produkt de ska arbeta med eftersom det är efterfrågestyrt. De har även möjlighet till en viss 

kreativitet genom att de kan komma med förbättringsförslag. Montör 1 på Lean AB förklarar 

att det inte finns någon kreativitet när de står på linan, på grund av de pressade kraven.  

”Kreativ, ja när ska du vara det? /…/ Du kan ju komma med ett förslag om förbättringar hur 

man nu vill göra men det är väldigt sällan vi har tid, men vi har ju onsdagar som vi kan 

förbättra lite. Men det är väldigt sällan som folk tar någonting sådant.”  

Montör 1 förklarar också att när medarbetarna klättrar uppåt i positionerna så märks det att de 

får mer tid och då kommer det fler förbättringsförlag. Montörerna på Lean AB är alla överens 

om att även variationen är mycket liten på linan. Montör 2 berättar att det är ledaren som 

bestämmer varje dag vilken station som de ska stå vid och han upplever arbetet på linan som 

mycket låst.  

”Variationen på linan är ju att byta arbetsplats med han som står bredvid så variationen är ju 

ingenting, noll. /…/ Du gör samma sak med upprepningar /…/.  I Japan är det säkert jättebra 

men jag vet inte om det passar i Sverige, det är nog ganska osvenskt. /…/ Jag tror att 

människor blir lite skadade av att jobba såhär, att man blir lite bekväm med arbetskamrater 

och att man får en trygghet i det man gör så folk vill ju inte flytta på sig ändå även fast de går 

runt och klagar.” 
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Montör 3 verkar mer finna sig i sin situation på linan och resonerar som så att det är hans jobb 

och det är det han får betalt för. Den låga graden av variation, är inte heller något som han ser 

som negativt. Även om Montör 3 är positivt inställd till det standardiserade arbetet fick vi en 

helt annan utsago från Montör 1. Han förknippar standardisering med enformigt arbete som 

leder till arbetsskador.  

”Det är ett väldigt monotont arbete med så det är många som får problem med rygg. Har man 

mycket folk borta så har man väldigt mycket problem med att få upplärningar och så. /…/. Så 

tanken är givetvis att vi ska gå runt men tror vi hade en upplärning idag och det var nog första 

på en månad tror jag. Vi har ju ett par som har stått och varierat på två stationer i ett par 

månader nu. Och det är klart även om de varierar lite så blir det nog väldigt monotont för dem 

med påfrestande för rygg och andra grejer också.”  

4.4.4 Riktlinjer och rutiner eller frihet och eget ansvarstagande 

Beroende på vilken position medarbetarna har så har de olika åsikter om de föredrar 

arbetsuppgifter med tydliga riktlinjer och rutiner eller frihet och eget ansvarstagande. Flertalet 

medarbetare berättar att de föredrar både och eftersom de gärna vill ha tydliga uppgifter men 

när dem väl är satta vill de ha frihet att utföra arbetet på det sätt som de finner lämpligast. 

Säljaren på Holms Industri förklarar att det skulle bli kaos utan riktlinjer och hans kollega, 

Konstruktören, uttrycker det på följande sätt: ”Jag gillar frihet men jag gillar struktur, det ska 

vara på ett visst sätt”. Teamledaren på Elektronik AB har dock en annan åsikt.  

 

”Frihet och eget ansvarstagande. Och det gör alla här kan jag säga. Vi har inte någon 

medarbetare som hela tiden vill ha direktiv.” 

 

Även om Elektronik AB använder Lean så sätter de upp sina egna riktlinjer, genom att de 

själva bestämmer hur de arbetar, vilket gör att det finns en upplevelse av frihet och eget 

ansvarstagande. Men hon påpekar att det här sättet fungerar eftersom företaget har erfarna och 

duktiga medarbetare och en låg personalomsättning. En annan medarbetare som föredrar eget 

ansvarstagande är Samordnaren på Arla. Han tror däremot inte att det hade varit möjligt för 

företaget att ge mer utav det utan att det skulle gå ut över effektivititeten på företaget. En som 

dock främst föredrar att någon berättar för honom vad han ska göra är Montör 3 på Lean AB.  

”Jag vill nog hellre ha att folk säger gör de och sen gör man det. Så den första skulle jag nog 

svara. Men jag vill nog gärna ha in en skvätt av den andra med.” 

4.4.5 Inflytande och delaktighet 

På Elektronik AB berättar Teamledaren att hon upplever att hon har mycket inflytande då hon 

har ansvar över att styra medarbetarna till att göra rätt saker i rätt tid.  

  

”Min inverkan på hela vår process är ju ganska stor vilket är en tillfredställelse för mig 

faktiskt som tycker om att leda och styra verksamheter och så där.” 

 

Medarbetaren på Elektronik AB berättar även om operatörerna, som har betydligt mindre 

inflytande på det dagliga arbetet. Hon förklarar att de kommer till henne och frågar vad de ska 

göra och de får oftast raka svar tillbaka beroende på vad som måste prioriteras. Operatörerna 

har ett mål som de ska leva upp till och gör de inte det så får de arbeta övertid. Montörerna på 
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Lean AB har ungefär lika litet inflytande som operatörerna på Elektronik AB. Montör 1 

förklarar att allt redan är så styrt med arbetssekvenser och standardiseringar så det enda 

inflytande han har är att han har mandat att åtgärda när något går fel, vilket även bekräftas av 

Montör 2.  Montör 3 upplever att han är betydelsefull även om han inte upplever så stor makt 

över hur han ska utföra arbetet.  

 

”Jag kan nästan hela vårt område och jag får nog vara med och bestämma till en viss del. 

Säger jag t.ex. att ”jag tycker vi ska göra på det här sättet istället” och att Teamledaren håller 

med så ändrar dem elementbladen så att alla gör så.”  

De andra montörerna som arbetar på linan på Lean AB är också eniga om att det är på mötena 

som de kan vara med och påverka och förbättra men de får inte bestämma något på egen 

hand. Medarbetarna på Holms Industri tycker däremot att det finns möjlighet till att vara med 

och påverka och vara delaktiga i olika beslut. När det kommer till monteringen berättar 

Teamledaren att han får göra vad som helst så länge han sätter sig i arbete och följer vissa 

bestämda riktlinjer. Han berättar även att de andra montörerna får vara med och bestämma hur 

de ska arbeta och testa färdiga enheter. Montörerna har inte heller något exakt schema på vad 

de ska göra utan Teamledaren lägger upp riktlinjer på vad som ska göras för dagen och vad 

som ska bli färdigt. Sen bestämmer montörerna sinsemellan vad de vill börja med. Som kan 

utläsas av citatet nedan upplever Processarbetaren på Arla ganska stor makt till att vara med 

och bestämma.  

 

”Det hade kunnat vara mycket mindre [inflytandet] /…/ vi är operatörer som ska utföra ett 

arbete sen skulle det kunna va bra så att någon annan gjorde all styrning men vi har ganska 

mycket makt att påverka vad vi ska mäta, vilka uppgifter vi ska jobba med utifrån 

mätpunkterna. Så jag tycker vi har god eller bra inflytande.” 

 

Teamledarna på Arla upplever att de får chans att påverka med sin position och att de har stort 

inflytande. Den ena förklarar att han är som lite av en ”spindel i nätet” och försöker vara den 

som kommunicerar mellan de olika avdelningarna och den andra berättar att han går in och 

täcker upp när ledarna är borta. Liknande resonemang kommer från Samordnaren som 

berättar att han påverkar väldigt mycket i och med att det är han som styr utlastningen av de 

färdiga mejeriprodukterna. Samordnaren berättar även att de använder demokrati och det 

nästan alltid blir som majoriteten tycker. Även Underhållsansvarige på Arla anser att han har 

ganska stort inflytande och berättar att företaget lyssnar på hans idéer så länge han kan 

argumentera för dem. 

4.4.6 Prestationsbehov 

Flertalet medarbetare anser att de kan bidra med sin fulla potential och Teamledaren för 

Elektronik AB sa det så enkelt som, ”annars hade man inte varit kvar här”. 

Medarbetarna på Lean AB anser dock att de inte bidrar med sin fulla potential i arbetet. 

Montör 3 berättar att han inte får sitt prestationsbehov uppfyllt eftersom de arbetar efter ett 

taktat schema på linan.  

 

”Nej jag tycker nästan att det är lite lätt. Nu är ju det här ett taktat genomsnitt där de mätt 

efter den snabbaste och den mest långsamma och jag ligger på den snabbare delen så jag 
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känner att jag inte behöver jobba ihjäl mig. /…/ jag gör ju lite teknikerjobb och jag skulle nog 

klara av mer.”  

Även Montör 2 på samma företag upplever att det är omöjligt för honom att utnyttja sin fulla 

potential på linan. Han förklarar att den enskilda individens potential har väldigt liten 

betydelse då någon annan lika gärna kan göra dina arbetsuppgifter. Montör 1 kompletterar 

med ett liknande resonemang om att Lean försvårar för medarbetarna att utnyttja sin fulla 

potential.  

”Jag tror att det finns väldigt många här inne som är väldigt duktiga på olika på saker helt 

enkelt. Men du kan liksom inte visa det här inne. Jag kan inte gå iväg en halvtimme och prata 

med min chef om alla de idéer jag har, det finns liksom inte det där. Och många känner sig 

ganska begränsade härinne eftersom du har så lite frihet.” 

4.4.7 Återkoppling 

Den ena Teamledaren från Arla upplever att de får feedback via tavel-mötena men att en mer 

personlig feedback också är viktig, vilket även bekräftas av Processarbetaren och 

Samordnaren i kyllagret. Samordnaren berättar även att tavel-mötena är väldigt bra, för då får 

de mycket information om saker som händer på mejeriet samt att de tar upp och diskuterar 

problem. Tyvärr upplever han dock att det som står på tavlorna blir kvar där ganska länge och 

att de inte får tillräckliga svar. Vi fick veta att tavlorna uppdateras en gång i veckan men dem 

står alltid synliga för alla medarbetare, vilket vi också observerade under vår rundvandring i 

produktionen på Arla.  

Konstruktören på Holms Industri anser att han får bra feedback medan Teamledaren för 

monteringen upplever att den är dålig. Teamledaren ger ett exempel på ett förändringsförslag 

som innebär att monteringen skulle kunna spara 10-15 minuter på varje station, om ritningen 

ändrades, men att det tyvärr tar för lång tid innan de får återkoppling på det.  

”Och vi får ju ingen respons om vi lämnar in förslaget till konstruktion. Utan vi måste ju gå en 

hel... Vättern runt kanske. Det tar flera veckor, månader så det här hinner ju rinna ut i 

sanden.” 

Teamledaren/ Montören hävdar att medarbetarna inte längre bryr sig om förslagen på grund 

av detta. Även vid positiv återkoppling kan det ta tid att genomföra förslagen, vilket 

ytterligare medför att montörerna tappar motivationen.  

Montörerna från Lean AB är alla eniga om att det genom morgonmötet finns feedback ute på 

linan och att de där kan säga om något är bra eller inte. Montör 3 nämner även att ledarna är 

snabba med att säga om något är fel och att det inte får ske igen. Han anser också att den 

personliga återkopplingen är viktig. 

 

”En klapp på axeln gör ju faktiskt dagen mycket bättre. Och speciellt personlig feedback, att 

just du gjorde ett bra jobb igår. Vår chef brukar säga bra jobbat på våra morgonmöten om vi 

har gjort ett bra jobb igår men det känns ju inte lika positivt för det går ju till alla. Men att bli 

personligt uppskattad ökar motivationen.”   

 

Den ena Teamledaren på Arla tror att Lean och det återkopplingssystem, som ingår i 

konceptet, bidrog med en lyckad implementering av 5S på företaget. De har försökt 
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implementera liknande verktyg men det har inte lycktas fullt ut eftersom det har varit brist på 

återkoppling. Ett citat från Teamledaren lyder på följande sätt:  

 
”Men det är väl det som är bra med Lean att nu när vi hållit på med det här så pass länge om 

man jämför med de andra grejerna är det fortfarande levande och det har ju med 

uppföljningen att göra helt klart.” 

4.5 Lean och motivation  
Medarbetarna ser mestadels på Lean som att det påverkar deras motivation positivt, eller som 

i Elektronik AB:s fall, ”något nödvändigt för att överleva på den konkurrenskraftiga 

marknaden”. Dock går åsikterna om konceptet isär bland montörerna på Lean AB. Både där 

och på Holms Industri är de eniga om att motståndet mot Lean är som störst hos de 

medarbetare som är mer erfarna. Teamledaren/ Montören anser att det kan vara svårt att 

standardisera och lära om ett arbetssätt som de använt i flera år, exempelvis att knyta an till 

5S.  

”Det är ju det här som är jobbet, att få med sig alla att jobba och ändra tankesättet på folk. 

Det är bara negativt [bland de erfarna]. Det är jättesvårt. Alltså de yngre som vi tar in och 

har som montörer, de är mer inne på att vi ska göra på ett visst sätt, och att vi har verktygen 

på speciellt ställe och så. Dem är mycket mer formbara.”  

Montör 1 på Lean AB håller med om att Lean är mer besvärligt för den mer erfarna 

generationen och beskriver de destruktiva spänningarna på linan kollegorna i mellan. 

 ”Det har ju blivit väldigt uppdelat, det är en löpande lina så har vi delmontörerna som är lite 

äldre och så har vi sådana fruktansvärda spänningar att det är som det väntar en atombomb 

/…/. Folk vill gärna minnas tillbaka, som de var förr, då skötte du ju ditt eget, du hämtade ditt 

eget material, du monterade ditt eget, du kanske skulle göra fyra på en vecka och då jobbade 

du hårt måndag, tisdag, onsdag och kunde ta det lugnt på torsdagen. Dem som är kvar från så 

som det var då, dem har jättejobbigt med det här vi kör nu.” 

Säljaren på Holms Industri uttrycker en positiv syn på Lean på följande sätt:  

”Ja jag kom ju precis när Lean kom och startade upp. För mig känns det positivt. Man hade 

flyttat om i produktionen så att allt gick i rätt ordning. Jag tycker det är positivt.” 

Konstruktören på Holms Industri är även han positiv till Lean då han tror att det hade varit 

mycket rörigare om företaget inte arbetat efter konceptet.  

”Det blir lite som en mall för vad som är rätt väg att arbeta efter och det blir lättare att veta 

vad som förväntas göra och vad man ska fokusera på när det finns uttalat vad företaget står 

för. Då vet man att man också kan försvara sig därigenom.”   

Precis som resten av medarbetarna på Arla delar Processarbetaren den positiva inverkan som 

Lean har på den upplevda motivationen:  

”Det motiverar mig nog att göra det lilla extra. /…/ skulle det stå golvskrapa och det inte sitter 

någon golvskrapa där så är chansen större att jag faktiskt skulle anstränga mig och leta rätt 

på den som har suttit där eller gå och ta ut en ny golvskrapa. /…/ Så att på så sätt både 

underlättar och motiverar ju det mitt arbete.” 
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Processarbetaren berättar också att det får honom att arbeta undan saker snabbare och att han 

därmed får tid till att sköta förbättringsarbete om han så önskar. Medarbetaren påpekar dock 

att det behövs ett tydligare ledarskap som är mer inriktad på Lean. Den ena Teamledaren 

menar att det är skönt när det är ordning och reda, men han tror inte att Lean hade fungerat så 

bra om det hade blivit implementerat exakt på samma sätt som i Japan. Han tror mer på en 

svensk anpassning med svenska lagar, kollektivavtal och företagskultur. Han tycker också att 

det har blivit bättre, även om det har blivit mer styrt, eftersom alla gör någorlunda likt nu, 

vilket skapar bättre förutsättningar. Den andra Teamledaren på Arla drar en positiv parallell 

med arbetskonceptet genom att jämföra med idrottsvärlden:  

”Spelar du i ett lag sen har du inget seriespel där man räknar in poäng… vem bryr sig då? 

Och Lean har ju egentligen infört ett seriesystem eller vad vi ska kalla det för… du ser ju vart 

någonstans vi ligger i tabellen och ligger du långt ned, ja då vill man ju upp helt klart. Sen 

finns ju dem som är nöjda där och tycker att det är jättekul att de bara får vara med. Men för 

mig själv så känner jag att jag inte är nöjd att ligga där nere. Så på så sätt så tycker jag att 

Lean motiverar och det är ju återigen det här med statistik eller uppföljningen att vi vet hur 

det går.”  

Däremot tycker Teamledaren att Lean kan bli för statiskt med alla standardiseringar eftersom 

du inte får utrymme att påverka på samma sätt. Han förklarar att han skulle bli gråhårig om 

det fanns standarder på allt han skulle utföra och om han inte fick lov att gå utanför mallarna 

någon gång. Trots standardiseringarna så berättar han att Arla ser vart gränsen går. Skulle de 

börja göra linjer för var varje operatör ska stå hela dagarna, har det enligt honom gått lite för 

långt, då skulle människan bli som en maskin. Vidare tror han att de standarder som säger hur 

operatörerna ska utföra allting underlättar otroligt mycket för de som kommer in nya på 

företaget, eftersom det finns tydliga arbetsbeskrivningar i de olika pärmarna ute i 

produktionen. Under vår observation kunde vi också se spåren av Lean. På flera av företagen 

hade de linjer för var olika vagnar och annat skulle stå samt att pärmarna var lättillgängliga 

med utförliga instruktioner.  

För Teamledaren på Elektronik AB är helheten positiv angående Lean och motivation. Hon 

berättar att hon inte vet av något annat arbetssätt heller. Hon förklarar att det alltid handlar om 

att vara effektiv inom tillverkning och detsamma gäller för deras underleverantörer, de måste 

vara effektiva för att kunna göra dem nöjda. Hon tror också att det är viktigt att Lean 

genomsyrar hela verksamheten. När det kommer till den mänskliga aspekten berättar hon att 

de försöker växla mellan stationerna så att alla får prova olika saker, för att reducera det 

enformiga arbetet, och därigenom motivera operatörerna. De är även noggranna med att 

erbjuda en bra miljö där montörerna kan sitta och småprata medan de arbetar samt att ge 

beröm åt dem som är duktiga.   

Det finns ofta två sidor av samma mynt och så är det även i det här fallet. På Holms industri 

påverkar Lean den upplevda motivationen negativt eftersom det inte riktigt fungerar med 

förståelsen för varandras arbete. Teamledaren/ Montören tror dock att det kommer bli bättre 

när implementeringen är helt klar. Han berättar även att linan med de tre stationerna ger en 

viss press på montörerna och att många därför föredrar att jobba utanför linan.  
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/…/ vi har ju en lina där ute som sagt och den har ju tre stationer. Och alla maskiner går inte 

där inne utan vissa går utanför [linan]. Och vissa vill gå utanför och bygga för de tror inte att 

de har någon tid på sig, och press. Det kommer ingen bakom liksom.”  

Ledarna måste även enligt Teamledaren/ Montören förklara tydligare varför de gör som de 

gör. Trots att det var fyra år sen Lean implementerades finns det fortfarande medarbetare som 

inte vet varför de gör som de gör och han tror inte att de kommer vara möjligt att köra Lean 

fullt ut förrän alla tänker på ett liknande sätt. Montör 1 på Lean AB som också upplever en 

negativ inverkan på motivationen förklarar det så här: 

”Står du i produktionen och monterar varje dag tror jag inte det är bra. Jag känner det så här 

generellt att det är många som ser döda ut när de kommer och döda ut när de går hem, det har 

liksom inte hänt någonting under dagen. Utan det är att man vandrar hit, gör det man ska sen 

drar man hem. Och just det här att vi är så väldigt pressade.”  

Montör 1 från Lean AB ser att motivationsbristen kan spegla sig överallt, dels genom dålig 

kvalitet och dels genom att montörerna inte hjälper varandra, vilket ganska fort sprider ett 

missnöje på linan eftersom de står så nära varandra, ”är det någon som är väldigt bitter någon 

dag så drar han ju ner dem som står runtomkring”. Han upplever även att företaget inte tänker 

långsiktigt eller på de mänskliga aspekterna utan det är istället mycket övertidsarbete för att 

kunna nå upp till de kortsiktiga målen. Montör 2 från samma företag upplever att hans 

motivation på linan består av att gå till jobbet, göra det som ska göras och sen gå hem, inget 

mer. Han tror att ”desto mindre man kan påverka sin egen situation desto mindre motivation 

får man”. Motivationen blir låst till de mål som sätts upp när Lean tillämpas. Montör 3 anser 

emellertid att han trivs med arbetet på linan eftersom han vill ha tydliga riktlinjer och rutiner. 

Han tycker att Lean hjälper till och att det blir lättare, och då blir han motiverad.  
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5. Analys 
Analysen utgår primärt från området motivation där motivationsfaktorer och arbetsrelaterade 

förutsättningar för motivation behandlas. Teorin om Lean appliceras och integreras sedan 

kontinuerligt för att öka förståelsen för den upplevda motivationen hos medarbetarna i en 

kontext med Lean.   

5.1 Vad är det som motiverar medarbetarna? 
Det första avsnittet inleds med att, på en allmän nivå, belysa vad medarbetarna motiveras av.  

Sedan belyses olika faktorer som behandlar medarbetarnas upplevelser av 

arbetsförhållandena i en kontext med Lean. 

Deci och Ryan (2000), Trist (1981), Thomas (2009), Thomas och Welthouse (1990) belyser 

olika behov som är centrala för att tillfredsställa den inre motivationen. Utifrån författarnas 

forskning har vi uppmärksammat att flera av medarbetarna i stor grad motiveras av de inre 

behoven, valmöjlighet, kompetens, samhörighet och framsteg, som får dem att känna välbehag 

över sina arbetsförhållanden (Dyer & Parker, 1975). Alla medarbetare ansåg att det var viktigt 

att själv kunna välja vilka arbetsuppgifter som skall utföras och vid vilken tidpunkt, men även 

att arbetsuppgifterna är varierande. Flera medarbetare motiverades även av att känna att de 

gör ett bra arbete gentemot kunderna, eftersom de gör något som skapar värde utefter deras 

individuella kompetens. Samhörighet var också något som ett mindre antal medarbetare 

främst motiverades av. En Teamledare från Arla berättade om den positiva känslan han 

upplever när han har gjort något bra för gruppen. Samordnaren gav också uttryck för behovet 

av samhörighet genom att han motiveras av att göra skillnad för både kollegor och för 

företaget som helhet. Det fanns också en vilja hos flertalet medarbetare att utvecklas och göra 

framsteg genom att få utmanande uppgifter och tillsammans lösa svåra problem.  

 

Det fanns också mönster som pekade på att både de inre och yttre faktorerna av Deci och 

Ryan (2000), Trist (1981), Thomas (2009), Thomas och Welthouse (1990) var viktiga för 

motivationen. De medarbetare som uttryckte det var främst Montörerna på Lean AB som 

arbetar efter tydliga hierarkiska nivåer, där möjlighet till att klättra finns. Enligt Thomas 

(2009) består den yttre motivationen av bland annat förmåner, monetära belöningar och 

befordran. Den kommer därmed inte från själva arbetet utan används av företagets ledning för 

att säkerställa att arbetet utförs enligt deras förutbestämda riktlinjer. Montörerna berättade om 

möjligheten att kunna arbeta sig uppåt i rankningen och en chans till att få bättre lön, vilket 

går att relatera till de yttre faktorerna av Thomas (2009). Samordnaren på Arla förklarade 

även att det till viss del är den inre motivationen som bygger förutsättningarna för att sedan 

kunna utvecklas och bli befordrad, i och med att det krävs inre motivation och intresse för att 

kunna utföra ett bra arbete.  

5.1.1 Fysisk miljö och sociala relationer blir motivationsfaktorer 

Vi har identifierat att den yttre motivationen av Deci och Ryan (2000) och Thomas (2009) har 

likheter med Herzbergs (1966) hygienfaktorer eftersom dem även beskriver yttre faktorer som 

har liten relevans i att påverka en positiv jobbattityd. Nedan kommer medarbetarnas 
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beskrivning kopplat till hygienfaktorerna: fysisk miljö, sociala arbetsrelationer och 

övervakning (Herzberg, 1966). Gällande den fysiska arbetsmiljön hade medarbetarna 

upplevelser som tydligt går i sär. Ett större antal pratade om de positiva arbetsförhållandena 

med mycket ljusinsläpp och rymd med högt i tak. Teamledaren på Elektronik AB berättade 

även att den gynnsamma miljön erbjuder ett visst lugn och harmoni och hon tror att miljön är 

anledningen till varför många stannat kvar i företaget så länge som de har. Medarbetarna på 

Arla och Lean AB berättade däremot om en rad negativa upplevelser vad gäller arbetsmiljön. 

De beskrev att en arbetsdag består av flertalet tunga lyft och berättade även om de konstant 

höga bullret och att de ofta måste stå på knä för att kunna montera. Det medarbetarna framför 

är typiska karaktärsdrag för kontexter med Lean, där de tydliga målen pushar medarbetare till 

att prestera sitt allra yttersta både fysiskt och psykiskt (Taylor et al., 2013). Tidigare studier 

visar även att arbetsmiljön och de höga kraven som är associerade till Lean inte är främjande 

för en optimal mänsklig prestation (Berggren, 1993). Vi kan se empiriska spår av hur Lean 

beskrivs i den tidigare forskningen eftersom Montörerna på Lean AB beskrev en hög grad av 

arbetsskador, med sjukskrivningar som följd. Montör 1 förklarade att den ekonomiska 

effektivitetsaspekten sker på den mänskliga bekostnaden där vissa på grund av pressen 

struntar i att använda lyfthjälpmedlen, vilket enligt honom genererar tydliga arbetsskador. 

Montör 1 berättade även att snittåldern på linan ligger på 25 år och att endast två av 34 

medarbetare har varit där längre än honom. Eftersom han endast varit på Lean AB i 3,5 år kan 

vi tyda att deras personalomsättning är mycket hög. Vi kan därför dra slutsatsen att 

arbetsmiljön i den kontext som Montörerna verkar i inte är optimal för varken den enskilda 

individen eller för företaget i stort. Den höga personalomsättningen och arbetsskador, med 

sjukfrånvaro som följd, bör kosta stora summor för Lean AB varje år. Om svaga 

arbetsförhållanden förekommer på en arbetsplats kommer det enligt Herzberg (1966) endast 

leda till medarbetare som känner en otillfredsställelse. En rad beteenden, som likgiltighet och 

passivitet, kan då uppdagas (Maslow, 1943). Det bekräftas av Montörerna på Lean AB som 

förklarade att motivationen tryter, på grund av de dåliga arbetsförhållandena där behoven inte 

tillfredsställs, och många orkar helt enkelt inte stanna kvar i företaget.  

Medarbetarna pratade även om sociala arbetsrelationer som går att relatera till ännu en 

hygienfaktor av Herzberg (1966). Hur den här faktorn upplevs av medarbetare i företag som 

tillämpar Lean blir intressant, eftersom konceptet bland annat förknippats med ”Mean 

Production” på grund av obarmhärtiga prestationskrav (Berggren, 1993). De höga kraven 

innebär begränsade arbetsförhållanden för de anställda, där det knappt finns utrymme till 

annat än att producera efter den förutbestämda takttiden. Till skillnad från den kritik som 

framförs av tidigare forskning framgick det att de flesta medarbetare upplevde tid och 

utrymme till sociala relationer. Teamledaren/ Montören på Holms Industri berättade att det 

sociala inte hämmas av att företaget använder Lean utan snarare att det blivit bättre, eftersom 

de nu arbetar närmare varandra. Hos medarbetarna På Lean AB gick åsikterna i sär vad gäller 

möjligheterna till att vara sociala under tiden de arbetar. Montör 1 och 2 berättade att det 

sociala umgänget får lida när de arbetar på linan eftersom det inte riktigt finns tid till ett 

normalt samtal med ögonkontakt. De förklarade även att många blir trötta av det monotona 

arbetet och undviker därför gärna det sociala och använder istället hörlurar för att lyssna på 
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musik. Montör 3 ansåg till skillnad från sina kollegor att det finns tid att stå och prata under 

tiden som de monterar, trots den pressade takttiden. 

  

Den sista hygienfaktorn av Herzberg (1966) är övervakning och när det kommer till 

medarbetarnas upplevelser i arbetet förklarade de flesta att de inte känner av någon 

övervakning. Flera upplevde istället att de har mycket ”frihet under ansvar”. En medarbetare 

uttryckte till och med att det var för lite övervakning och önskade en ökad styrning från 

ledarna. På Holms Industri fick vi däremot veta att cheferna går utanför linan och övervakar 

om montörerna hinner klart sin enhet inom den givna takten, vilket enligt Teamledaren/ 

Montören till mestadels är bra. De största övervakningsupplevelserna framkom hos 

medarbetarna på Lean AB där samtliga Montörer känner av den. Enligt Womack och Jones 

(1996) är övervakning en del av konceptet Lean, där en strävan efter perfektion ligger bakom. 

Konceptet har sina fördelar, eftersom alla fel upptäcks och åtgärdas direkt (Womack et al., 

1990) men det leder även till en rad olika konsekvenser, vilket belystes hos medarbetarna. 

Montörerna berättade att allt registreras på individnivå i ett system och alla övervakas oavsett 

om man kommer in som ny, och ska läras upp, eller om man varit där i femton år. Enligt 

Montörerna har det gått lite för långt. Det framgick även att medarbetarna på Arla märker av 

övervakningen där somliga känner en viss form av hopplöshet. De förklarade att det 

standardiserade arbetet, som innebär att de måste arbeta efter bestämda rutiner, frambringar 

ett visst motstånd eftersom medarbetarna upplever att företaget inte har något förtroende för 

att de kan tänka själva.  

 

Sammanfattningsvis har vi identifierat att hygienfaktorerna, sociala arbetsrelationer och 

övervakning, har olika effekter på medarbetarna. Övervägande antal medarbetare upplevde att 

det fanns goda utrymmen för sociala arbetsrelationer. Herzberg (1966) menar dock att 

hygienfaktorerna inte har potentialen att skapa jobbtillfredsställelse och att de inte heller har 

någon positiv inverkan på motivationen. Vi har identifierat att Herzbergs (1966) 

argumentation motsäger medarbetarnas upplevelser eftersom det i några fall kom fram att de 

främst var hygienfaktorn, sociala arbetsrelationer, som upplevdes som viktigast för 

motivationen. Vårt resonemang stöds av Lundqvist och Henriksson (2007) som menar att 

gemenskap, som handlar om den sociala interaktionen i arbetet, är essentiellt för att en 

anställd ska trivas och motiveras.  Ett ytterligare argument, som motsäger Herzbergs (1966) 

resonemang om att hygienfaktorerna inte skulle ha en positiv inverkan på motivationen, är 

den första hygienfaktorn, fysisk miljö. Vi kunde identifiera att den var en viktig trivselfaktor 

eftersom Teamledaren på Elektronik AB berättade att den var anledningen till att många 

stannat kvar i företaget. När det kommer till övervakningen kan vi urskilja liknande mönster 

på medarbetarnas upplevelser. De flesta upplevde inte någon större övervakning och i somliga 

fall kunde övervakning från cheferna till och med fungera som ett incitament för att arbeta 

bättre. Somliga medarbetare på Arla och Lean AB ansåg däremot att övervakningen har gått 

lite för långt. Medarbetarna kände att företaget inte har förtroende för att de kan utföra ett bra 

arbete utan alla förutbestämda standardiseringar och rutiner. Baserat på medarbetarnas 

upplevelser kan vi dra slutsatsen att den teoretiska kritiken, att Lean skulle förknippas med 

”Mean Production” (Berggren, 1993), till viss del bekräftas. 
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5.1.2 Kritiken mot Lean är inte alltid befogad 

På samma vis som vi i tidigare kapitel identifierat att den yttre motivationen liknas med 

hygienfaktorerna har vi kunnat urskilja likheter mellan den inre motivationen av Deci och 

Ryan (2000) och Herzbergs (1966) motivationsfaktorer. Följande motivationsfaktorer är 

viktiga för att skapa jobbtillfredsställelse: erkännande, eget ansvarstagande och utveckling 

(Herzberg, 1966). Den inre motivationen innehåller liknande aspekter men författarna 

benämner dem som en känsla av uppskattning, valmöjlighet och framsteg (Deci & Ryan, 

2000; Dyer & Parker, 1975).  

 

Om vi relaterar ovannämnda motivationsteorier till Lean borde negativa konsekvenser uppstå 

hos medarbetarna. Anledningen är att forskare beskriver Lean som en arbetsmetod där 

autonomin och inflytandet reduceras markant (Genaidy & Karwowski, 2003; Sederblad, 

2013), vilket medföljer att möjligheten till Herzbergs (1966) motivationsfaktor, eget 

ansvarstagande är liten. Det finns även teoretiskt stöd för att Lean innebär en mycket låg grad 

av variation i arbetet (Mehri, 2006; Radnor & Boaden, 2004). Baserat på den låga 

variationsgraden bör ett rimligt antagande vara att Lean även resulterar i att 

motivationsfaktorerna, erkännande och utveckling, hämmas eftersom den personliga 

bekräftelsen från chefen och möjligheten till personlig utveckling torde minska vid alltför 

monotona arbetsförhållanden. Att de flesta medarbetare främst motiverades av de inre 

faktorerna borde även få konsekvenser eftersom företagens kontext med Lean har 

framträdande karaktärsdrag av bland annat standardiserade arbetsuppgifter och tydliga 

direktiv på vad var och en ska göra (De Treville & Antonakis, 2006). Argumentationen leder 

oss fram till antagandet att en paradox skulle kunna uppstå eftersom Lean som arbetsmetod 

motsäger det som medarbetarna upplever som viktigt för att tillfredsställa motivationen. 

Nedan går vi igenom de empiriska upplevelserna kopplat till Herzbergs (1966) 

motivationsfaktorer för att sedan dra en slutsats om paradoxen föreligger eller inte.  

 

Det fanns tydliga mönster av olika former av erkännande, som är en av Herzbergs (1966) 

motivationsfaktorer, i medarbetarnas dagliga arbete. Även om medarbetarna i vissa fall saknar 

en tydlig ledning som ger dem bekräftelse förklarade några på Arla och Elektronik AB att de 

får erkännande när de exempelvis får ut produkterna i tid eller när de lyckas göra en kund 

extra nöjd. Montör 3 på Lean AB berättade även att han uppskattar när chefen ger honom 

personlig bekräftelse, med en klapp på axeln. När det kommer till motivationsfaktorn eget 

ansvarstagande (Herzberg, 1966) berättade övervägande antal medarbetare att de har stora 

möjligheter. Även om de flesta arbetar i olika team, med standardiserade riktlinjer hur jobbet 

ska utföras, uppmärksammade vi att deras arbete innehåller mycket eget ansvar. Vi fick bland 

annat veta att tavel-mötena, där alla har möjlighet att komma med förbättringsförslag, bidrar 

till en känsla av eget ansvarstagande. Montör 1 på Lean AB förklarade att arbetet på linan 

delvis innebär eget ansvar i och med att var och en är ansvarig för att sin del i produktionen 

sköts. Det fanns ändå medarbetare som kände att motivationsfaktorn till viss del saknades på 

arbetsplatsen. På Arla förklarade den ena Teamledaren att han på grund av alla 

standardiseringar kan känna sig lite låst och att han önskar att han ibland kunde gå över sin 

befogenhet. 
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Tydliga mönster pekade även åt att det finns stora möjligheter till personlig utveckling, som 

går att härleda till den sista motivationsfaktorn av Herzberg (1966). Medarbetarna berättade 

ändå att det är upp till var och en att visa hur mycket de vill utvecklas. Montörerna på Lean 

AB berättade att det finns olika steg att ”klättra”, vilket innebär att en Montör på kort tid kan 

bli Teamledare om de andra Montörerna i majoritet röstar fram honom. Teamledaren på 

Elektronik AB var i allmänhet positiv om sin egen utveckling men förklarade ändå att det kan 

vara svårt att utvecklas eftersom många av de anställda varit på företaget i över 20 år och 

därmed är ”inkörda” i sin roll. Baserat på att övervägande medarbetare är positiva till det som 

förknippas med Herzbergs (1966) motivationsfaktorer kan vi dra slutsatsen att kritiken mot 

Lean inte alltid är befogad. Utifrån medarbetarnas beskrivningar förstår vi att de finns goda 

möjligheter till erkännande, både från kunder och från överordnande. Även om det framgick 

att några medarbetare upplevde att det egna ansvarstagandet och den personliga utvecklingen 

hämmades på grund av standardiseringarna var ändå största delen positiva. Medarbetarnas 

beskrivningar stöds även av nyare forskning som argumenterar för att Lean och motivation 

faktiskt kan gå hand i hand (De Treville & Antonakis, 2006; Taylor et al., 2013). Författarna 

redogör för att även om självständigheten är låg i kontexter med Lean ökar vanligtvis 

möjligheterna till eget ansvarstagande eftersom medarbetarna är ansvariga för att delar i 

produktionen fungerar. Enligt Egidius (2008) ökar även den inre motivationen om individen 

får mer valmöjlighet över sin egen utveckling, vilket det finns utrymme till enligt 

medarbetarna. Baserat på diskussionen ovan kan slutsatsen dras att det inte föreligger någon 

paradox mellan Lean och motivationsfaktorerna av Herzberg (1966) samt den inre 

motivationen av Deci och Ryan (2000).    

5.1.3 Tydliga riktlinjer i kombination med frihet 

Förutom att vi har uppmärksammat att motivationsfaktorerna liknas med den inre 

motivationen, kan vi även se likheter mellan dessa och McGregors (1960) teori Y. I teori Y 

kan arbetet till och med vara en faktor för tillfredsställelse eftersom ledningen ger de anställda 

möjlighet att integrera, ta eget ansvar och kontrollera sitt eget arbete. Att medarbetarna har 

utrymme till att integrera och ta eget ansvar är något som vi redan identifierade i föregående 

stycke och vi kommer därför inte gå djupare in på det. Att skapa gynnsamma 

arbetsförhållanden med frihet i arbetet som ökar det kreativa och självständiga lärandet är 

andra faktorer som är i fokus i teori Y (McGregor, 1960). Kopplat till medarbetarnas 

upplevelser kan vi se att de har olika åsikter om de föredrar mycket frihet i arbetet eller inte. 

Teamledaren på Elektronik AB gick mot strömmen när hon berättade att de primärt föredrar 

frihet och eget ansvarstagande på företaget. Hon förtydligar dock att det arbetssättet fungerar 

på grund av att Elektronik AB har en öppen och fri arbetsmiljö med erfarna och duktiga 

medarbetare samt en låg personalomsättning. Resonemanget stöds av McGregor (1960) som 

illustrerar att företagets miljö och kultur i teori Y är väldigt dynamisk, vilket innebär att det 

ständigt finns utrymme för mänsklig utveckling. Resterande medarbetare delade åsikt om att 

de gärna vill ha frihet och möjlighet till eget ansvar men i kombination med tydliga riktlinjer 

på vad de ska göra. Även om Säljaren på Holms Industri främst föredrog frihet och eget 

ansvar förklarade han att det skulle bli kaos utan tydliga riktlinjer, vilket fler medarbetare 

delade sin åsikt om. Resonemanget kan ställas i relation till McGregors (1960) teori X som 
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belyser att medarbetare skulle vara likgiltiga utan en aktiv styrning och ingripande från 

ledningen.  

En medarbetare som främst gick att relatera till teori X var Montör 3 på Lean AB eftersom 

han framförallt föredrog tydliga riktlinjer där någon säger åt honom vad han ska göra. I teori 

X ser ledningen på medarbetaren som att hen gärna undviker eget ansvar och istället föredrar 

trygghet med tydliga rutiner och riktlinjer (McGregor, 1960). Ledningen måste därför utöva 

en mer auktoritär ställning för att kontrollera och dirigera medarbetarna att utföra arbetet. 

Eftersom konceptet Lean har sin grundkonstruktion i den japanska företagsmiljön, som enligt 

Berggren (1993) är mycket standardiserad, auktoritär och kontrollerande, kan vi tolka det som 

att Lean är mer lämpligt i kombination med teori X. Teori X karaktäristika borde därför få 

konsekvenser på medarbetarnas motivation. 

Även om vi uppmärksammat att det finns medarbetare som föredrar det ena eller andra har vi 

ändå svårt att tro att teori X eller Y skulle fungera i verkliga företagskontexter. 

Argumentationen stöds av att övervägande medarbetare föredrar en blandning av tydliga 

riktlinjer och rutiner och frihet och eget ansvarstagande. Montör 2 berättade att konceptet 

Lean fungerar på Lean AB men att alla tyckte att det var mer behagligt förr. Han förklarade 

även att Lean säkert fungerar bra i Japan, på grund av den auktoritära företagsmiljön, men att 

konceptet inte passar lika bra i svenska företag. Baserat på diskussionen ovan kan vi dra 

slutsatsen att en kombination av teori X och Y, med tydliga riktlinjer och rutiner men ändå en 

grad av frihet, är de som medarbetarna upplever som bäst för att tillfredsställa motivationen.  

5.2 Arbetsrelaterade förutsättningar för motivation 
Det andra avsnittet behandlar olika arbetsrelaterade förutsättningar för motivationen. Vår 

förväntan är att upplägget ska underlätta och ligga till grund för att kunna besvara hur 

medarbetarna upplever sina arbetsförhållanden i en kontext med Lean. 

5.2.1 Delvis uppnådd meningsfullhet  

Hackman & Oldham (1976) belyser att dimensionen, uppgiftens betydelse, är en viktig del för 

att tillfredsställa motivationen. De medarbetare som berättade att de har ett mer övergripande 

ansvar och kan vara med och påverka känner sig betydelsefulla och att de är delaktiga i 

produktprocessen på ett tillfredställande sätt. Medarbetarna som upplevde tillfredställelse med 

de två dimensionerna är även främst aktiva i de företag som inte tillämpar Lean fullt ut, 

utefter deras egna berättelser. En Teamledare från Arla menar att det inte hade varit möjligt 

att applicera en japansk modell helt och hållet utan han tror mer på en implementering av 

Lean som är anpassad till svenska förhållanden samt den kultur som råder på företaget. 

Montörerna på Lean AB som arbetar vid produktionslinan uttryckte däremot att de inte kände 

att deras arbete betyder någonting. Anledningen till att montörerna kände en liten betydelse 

kan härledas till att Lean AB är ett företag som tillämpar konceptet fullt ut, som enligt 

Womack och al. (1990) bland annat innebär standardiseringar, Jidoka och andra verktyg som 

finns för att minska all form av slöseri. Montör 2 berättade att det i stort sett inte gör någon 

skillnad om du kommer till arbetet eller inte, eftersom det alltid finns någon ny att sätta in på 

linan, vilket enligt honom är meningen med det upplägg som Lean bygger på. Hans 

resonemang går att koppla till Hackman och Oldham (1976) som anser att arbetsförhållandena 



53 
 

som beskrivs ovan inte är gynnsamma för att känna att ens arbete är betydelsefullt och därmed 

bygga upp motivation.  

Enligt Hackman och Oldham (1976) är det inte heller motiverande att endast utföra en liten 

del av den slutgiltiga produkten, vilket härleds till den andra dimensionen, identifikation med 

uppgiften. Det teoretiska påstående stöds av Montör 3 som berättade att han endast bidrar med 

en 1/20 av den färdiga produkten. Montör 2 beskrev det även som att det görs delmoment hela 

tiden men att slutresultatet aldrig syns. Utifrån det här materialet kan vi se att det är företagens 

nyttjandegrad av Lean, men även hur mycket Lean tillämpas i respektive arbetsroll, som styr 

om dimensionerna, uppgiftens betydelse och identifikation med arbetet, upplevs som 

tillfredsställande hos medarbetarna. De medarbetare som arbetar i en kontext med en lägre 

grad av Lean, samt har en position där de själva kan styra mer över sitt arbete, framställer sin 

motivationsupplevelse som mer positiv än de övriga medarbetarna.  

När det kommer till Hackman och Oldhams (1976) tredje motivationsdimension, variation i 

uppgiften, finns det stöd för att medarbetarnas upplevda motivation är sämre när de arbetar 

med en högre grad av Lean. Resonemanget är liknande som i ovanstående diskussion om de 

två övriga dimensionerna som är knutna till meningsfullhet. Mehri (2006) och Radnor och 

Boaden (2004) anser att när arbetsuppgifterna är för strukturerade orsakar det en förlust av 

kreativitet och variation i arbetet. Medarbetarna, som inte har en kontorstjänst eller ett mer 

övergripande ansvar, bekräftade att de inte upplever variation och kreativitet i det dagliga 

arbetet. Processarbetaren berättade att Arla har ganska tydliga riktlinjer och möjligheten till 

frihet, variation och kreativitet är därför ganska liten. Han berättade även att motivationen 

hade ökat om arbetsförhållandena innehållit lite mer frihet. Montör 1 och 2 på Lean AB 

berättade att det på grund av de pressade kraven inte finns någon kreativitet alls när de står på 

linan. Montör 2 upplevde även att den enda variation som förekommer är att de byter position 

med personen bredvid.  

I kontrast med de mer negativa upplevelserna av variation berättade bland annat 

Konstruktören på Holms Industri och Teamledaren på Elektronik AB, som båda tillhör delen 

av medarbetare som har en kontorstjänst eller ett mer övergripande ansvar, att de inte 

upplever några hinder för variation och kreativitet i arbetet. Exempelvis förklarade 

Teamledaren att hon får lägga upp sin arbetsdag som hon vill, men att det ändå är kunderna 

som styr vad som behöver göras. Konstruktören på Holms Industri förklarade även att bristen 

på variation och kreativitet blir mer framträdande i produktionen eftersom det främst är där 

som Lean tillämpas med bland annat 5S, som är ett verktyg för att skapa ordning och reda 

samt minska slöseri (Markovitz, 2012; Worley & Doolen, 2006). Liknande uppgifter kom från 

Säljaren som berättade att marknadssidan arbetar mindre med Lean och att de inte blir lika 

styrda vad de ska göra och när, även om 5S även tillämpas på tjänster som är administrativt 

inriktade (Markovitz, 2012; Worley & Doolen, 2006). Med det här som bakgrund kan vi dra 

slutsatsen att den upplevda variationen hos medarbetare som främst arbetar med planering 

eller på kontor påverkas mindre av de negativa konsekvenserna av konceptet Lean. De 

upplever istället att de har mycket variation och kreativitet genom att de själva kan styra sitt 

arbete. Vilket går i linje med Hackman och Oldham (1976) och Lundqvist och Henriksson 

(2007) teorier som belyser vad som är centralt för att motivera medarbetare. 
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Sammanfattningsvis kan vi se mönster på att de tre dimensionera, för att uppfylla 

meningsfullhet, enligt Hackman och Oldham (1976) inte är helt uppfyllda. Anledningen till 

det är att det till största del enbart är medarbetare som arbetar med en mindre grad av Lean 

som upplever betydelsefullhet, delaktighet i företagets slutprodukter samt variation på ett 

tillfredsställande sätt. Kopplat till studiens syfte bekräftas det därmed att det till viss del 

föreligger en paradox mellan Lean och vad som motiverar medarbetare på en arbetsplats.  

5.2.2 Kaizen- främjande för motivation  

För att skapa en välfungerande verksamhet, som är effektiv och inte sliter ut personalen, bör 

företag sträva efter harmoni mellan verksamhetens grundläggande arbetssätt och humankrav 

(Lundqvist & Henriksson, 2007). Balansen verkar existera i de flesta av företagen när det 

kommer till utveckling, som enligt Lundqvist och Henriksson (2007) är en viktig aspekt för 

att trivas i sitt arbete. Vi har uppmärksammat att samtliga medarbetare erbjuds en form av 

utveckling eftersom de har möjligheten att komma med olika förbättringsförlag, som enligt 

Womack och al. (1990) är en del av Kaizen och betyder att ständigt förbättra.  

Förbättringsförslagen leder delvis till ett ökat inflytande och en känsla av delaktighet. Dock så 

framkommer det att berörda parter inte alltid lyssnar och det kan därför ta lång tid innan 

förslagen får gehör. Teamledaren på Holms Industri bekräftar denna tröghet då han förklarar 

att de kan behöva gå ”Vättern runt” innan förslagen gås igenom. Resonmanget stöds av 

Taylor och al. (2013) som menar att förbättringsförslag uppmuntras i en kontext med Lean 

men att det kan ta lång tid innan förslagen gås igenom och implementeras om de ens gör det. 

Det kan också vara så att ledningen kommer med förslag på förbättringar som måste göras 

men som enligt medarbetarna kommer olägligt, vilket leder till reducerad motivation. 

Teamledaren från Elektronik AB utryckte problematiken med att det ibland är fokus på fel 

saker. När chefer som inte är insatta i den dagliga verksamheten ska bestämma vilka 

förbättringsåtgärder som ska göras blir medarbetarna frustrerade eftersom de då behöver 

arbeta med sådant som de själva inte betraktar som viktigt för tillfället. Däremot tyckte 

Teamledaren att förbättringsåtgärder är bra så länge som de är direktverkande och inte 

försämrar det dagliga arbetet. Resonemanget stöds utav flera andra medarbetare som upplever 

att engagemanget ökar när de sitter på möten och ska komma på orsak och lösning till ett 

problem. Processarbetaren exemplifierar genom att beskriva att de mäter antal gånger de gör 

en aktivitet för att sen försöka komma på ett effektivare sätt att arbeta på, vilket även skapar 

en planerings- och samarbetsförmåga medarbetarna sinsemellan. Taylor och al. (2013) 

bekräftar att förbättringsförslagen kan öka medarbetares engagemang när de tillsammans får 

lösa problem. Däremot upplevde montörerna på Lean AB att de inte blir engagerade av att 

hjälpa varandra när det blir stopp på linan. De förklarade att de istället tänker att de får lite 

extra tid till att uppfylla sina egna takttider.  

Med ovan argument som underlag kan vi dra slutsatsen att Kaizen, som är en del av Lean 

(Womack et al., 1990), kan skapa motivation genom att varje medarbetare ges möjlighet till 

att vara med och utveckla företaget och ens eget arbete. Dock har vi även identifierat att 

Kaizen kan upplevas som negativt hos medarbetarna om det införs vid fel tillfälle eller om 

förslagen inte behandlas inom rimlig tid eftersom de då känner sig nedprioriterade. Genom att 
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tillämpa förbättringsförslagen på rätt sätt kan utvecklingen hos varje medarbetare, som Henrik 

och Lundqvist (2007) menar är central för motivationen, tillgodoses.  

5.2.3 Inflytande över arbetet 

Att varje medarbetare får utöva självbestämmande över sitt eget arbete är centralt för att skapa 

motivation (Hackman & Oldham, 1976; Ghosh, 2013; Karia & Asaari, 2006). Samtidigt 

hävdar kritiker att autonomin och inflytandet över arbetet reduceras vid en tillämpning av 

Lean (Genaidy & Karwowski, 2003; Sederblad, 2013). Motsägelserna mellan teorierna borde 

medföra en känsla av mindre inflytande hos medarbetarna i den kontext som råder. Det finns 

upplevelser hos medarbetarna som stödjer kritiken men det visas även tydliga empiriska 

tendenser på att de upplever utrymme till inflytande i sitt arbete. Samtliga Teamledare ansåg 

att de är med och styr och påverkar på något sätt. Exempelvis beskrev Teamledaren från 

Elektronik AB att hennes inverkan var tillfredsställande eftersom hon är ansvarig för att styra 

över verksamheten och operatörerna så att de gör rätt saker vid rätt tidpunkt. Processarbetaren 

från Arla hade en uppfattning om att de hade kunnat ha mycket mindre inflytande eftersom de 

är vanliga operatörer som ska utföra ett arbete. Han menar att de kan vara med och påverka 

vad de ska mäta och att de utifrån mätpunkterna kan välja vilka uppgifter de ska arbeta med. 

Medarbetarnas upplevelser går att koppla till Ghosh (2013) och Karia och Asaari (2006) som 

belyser att varje medarbetare som har känslan av att de kan vara med och påverka och får 

erkännelse blir motiverade och vill prestera. Forskarnas resonemang stöds även av 

McClelland (1985) som menar att arrangemang, som bidrar till en känsla av makt över sitt 

arbete, är centralt för motivationen. 

 

De mindretal som berättade att de inte upplever särskilt mycket inflytande är Montörerna från 

Lean AB tillsammans med operatörerna på Elektronik AB. Som nämnt tidigare är Lean AB 

ett företag med starkt fokus på konceptet Lean. På grund av att konceptet har ett tydligt 

resultatperspektiv menar de främsta kritikerna att de anställda enbart ses som kuggar i 

produktionssystemens hjul (Genaidy & Karwowski, 2003; Sederblad, 2013). Montör 1 från 

Lean AB förklarade att allt är styrt med standardiseringar och arbetssekvenser och att det 

därför är svårt att kunna vara med och påverka. Montör 3 menar dock att de genom att 

förbättra elementbladen kan vara med och bestämma över hur arbetet ska utföras och att de 

har en förbättringsgrupptid varje vecka. Meningen med Lean är delvis att medarbetarna ska 

kunna vara med och påverka (Womack et al., 1990). Det finns dock ett problem med att 

medarbetarna inte känner att tiden räcker till. Montör 1 berättade att medarbetarna har 

möjlighet att komma med förbättringar men att det är väldigt sällan som de har tid till det. 

Sederblad (2013) menar att arbetet är väldigt intensifierat och krävande i en kontext med 

Lean, vilket i montörernas fall leder till mindre självbestämmande eftersom tidsbristen gör att 

medarbetarna inte kan eller orkar komma med förbättringsförslag.  

 

Med den här argumentationen som bakgrund kan vi dra slutsatsen att övervägande del av 

medarbetarna upplever självbestämmande eftersom de flesta upplevelserna är positiva, även 

om kritiken mot Lean från olika forskare (Jackson & Mullarkey, 2000; Genaidy & 

Karwowski, 2003; Sederblad, 2013) argumenterar för motsatsen. Så länge som medarbetarna 

får tid till att verkligen vara med och påverka via förbättringsförslag eller dylikt behöver inte 
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självbestämmandet och motivationen i sin tur upplevas som negativt ihop med Lean. 

Randolph (1995) menar att företag bör bygga upp en struktur som stödjer medarbetares 

utveckling och självbestämmande.  Det kan ses som att företagen har gjort det, eftersom 

medarbetarna trots att de verkar i en kontext med Lean till övervägande del upplever att de 

har inflytande över sitt arbete. Det framkom även att självbestämmandet upplevs som positivt 

även om det föreligger negativa upplevelser hos medarbetarna. De negativa upplevelserna är, 

som tidigare uppdagats, bland annat brist på variation och för stränga arbetsrutiner, som enligt 

Conger och Kanungo (1988) är centralt för att medarbetarna ska uppleva självbestämmande. 

Att självbestämmandet kan upplevas som positivt, trots bristerna, visar hur viktiga 

förbättringsförslagen och mötena, där arbetssättet diskuteras, är för den upplevda 

motivationen.  

5.2.4 Japansk Lean- kultur bidrar till negativ prestationskänsla 

Förutom självbestämmande, där individen har inflytande över sina egna arbetsuppgifter, är 

även behovet av att prestera grundläggande för motivationen enligt Atkinson (1957), 

McClelland (1985) och Nicholls, (1984). Forskarna menar att människor har ett behov av att 

prestera och utföra ett bra arbete för att därigenom känna tillfredsställelse. En större 

omfattning av medarbetarna upplevde att de var tillfredställda och att de kunde bidra med sin 

fulla potential i arbetet. Teamledaren på Elektronik AB uttryckte det som att hon inte skulle 

varit kvar på företaget annars. Montörerna på Lean AB hade dock skilda åsikter jämfört med 

de andra medarbetarna. Samtliga ansåg att arbetet på linan är för lätt och att de utefter sin 

egen potential skulle klara av svårare uppgifter. Montör 1 berättade även att många i 

produktionen är väldigt duktiga på olika saker men att de på grund av det snäva 

tidsperspektivet och den låga variationsgraden inte får utrymme att visa sin fulla potential. 

Taylor och al. (2013) menar att Montörernas upplevelser är vanliga bland medarbetare i en 

kontext med Lean eftersom kontexten är väldigt standardiserad. Alla rutiner medföljer även 

att arbetet upplevs som låst där egna avvikelser är svåra att göra (Taylor et al., 2013). Montör 

2 förklarade även att den enskilda individens potential har väldigt liten betydelse eftersom 

någon annan lika gärna kan göra ens arbetsuppgifter. Montörernas argument är typiska 

karaktärsdrag i en kontext med Lean då syftet med det standardiserade upplägget, med låg 

grad av variation, är att arbetet ska kunna utföras på samma sätt oavsett vilken person som 

genomför det (Markovitz, 2012).  

 

Lean innebär även en hög grad av intensitet och har kritiserats för att lägga hög stress på de 

anställda (Sederblad, 2013). Medarbetarna på Lean AB bekräftade kritiken när de berättade 

att de känner sig pressade och stressade att klara målen på linan. Csikszentmihalyi (1977) och 

Deci (1975), som forskat om prestationsbehovet, belyser att det är viktigt att inte utsättas för 

stress. Vid en lugnare arbetsmiljö menar forskarna att de anställda tenderar att vara mer 

kreativa och de åstadkommer oftast bättre resultat om arbetsuppgifterna har en lägre grad av 

rutiner. Baserat på den här diskussionen kan vi utläsa att Lean som arbetsmetod försvårar 

möjligheten för Montörerna på Lean AB att känna att de kan bidra med sin fulla potential, 

vilket inskränker på deras motivation. När ett företag vill påverka sina anställdas motivation 

bör de enligt Lee och Liu (2009) beakta prestationsbehovet, för när medarbetarna är nöjda och 

tillfredsställda med sitt arbete är de motiverade och vill prestera bättre.  
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Slutsatsen är att övervägande antal medarbetare upplever sitt prestationsbehov som uppfyllt 

men att ett mindre antal, som arbetar efter en högre grav av Lean, upplever det motsatta. 

Sederblad (2013) poängterar att det finns studier, särskilt inom Norden, som visar att Lean 

inte alltid behöver innebära sämre arbetsförhållanden vilket vi även kan skönja i 

medarbetarnas fall. De medarbetare som har en känsla av att de inte kan prestera på en önskad 

nivå arbetar i en företagskontext där den japanska kulturen har ett stort inflytande. Det kan 

därför ses som att medarbetare i en kontext med Lean inte behöver uppleva negativa 

förhållanden till deras prestationsbehov, om företaget inte tillämpar Lean på liknande sätt som 

i Japan med tydliga direktiv på hur allt ska utföras (Worley & Doolen, 2006). Om arbetet 

innefattar för tydliga direktiv har vi sett att det leder till att medarbetarna upplever att 

arbetsuppgifterna förenklas så pass mycket att deras arbete inte bidrar med en känsla av 

prestation.  

5.2.5 För- och nackdelar med återkopplingssystemet  

Det är betydelsefullt för varje individ att få feedback för att veta om det utförda arbetet är bra 

eller inte och vilka effekter det har på företaget som de verkar i (Hackman & Oldham, 1976). 

I och med Lean är kommunikation och feedback en integrerad del av konceptet (Taylor et al., 

2013). Montör 1 och 2 från Lean AB berättade att det finns tavlor som visar siffror på hur 

mycket som bör produceras och hur mycket de ligger efter, vilket går i linje med konceptet 

(Womack et al., 1990) De förklarade dock att medarbetarna känner hög press och blir 

stressade på grund av de höga produktionskraven som visas på tavlorna. Taylor och al. (2013) 

belyser att medarbetare som verkar i en kontext med Lean accepterar mål, även om målen inte 

upplevs som positiva, på grund av att de vill ha ett arbete att gå till. Vi uppmärksammade att 

tavlorna fungerar som ett tydligt återkopplingssystem men enligt Montör 1 leder det inte till 

motivation. Att Taylor och al. (2013) anser att medarbetare känner stolthet när de når uppsatta 

mål och blir mer motiverade visade sig hos största delen av medarbetarna. Processarbetaren 

berättade att en av fördelarna med Lean är att de får jobba mot tydliga mål och att de sen 

följer upp hur det går. Han menar också att en extra ansträngning märks eftersom de tydligt 

får reda på om de lyckas med de uppsatta målen eller inte. Ett annat mönster visade sig 

däremot hos Montörerna på Lean AB eftersom de upplever att det är sällan som de når målen 

helt och hållet. Montörerna förklarade att de kan göra den bästa veckan på länge men ändå 

ligga efter, enligt målen på tavlan, eftersom det exempelvis uppstod ett fel i början av veckan. 

Det Montörerna upplever har även identifierats hos forskare som menar att Lean med dess 

höga krav stressar medarbetare (De Treville & Antonakis, 2006; Hines et al., 2004; Radnor & 

Boaden, 2004; Sederblad, 2013), varav Lean kommit att förknippas med ”Management by 

stress” (Berggren, 1993). Ett av de mest kontroversiella argumenten till Lean är dess syfte att 

ständigt effektivisera och producera mera på kortare tid (De Treville & Antonakis, 2006). Det 

kan exempelvis göras genom att öka hastigheten på produktionslinjen utan att addera fler 

arbetare. Att Lean i realiteten innebär stress och prestationskrav enligt Montörerna kan därför 

bedömas motsäga konceptets syfte som enligt Womack et al. (1990) är att verka för en kreativ 

och produktiv miljö som ska öka motivationen hos medarbetarna. Det föreligger därför en 

varaktig motsägelse mellan att förse medarbetarna med bra förutsättningar för att få arbetet 

gjort samtidigt som det konstant föreligger en upplevelse av brist på resurser.   
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Feedback är avgörande för att en medarbetare ska kunna veta om den gör något bra eller inte 

(French, 1958 i McClelland 1985; Kagan & Moss, 1962). Det är också viktigt att återkoppling 

sker för företagets totala resultat (Hendry & Pettigrew, 1990; Bucho, 1992; Pfeffer, 1997). 

Därför kan idéen med tavlor i produktionen tänkas öka motivationen eftersom medarbetarna 

ständig får feedback. Istället visar empirin att medarbetarna upplever att de blir stressade 

eftersom målen är för stränga och att de ständigt blir påminda om dem. Tavlorna bidrar 

därmed inte med någon positiv information till medarbetarnas upplevda motivation. Utifrån 

medarbetarnas upplevelser anser vi istället att målen i en kontext med Lean bör sättas så att 

dem inte är omöjliga att nå, för att motivera på bästa sätt. 

 

Teamledaren från Arla berättade även om fler nackdelar med Lean, som återkopplingssystem, 

där han menar att det är väldigt tidskrävande att ta fram de olika mätpunkterna. Trots att han 

upplever att det blir mer effektivt att hitta problemen förklarade han att en halv dag förbrukas 

till kontorsarbete för att bara samla in all data. Antalet möten har även ökat i och med en 

ökning av Lean, och eftersom mötena är så kontinuerliga kan det enligt Teamledaren vara 

svårt att alltid få ut det som är viktigt. Processarbetaren på Arla är enig i att det kan bli lite för 

mycket möten och att det inte ökar effektiviteten som är grundtanken i Lean. Många av 

medarbetarna menade också att en personlig återkoppling, som enligt Deci och Ryan (2000) 

bidrar till erkännande, är väldigt viktig för motivationen. Det återkopplingssystem som Lean 

bygger upp har inte visats sig gynna den personliga återkopplingen hos medarbetarna, utan 

återkopplingen blir mer på en övergripande nivå. Montör 3 exemplifierade detta när han 

berättade att deras chef på morgonmötet brukar säga ”bra jobbat igår” på en mer allmän 

medarbetarnivå, men att han istället hade uppskattat mer personlig feedback.   

 

Förutom att målen blir tydligare finns det även fler fördelar med återkopplingssystemet som 

Lean innehåller. Enligt en av Teamledarna på Arla hjälper det till att hålla implementeringar 

av olika verktyg aktuella och levande. Taylor och al. (2013) menar att Lean är till för att skapa 

kommunikation och feedback som en integrerad del av arbetssättet. Teamledaren beskrev för 

oss att Arla tidigare har försökt implementera verktyg liknande 5S men misslyckats. Han tror 

att de nu lyckats med implementeringen av 5S, ett verktyg inom Lean (Markovitz, 2012; 

Worley & Doolen, 2006), på grund av den återkommande feedbacken. Vi kan därför dra 

slutsatsen att återkopplingen i en kontext med Lean kan skapa förutsättningar för lyckade 

implementeringar, eftersom feedback bidrar till att engagemang och lärande skapas hos de 

anställda.  

 

Sammanfattningsvis är nackdelarna med återkopplingen i en kontext med Lean att det är 

tidskrävande eftersom mycket tid går åt till att samla in data och gå på möten. Det har även en 

negativ effekt på motivationen när tavlornas information, med de högt uppsatta målen, 

påminner medarbetarna om att de ligger efter i sitt arbete, vilket skapar stress. Återkopplingen 

hjälper inte heller till med att bygga en positivt upplevd motivation via personlig feedback. 

Däremot finns det fördelar med återkopplingssystemet eftersom det bidrar till att tydliggöra 

mål och kan hjälpa till vid olika implementeringar av verktyg, så som 5S, eftersom de 

ständiga mötena bidrar med feedback och lärande för medarbetarna.  
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5.2.6 Mjuk och hård Lean 

Något som vi har diskuterat tidigare i analysen är att Teamledaren från Elektronik AB ansåg 

att hon hade mycket frihet och att operatörerna på företaget har frihet i hur och när arbetet ska 

utföras, bara rätt antal produkter är klara vid dagens slut. Vilket Teamledaren underströk 

fungerar bra eftersom medarbetarna är väl införstådda i Lean och de har en gemensam 

grundsyn på hur arbetet ska utföras. De kan därmed ta egna beslut och initiativ. Det här sättet 

att tillämpa Lean kan knytas till Sederblads (2013) variant ”mjuk” Lean. Medarbetarna i 

Elektronik AB har ett enhetligt tänk och företaget litar på sin personal och låter de vara 

flexibla och fatta egna beslut. Sederblad (2013) belyser också att det finns en motsvarighet till 

”mjuk” Lean och det är ”hård” Lean. Montörerna på Lean AB kan i det här hänseendet anses 

arbeta med en form av ”hård” Lean, där de ständigt får arbeta med att minska slöseri och att 

effektivisera. När ett företag är inspirerat av ”hård” Lean fokuserar det främst på nyckeltal där 

alla siffror och mätningar följs upp (Sederblad, 2013). Sederblad (2013) menar att den hårda 

styrningen av Lean kan leda till att medarbetare inte vill eller orkar arbeta med 

förbättringsåtgärder eller att utveckla verksamheten. Montör 1 berättade om den här 

problematiken att medarbetarna inte har tid eller ork att ta tag i förbättringsförslagen eftersom 

de är så pressade att klara de uppsatta målen. Montör 2 förde även ett resonemang om att 

Lean på det japanska sättet kanske inte fungerar och motiverar medarbetare i svenska företag 

eftersom företagskulturen i de två länderna skiljer sig åt. Han menade att en lättare version av 

konceptet istället är att föredra. Den hårda styrningen medför också att Montörerna hämmas 

när det kommer till Lundqvist och Henrikssons (2007) begrepp, trygghet, som är centralt för 

att uppnå harmoni och trivsel över sina arbetsförhållanden. Övervägande antal medarbetares 

upplevelser är positiva när det kommer till tryggheten att de klarar av sina arbetsuppgifter. 

Montörerna upplever dock att de inte alltid kan prestera i höjd med uppsatta mål, vilket 

reducerar motivationen.  

Vi har identifierat kopplingar med ”mjuk” Lean och positiva upplevelser av motivationen. 

Tydliga mönster pekar på att medarbetarna som har positiva upplevelser arbetar i de 

företagskontexter där Lean har anpassats så att de inte ska hämma medarbetarna.  Vi drar 

därför slutsatsen att ”mjuk” Lean lämpar sig bättre för att motivera. När ”hård” Lean tillämpas 

bekräftar medarbetarnas upplevelser den kritik som riktas mot konceptet, som exempelvis 

höga arbetskrav (De Treville & Antonakis 2006; Hines et al., 2004; Radnor & Boaden, 2004). 

De känner inte heller trygghet som är en förutsättning för att trivas (Lundqvist & Henriksson, 

2007). Vi kan därför dra slutsatsen att synen på Lean är förlegad i många fall och att 

konceptet inte bör få negativa effekter på den upplevda motivationen hos medarbetare. Det så 

länge som konceptet anpassas till de svenska förhållandena och de uppfattningar som finns 

om hur personalpolitiken ska skötas.  I figur 5.1 nedan illustreras vårt resonemang om att 

arbetsförhållandena kan vara gynnsamma vid en mjuk användning av Lean.  
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Figur 5.1. Hård och mjuk Lean (egen illustration). 

5.3 Lean och Motivation 
Så hur upplever medarbetarna sin motivation i en kontext med Lean? Även om vi berört 

ovanstående fråga i tidigare delar avslutade vi samtliga intervjuer med att ställa frågan för 

att på en mer övergripande nivå sammanfatta hur vårt fenomen upplevs i den valda kontexten.  

Utifrån analysen i tidigare avsnitt, som behandlat hur medarbetarna upplever sina 

arbetsförhållanden, kan vi urskilja tydliga mönster att medarbetarna upplever att konceptet 

Lean har en positiv inverkan på motivationen. De berättade om olika anledningar varför de 

tyckte om konceptet. Konstruktören på Holms Industri och Teamledaren på Elektronik AB 

beskrev Lean som nödvändigt för att överleva på marknaden och att företag som inte väljer att 

tillämpa konceptet får en sämre lönsamhet.  Att medarbetarna inser att företaget har en större 

möjlighet att vara konkurrenskraftiga med Lean, och godtar konceptet, kan hänvisas till 

resonemanget av Taylor och al. (2013) som förklarar att medarbetare accepterar förhållandena 

eftersom de har en förståelse för företagets omvärld och konkurrens. Förståelsen för att Lean 

behövs och att företag kan hålla sig konkurrenskraftiga bidrar även till en viss känsla av 

prestation (Taylor et al., 2013) som i sin tur leder till ökad motivation (McClelland, 1985; 

Atkinson, 1957; Nicholls, 1984). Med det här som bakgrund kan vi dra slutsatsen att somliga 

medarbetare motiveras av att ha en förståelse för Lean för att det därmed skapar en känsla av 

att de presterar, när de tillsammans med företaget håller sig kvar på marknaden.   

Teamledaren på Elektronik AB förklarade även att företaget försöker ta hänsyn till den 

mänskliga aspekten genom att växla mellan stationerna så att alla får prova olika saker och 

därmed undvika ett alltför enformigt arbete för att motivera sina medarbetare. Hon berättade 

även att de får inflytande genom att planera sin egen arbetsgång. Genom det förfarandet kan 

vi se att det är tydligt att Elektronik AB försöker reducera karaktärsdragen i Lean, så som 

Hård Lean Mjuk Lean 
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standardiserat arbete och brist på eget inflytande (De Treville & Antonakis, 2006; Genaidy & 

Karwowski, 2003; Hines et al., 2004; Radnor & Boaden, 2004; Sederblad, 2013). Flera 

medarbetare upplevde även att företagen var noga med att erbjuda en god arbetsmiljö där det 

finns tid för sociala interaktioner samt att ge beröm när någon har gjort något extra bra. Det 

här exemplet stämmer väl överrens med De Treville och Antonakis (2006) resonemang om att 

Lean och motivation faktiskt kan gå hand i hand om medarbetarna blir kompenserade genom 

andra faktorer. Adler (1991) belyser att det är viktigt att medarbetare själva kan styra över sitt 

arbete samt att de får feedback och Garg och Rastogi (2006) hävdar att väl utformade arbeten 

kan ha en positiv inverkan på medarbetares motivation och prestation. Teamledaren på 

Elektronik AB ansåg att arbetsförhållandena uppfyller kraven om självstyrt arbete och en 

Teamledare på Arla instämde när han förklarade att Lean som koncept egentligen skapat en 

form av tabellserie som motiverar. Var och en kan enligt honom se vart i ”tabellen” de ligger, 

vilket relaterar till Adlers (1991) teori om att ett tydligt feedbacksystem är centralt för att 

motivera.  Teamledaren berättade att det inte är någon mening att spela om det som görs inte 

räknas och förklarade att om han skulle ligga långt ner i ”tabellen” hade han kämpat för att 

komma upp. På så vis tycker han att Lean motiverar och att det skapar ett bra 

uppföljningssystem. Resonemanget stöds av flera forskare (French, 1958 i McClelland, 1985; 

Kagan & Moss, 1962; Hackman & Oldham, 1976) som belyser att det är viktigt att en 

medarbetare får veta resultatet av utfört arbete så att de får bekräftelse och blir motiverade. 

Lean som ett uppföljningssystem kan därför bidra positivt till den upplevda motivationen hos 

varje enskild medarbetare, även om konceptet inte bidrar med mer personlig återkoppling, 

som många av medarbetarna hade önskat.  

Att arbeta med Lean kan även vara motiverande eftersom det enligt Montör 3, Konstruktören 

och Processarbetaren blir tydligt vad som ska göras, tack vare standardiseringarna. 

Processarbetaren på Arla uttryckte det som att han blir motiverad till att göra det lilla extra i 

och med verktyget 5S, där städa och systematisera ingår (Markovitz, 2012; Worley & Doolen, 

2006). Han anstränger sig till exempel för att leta upp en golvskrapa om den saknas på den 

markerade plats där den bör vara. Den ena Teamledaren på Arla är även han till mestadels 

positiv till de standarder som finns och tror att de underlättar otroligt mycket för operatörerna 

som kommer in som nya på företaget.  Han berättade ändå att företaget ser vart gränsen går 

och att de tillämpar standardiseringarna på en lagom nivå för att inte människan enligt honom 

ska bli som en ”maskin”. 

Att få möjlighet att utvecklas genom olika utmaningar är en annan aspekt som är viktig för 

motivationen (Lundqvist & Henriksson, 2007). Ett sätt att utvecklas kan enligt Adler (1991) 

vara genom problemlösning och att en medarbetare får känna utmaningar i det dagliga arbetet. 

Enligt författaren är det även betydelsefullt med varierande svårtighetsgrad på 

arbetsuppgifterna. Lean har kritiserats för att konceptet inte ser till den mänskliga aspekten 

och att det strider mot motivationsbehoven, så som upplevelse av utmaning och variation (De 

Treville & Antonakis, 2006; Mehri, 2006; Radnor & Boaden, 2004). Trots kritiken har många 

av medarbetarna gett utryck för att de upplever utmaning i sina arbeten och det kan vara 

knutit till arbetsuppgifterna i sig eller till att flödet ska flyta på bättre. Teamledarna på Arla 

förklarar att de fungerar som en ”spindel i nätet” som innebär att de får hoppa in mellan 
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avdelningarna och lösa problem när de uppstår. Konstruktören på Holms Industri löser också 

problem knutet till arbetsuppgifterna eftersom han konstruerar produkter och sedan testar om 

de fungerar i verkligen. Teamledaren på Elektronik AB ser utmaningar i att ständigt 

effektivisera och att passa in olika kunder i deras processer. Medarbetarnas upplevelser kan 

relateras till den pågående teoretiska och empiriska diskussionen om huruvida det finns en 

”svensk” eller ”skandinavisk” Lean som skulle ha mer positiva och gynnsamma effekter på de 

anställda än en ”ickesvensk” (Sederblad, 2013). Resonemanget kan enligt Sederblad (2013) 

förklaras av att de nordiska länderna dels har ett starkt fackligt regelverk, med ett 

trygghetspaket för anställda som arbetsgivaren måste följa, och dels att svenska organisationer 

ofta har en mer decentraliserad styrning, till förmån för de anställda. Med medarbetarnas 

upplevelser i bakgrunden behöver inte Lean vara negativt för motivationen, i form av den 

personliga utvecklingen med utmaningar i det dagliga arbetet, utan mycket av kritiken mot 

Lean (Berggren, 1993; De Treville & Antonakis 2006; Hines et al., 2004; Radnor & Boaden, 

2004) bygger på gamla och föråldrade modeller som inte är anpassade till de skandinaviska 

företagen (Sederblad, 3013). När Lean införs i svenska företag är det troligt att konceptet 

modifieras för att på så vis passa bättre till de lokala förhållandena, vilket har visat sig vara 

fallet i flertalet av företagen i vår studie. Att Arla, Elektronik AB och Holms Industri till 

övervägande del tillämpar Lean i likhet med Sederblads (2013) ”skandinaviska” modell kan 

vara orsaken till varför övervägande del av medarbetarna är motiverade och upplever mer 

positiva arbetsförhållanden.  

Även fast flertalet medarbetare upplevde en positiv motivation med Lean som koncept fanns 

det även medarbetare som upplevde en negativ inverkan. Medarbetarna på Holms Industri och 

Lean AB hade gemensamma åsikter om att motståndet till Lean är störst hos de som varit i 

företaget i många år och därmed har en lång erfarenhet. Konceptet delar därför upp 

medarbetarna i två läger. De förklarade att det kan vara svårt att förändra tankesättet hos de 

med lång erfarenhet och få dem att ändra på ett arbetssätt som de praktiserat i flera år. Att 

medarbetare kan få en negativ inställning till Lean belyses av Sederblad (2013). Författaren 

menar att medarbetare får en förlust av självständigheten när de måste arbeta efter 

förutbestämda riktlinjer. Montör 1 på Lean AB exemplifierade en metafor när han förklarade 

att det känns som att en atombomb har byggts upp som håller på att explodera, på grund av de 

destruktiva spänningarna mellan medarbetarna. Han berättade att de som arbetat väldigt länge 

tycker att det standardiserade arbetssättet är fruktansvärt jobbigt att rätta sig efter. De minns 

istället tillbaka på hur det var innan när de själva kunde styra över sina egna 

arbetsförhållanden. Förutom att Lean delar upp medarbetarna i två läger, efter hur länge de 

arbetat i företaget, kritiserade flera på Arla konceptet för att ibland dela upp medarbetarna 

som helhet i två olika grupper. Medarbetarna berättade om motståndet där alla inte är med på 

att följa de 5S:en som bland annat innebär att det ska vara rent och snyggt i produktionen och 

att saker och ting ska ha sin uppmärkta plats. De tyckte även att arbetet med alla 

standardiseringar, ibland kan bli för statiskt och att de saknar utrymme att påverka. 

Standardiseringar är en del av 5S och konceptet Lean vars främsta syfte är att minska slöseri 

(Markovitz, 2012; Worley & Doolen, 2006). Enligt Markovitz (2012) kan det praktiskt vara 

att tidseffektivisera, genom att medarbetare ska slippa leta information, samt ha saker på rätt 

plats. Det innebär också att göra det lätt för medarbetare att veta sina rutiner samt att arbeta 
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efter dem. På grund av att medarbetarna på Arla har olika viljor kan arbetet kring de 5S:en 

skapa intriger och påverka stämningen negativt i gruppen, vilket enligt den ena Teamledaren 

upplever som negativt för motivationen.     

  

Förutom att Lean, med alla standardiseringar, ibland ger upphov till en negativ stämning 

mellan avdelningarna på Arla uttryckte även Teamledaren/ Montören på Holms Industri en 

viss frustration när han förklarade att de inte kan köra Lean fullt ut. Han berättade att de blir 

för sårbara på grund av att tillverkningen är efterfrågestyrd. Att inte producera något förrän 

kunden efterfrågar det är en del av Lean och benämns Just-In-Time (JIT) (Womack & Jones, 

1996). Syftet med JIT är att eliminera slöseri av material, motverka överproduktion samt att 

effektivisera produktionen genom att förhindra att onödigt lager av material och färdiga varor 

uppstår (De Treville & Antonakis, 2006; Womack et al., 1990). Eftersom Holms Industri 

tillverkar en-styck mot kund, med en kort leveranstid på tre till fyra veckor, har de enligt 

Teamledaren/ Montören ingen chans att hinna rätta till fel som uppstår till och från. Innan 

tillverkade Holms Industri stora volymer med lager så Lean inkluderar enligt honom större 

risker och irritation, vilket sänker motivationen. Teamledaren/Montören förklarade även att 

ledarna tydligare måste förklara varför de gör som de gör. Trots att de var fyra år sedan Lean 

implementerades finns det fortfarande medarbetare som är oklara med varför de gör som de 

gör. Han tror inte att de kommer vara möjligt att tillämpa Lean fullt ut, med positiva effekter 

som följd, förrän alla tänker på ett liknande sätt. 

 

Det fanns även medarbetare som upplevde att det tack vare konceptet blir för mycket fokus på 

att minska slöseri och ”tänka Lean”. Processarbetaren på Arla hade en övervägande positiv 

upplevelse mellan Lean och motivation men beskrev att en nackdel med konceptet är att 

målen ibland specificeras för smalt. Han förklarade att det därmed finns en risk i att missa 

helheten, vilket går att härleda till vad Radnor och Boaden (2004) benämner som ”Leanness”. 

Författarna kritiserar konceptet och drar paralleller mellan Lean och anorektiska 

organisationer. Parallellen innebär att organisationer som koncentrerar sig för mycket på att 

vara Lean, genom att fokusera för mycket på processerna snarare än utfallet, missar det 

optimala stadiet och blir istället anorektiska (Radnor & Boaden, 2004). Processarbetaren 

belyste ett typiskt exempel på författarnas kritik när han berättade att det finns en risk att 

mejeriprodukternas kvalitet försämras om de fokuserar för mycket på att effektivisera genom 

att exempelvis minska antalet diskar. Han förklarade att produktens kvalitet är minst lika 

viktig att ta hänsyn till. Fler medarbetare ifrågasatte även effektivitetsaspekten eftersom att 

arbetet med att tillämpa och följa upp alla verktyg tar väldigt mycket tid från medarbetarnas 

vanliga arbetsuppgifter. Baserat på diskussionen ovan kan vi dra slutsatsen att Lean i somliga 

fall istället leder till ökat slöseri. Vårt resonemang stöds av Radnor och Boaden (2004) som 

förklarar att den tanke som från början var att bli mer kostnadsmedvetna istället leder till ett 

mer ineffektivt slutresultat, vilket i sin tur har visat sig reducera motivationen hos 

medarbetarna.  

Att Lean som arbetsmetod relateras till stress och press (Berggren, 1993; Sederblad, 2013) är 

något som Teamledaren/ Montören på Holms Industri bekräftar, men även främst Montörerna 

på Lean AB. På Holms Industri framgick det att många Montörer föredrar att jobba utanför 
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linan eftersom de då slipper stressen som takttiden medföljer. Montör 1 och 2 på Lean AB 

som också upplevde en negativ inverkan på motivationen på grund av Lean tror inte att det är 

bra att stå i produktionen och montera enligt samma mönster varje dag, där inga möjligheter 

till utmaningar erbjuds. Bristen på utmaningar exemplifierades av att när det blir fel i 

produktionen har den enskilde montören på Lean AB inte någon befogenhet att själv lösa 

problemet utan det kommer då en överordnad. Rutinen går att härleda till verktyget Jidoka, ett 

system för att upptäcka fel och åtgärda dem direkt, som är en del av Lean (Womack et al., 

1990). Montör 1 förklarade att montörerna, på grund av det monotona och pressade 

arbetssättet (De Treville & Antonakis, 2006; Genaidy & Karwowski, 2003; Hines et al., 2004) 

ser döda ut när de kommer och döda ut när de går hem. Det som medarbetarna tar upp är 

typiska karaktärsdrag i en kontext med Lean och problematiken skapar, enligt Montörerna på 

Lean AB, olika bekymmer som speglar sig överallt i företaget. Dels genom dålig kvalitet i 

arbetet och dels genom att samarbetet och stämningen i gruppen försämras. Vår tolkning av 

det hela är att Lean AB tänker för lite på det långsiktiga perspektivet, hur arbetssättet påverkar 

de mänskliga aspekterna, vilket även bekräftas av Montör 1. Han förklarade att det är för 

mycket fokus på bland annat övertidsarbete, för att kunna nå upp till de kortsiktiga 

resultatmålen, istället för att tänka på hur Lean faktiskt påverkar montörernas 

arbetsförhållanden.  

 

Argumentationen ovan kan relateras till vad Sederblad (2013) betecknar som ”japansk Lean” 

eftersom Lean AB är ett företag med en hög japansk nyttjandegrad av konceptet. Hur mycket 

den svenska modellen skiljer sig från den japanska, är däremot enligt Sederblad (2013) svårt 

att uttala sig om i dagsläget, men tidigare forskning antyder att den japanska modellen har fler 

negativa konsekvenser än den ”svenska” eller ”skandinaviska” (Brännmark, Eklund, 

Håkansson & Vogel, 2012). Vi ser det därför som att Lean i den företagskontext som 

Montörerna från Lean AB arbetar i bidrar till att inskränka på den upplevda motivationen. Det 

går därmed att uttala sig om att en paradox mellan Lean och Montörernas upplevda 

motivation föreligger i den företagskontexten.  
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6. Slutdiskussion 
I kapitlet redovisas en slutdiskussion där frågeställningarna integreras och besvaras 

tillsammans. Slutligen diskuteras förslag till vidare forskning samt vad vi ser som studiens 

bidrag till det större forskningsområdet. 

 

Studien har avsett undersöka och öka förståelsen för medarbetares upplevelser av 

motivationen i företag som tillämpar Lean. Avsikten har även varit att utreda om det 

föreligger en paradox mellan Lean och vad som motiverar medarbetare. Den tidigare 

forskningen som behandlat Lean ur den mänskliga aspekten har främst varit inriktad på 

anställdas arbetsmiljö i form av stress samt brist på välmående och hälsa. Få empiriska studier 

finns som ur ett medarbetarperspektiv beskriver den upplevda motivationen.  

Utefter medarbetarnas upplevelser har vi identifierat att det inte föreligger någon paradox 

mellan Lean och motivation. Enligt paradoxen, som innebär en inneboende motsättning, 

skulle det vara omöjligt att vara motiverad i en kontext med Lean, men studien visar tydliga 

mönster på att medarbetarna upplever att de är motiverade. Den tidigare kritiken riktad mot 

Lean, som paradoxen bygger på, är följaktligen till största del inte befogad. Även om det inte 

föreligger någon paradox har studien kunnat urskilja både stödjande och motverkande faktorer 

när det kommer till medarbetarnas arbetsförhållanden, som i sin tur bidrar till motivationen.  

De stödjande faktorerna pekar på positiva attityder gentemot Lean. Studien visar på att 

medarbetarna som har en ökad förståelse för konceptet, och varför företaget tillämpar det för 

att vara konkurrenskraftiga, upplever en känsla av prestation när de tillsammans med företaget 

kämpar för att hålla sig kvar på marknaden. Däremot har vi även sett att alla medarbetare inte 

är införstådda i Lean och vad konceptet kan bidra till. Medarbetarnas upplevelser kan 

förklaras av att Lean hade motiverat bättre om företagen erbjudit mer utbildning kring 

konceptet samt byggt upp sina verksamheter så att processerna blir kongruenta med det 

flexibla flödet som Lean eftersträvar.  Om förståelse och flexibilitet uppnås kan den upplevda 

motivationen hos medarbetarna förenas med företagens primära effektivitetsintresse.  

Övervägande antal medarbetare upplevde positiva arbetsförhållanden med en gynnsam 

arbetsmiljö. Trots att Lean förknippats med stress, där det knappt finns utrymme till annat än 

att producera efter den förutbestämda takttiden, upplevde flertalet medarbetare att det fanns 

utrymme till sociala relationer. Att hygienfaktorerna fysisk miljö och sociala arbetsrelationer 

inte skulle ha potentialen att skapa arbetstillfredsställelse (Herzberg, 1966) är något som 

motsäger det som vi identifierat hos medarbetarna. För somliga var faktorerna till och med 

essentiella för motivationen och en anledning till varför de stannat kvar i företaget. Eftersom 

Lean med dess kontext anses sakna många viktiga förutsättningar för att skapa motivation har 

vi identifierat att medarbetarna delvis istället motiveras av hygienfaktorerna, god fysisk miljö 

och möjligheten till sociala arbetsrelationer. Vårt resonemang utökar därmed Herzbergs 

(1966) teori eftersom det ger ett bidrag till att hygienfaktorerna kan bli viktiga 

motivationsfaktorer i en kontext med Lean. Konceptet i sig behöver således inte vara i 

motsägelse med motivation så länge som det finns andra faktorer att balansera upp de 

avsaknade aspekterna med.  
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Den tidigare forskningen har beskrivit Lean som ett koncept som reducerar autonomin och 

inflytandet markant och som innebär en mycket låg grad av variation i arbetet. Dock har vi 

identifierat en stark trend där medarbetarna har en tillfredsställande grad av faktorer som 

inverkar på motivationen. Vi har fått en ökad förståelse för att medarbetarna får erkännande 

och uppskattning från både kunder och sin närmsta chef. Även om standardisering med 

tydliga direktiv till viss del hämmar det egna ansvarstagandet, valmöjligheten i arbetet samt 

den personliga utvecklingen var flertalet medarbetare i allmänhet positiva. De var positiva 

eftersom standardisering förtydligar arbetsgången samt underlättar upplärning för nyanställda.  

Diskussionen ovan visar på flertalet stödjande faktorer men vi har också identifierat att ett 

mindretal medarbetare, som arbetar efter en högre tillämpningsgrad av Lean, upplever 

begränsade och stressiga arbetsförhållanden med obarmhärtiga prestationskrav. Vi har därmed 

fått en ökad förståelse för viss kritik mot Lean som innebär att konceptet genererar en hög 

grad av arbetsskador, med sjukskrivningar som följd, på grund av det monotona arbetssättet 

och de pressade takttiderna. Att effektivitetsaspekten sker på den mänskliga bekostnaden är 

något som framhävs och som leder till en otillfredsställelse med minskad motivation. Det 

fanns också medarbetare som upplevde att för mycket fokus hamnar på att minska slöseri och 

”tänka Lean” och att det därmed finns en risk i att missa helheten. Det här i kombination med 

en för hög övervakning, i och med standardiseringarna och målstyrningen, reducerar 

motivationen ytterligare eftersom medarbetarna får en känsla av att företaget inte har 

förtroende för dem.  

Studien har också utvecklat fler negativa konsekvenser till följd av Lean och en av dem är 

återkoppling, som är en viktig förutsättning för motivation. Att ta fram de olika mättalen 

upplevs som tidskrävande och att medarbetarna ständigt blir påminda om målen stressar dem. 

Tendenser visar även att medarbetarna saknar personlig feedback i det dagliga arbetet. Trots 

de negativa upplevelserna har vi identifierat positiva attityder med det återkopplingssystem 

som Lean bidrar med. Några medarbetare anser att systemet förtydligar mål och bidrar med 

feedback och lärande vid exempelvis implementeringar av olika verktyg tillhörande Lean. 

Känslan av självbestämmande och utveckling har även visats sig ha en positiv framtoning hos 

flertalet medarbetare och kan bland annat härledas till förbättringsförslagen, som är vanligt 

förekommande i Lean. Förbättringsförslagen ger också möjlighet till problemlösning, vilket 

bidrar positivt till motivationen.  Däremot har vi sett att förbättringsförslagen måste skötas på 

rätt sätt för att medarbetarna inte ska känna sig nedprioriterade, om deras förslag inte får 

gehör. Förutom förbättringsförslagen har ett annat sätt för att uppnå en känsla av 

självbestämmande identifierats när företagen litar på sina medarbetare och själva låter dem 

välja var de ska arbeta på linan eller i vilken ordning de ska montera. Genom att utnyttja 

delarna i Lean, så som återkopplingssystem och förbättringsförslag, på ett optimalt sätt och 

inte låta delar som standardisering och effektivitet ta över hand har vi sett att motivationen 

kan upplevas som positiv. 

Studien har kunnat urskilja att de upplevda arbetsförhållandena till stor del påverkas av vilken 

befattning medarbetarna har men också till vilken nyttjandegrad företaget använder Lean. 

Medarbetare som arbetar i produktionsförhållanden upplever exempelvis mindre 

meningsfullhet, autonomi och lägre möjlighet till prestation jämfört med dem som arbetar mot 
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kontorstjänster eller har ett övergripande ansvar. Upplevelserna pekar på att det här i sin tur 

medföljer en mer negativ inverkan på motivationen för de medarbetare som verkar närmre 

produktionen.  Studien har även identifierat att motivationen överlag upplevs som mer negativ 

när företagen använder ”hård” Lean, med bland annat strikt målstyrning och ständigt 

effektivitetsarbete. För att främja motivationen och undvika negativa upplevelser bör istället 

en ”mjuk” Lean tillämpas som även innebär en lägre nyttjandegrad av konceptet.  

Vi ser att en förklaring till studiens resultat kan vara att tidigare forskning till övervägande del 

inte utgått från svenska förhållanden. Dock behövs det ytterligare forskning inom området för 

att kunna styrka ett sådant påstående. Som tidigare nämnts finns det ingen inneboende 

motsättning men däremot rekommenderar vi att företagen hittar verktyg och arbetssätt för att 

mjuka upp Lean eftersom konceptet inte bara är något som kan införas och efterföljas, utan 

måste ständigt utvecklas och modifieras. Om företag lyckas med att införa mjuka aspekter kan 

Lean bli ett koncept som tar mer hänsyn till samtliga medlemmar där även medarbetarnas 

motivation gynnas. Vi ser att den här rekommendationen även kan vara intressant för andra 

företag vars medarbetare verkar i liknande kontexter. Företagens framtida val har därför stor 

inverkan på det slutliga utfallet när det kommer till medarbetarnas upplevda motivation.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

Studiens resultat har identifierat att den befintliga kritiken om Lean inte alltid är befogad och 

att medarbetare kan uppleva positiva arbetsförhållanden och vara motiverade i en kontext med 

Lean. Däremot bör teorierna utvecklas kring konceptets effekter i västerländska företag, som 

vanligtvis innehåller en mer decentraliserad struktur, högre autonomi, frihet och eget 

ansvarstagande. Det kan därför vara centralt att bedriva ytterligare forskning kring området 

och fortsätta undersöka om det finns en ”svensk” eller ”skandinavisk” Lean som innebär mer 

positiva arbetsförhållanden. Det skulle också vara intressant att bedriva vidare forskning om 

konceptets effekter på motivationen i mer specifika branscher och befattningar där även ett 

ledarperspektiv beaktas.   

Vår utökning av Herzbergs (1966) teori om att hygienfaktorerna blir viktiga 

motivationsfaktorer anser vi skulle vara aktuellt att undersöka i andra kontexter än där Lean 

implementerats. Exempelvis för att se om andra medarbetare upplever att en gynnsam fysisk 

miljö och utrymme till sociala arbetsrelationer är centrala för att tillfredsställa motivationen, 

eller om faktorerna endast blir essentiella i en kontext där de har kritiserats för att tydligt ha 

avsaknats.   

Som ett ytterligare forskningsförslag ser vi att det vore intressant att reda ut om Lean är 

hållbart ur ett längre tidsmässigt perspektiv. Flertalet sjukskrivningar och en hög 

personalomsättning borde få kostsamma konsekvenser på långt sikt där effektivitetsvinsterna 

reduceras på grund av att den mänskliga faktorn förbises.   
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9. Bilagor 

9.1 Följebrev inför intervju 

Hej!                     

Vi är två studenter från Linköpings Universitet som läser sista terminen på 

Civilekonomprogrammet. Vi håller just nu på med vår D-uppsats där vi fördjupar oss inom 

konceptet Lean.  

Vårt syfte är att undersöka och öka förståelsen för medarbetares upplevelser av motivationen i 

företag som tillämpar Lean. Vidare har studien för avsikt att utreda om det föreligger en 

paradox mellan Lean och vad som motiverar medarbetare på en arbetsplats. Syftet mynnar ut i 

följande frågeställningar: 

 Hur upplever medarbetarna sina arbetsförhållanden i en kontext med Lean? 

 Hur upplever medarbetarna sin motivation i samma kontext? 

För att kunna göra denna undersökning kommer vi att behöva hjälp.  

Vi hoppas att Ni har möjlighet att ta emot oss för 3-5 intervjuer med medarbetare som arbetar 

med Lean. Det spelar ingen roll om det är medarbetare i produktion, på tjänstesidan eller inom 

administration.  

Metod för datainsamling 

För att få tillgång till det empiriska materialet har vi för avsikt att utföra kvalitativa intervjuer 

med medarbetare från olika företag. Då en så rättvis jämförelse som möjligt önskas, mellan de 

olika anställdas upplevelser av motivationen i en kontext med Lean, har vi en förhoppning om 

att kunna genomföra 10-15 stycken intervjuer totalt. Varje intervju kommer att ta ca 1 timme 

och behandlas på aktörnivå som ett enskilt fall, där syftet med studien är att undersöka både 

sambandsmönster och variationer i hur de upplever motivationen vid tillämpning av Lean. 

I de fall vi ska intervjua flera medarbetare, och ni har brist på tid, finns även möjlighet att slå 

ihop intervjuerna till en fokusgrupp. Det innebär att vi träffar ca 3-5 medarbetare samtidigt för 

att samtala kring ämnet. Samtalen beräknas att ta ungefär en timme.  

 

Intervjuerna kommer att vara av ett semistrukturerat slag med en intervjuguide för att skapa 

en struktur i upplägget, samt för att göra de olika intervjuerna jämförbara. Fördelarna med 

valet är att frågorna blir relativt öppna där utrymme lämnas för fördjupning i ämnet samt att 

tillgång till intervjupersonernas egna subjektiva tolkningar ges.  
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För att säkerställa att allt som sägs kommer med planerar vi att spela in samtliga intervjuer. 

Fördelarna är bland annat att alla viktiga detaljer dokumenteras samt att all uppmärksamhet 

kan läggas på vad intervjupersonen säger istället för att behöva anteckna allt.  

Allt som framkommer under intervjuerna behandlas konfidentiellt. Det vill säga att vi 

kommer att behandla intervjumaterialet på ett sådant sätt att det inte kan kopplas till 

respektive intervjuperson.  

 

Ring om du inte kan! 

 

Vi hoppas i och med detta att Ni är intresserad av att delta i vår undersökning. 

Har ni möjlighet att medverka vid något av nedanstående tillfälle skulle vi bli glada. Om du 

inte kan - hör av dig så snart som möjligt. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

 

I första hand önskar vi att intervjuerna utförs under vecka 9 eller 10. I andra hand under vecka 

11. 

 

Tider för intervju: 

 

Vecka 9: måndag den 24 februari (valfri tid) onsdag den 26 februari (valfri tid). 

Vecka 10: måndag den 3 mars, fredag den 7 mars (valfri tid). 

Vecka 11: måndag den 10 mars, onsdag den 12 mars, fredag den 14 den mars (valfri tid). 

 

Återkom till oss via mejl inom kort om vilken av ovanstående dag och tid som passar för 

intervju. 

 

Ni kommer självklart att få ta del av vårt slutgiltiga examensarbete och vi hoppas att bidraget 

även kan vara värdefullt för er. 

 

Om du har några frågor är du givetvis välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

 

Vänliga hälsningar/  

 

Linn Appelgren & Sofia Carlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Sofia Carlsson    Linn Appelgren 

Sofca292@liu.se      Linap561@liu.se 

0730574077     0734026241 
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9.2 Intervjuguide 
 

Inledning av intervju 

 Vi presenterar oss. 

 Presentation av uppsatsens syfte. 

 Beräknad intervjutid, cirka 60 min. 

 Informera om att deltagande är frivilligt och att personen när som helst kan avbryta 

intervjun. 

 Intervjupersonens roll för studien.  

 Informera om konfidentialitet. Att det endast är vi och vår handledare som kommer ha 

tillgång till materialet. 

 Informera om att intervjun kommer spelas in, att materialet endast kommer användas 

till vårt exmanensarbete och att samtliga ljudfiler kommer raderas efter studiens slut. 

 Fråga om godkännande till inspelning. 

 Informera om att vi är intresserade av svar om personliga upplevelser och att det är 

viktigt för studien. 

 Har du några frågor innan vi börjar? 

Inledande frågor 

1. Vem är du? Berätta lite kort om dig själv. 

2. Vilket område jobbar du inom och hur länge har du varit där? 

3. Vill du beskriva lite kort om hur en arbetsdag ser ut?  

Kärnfrågor 

Lean 

4. Beskriv vad du förknippar med Lean?  

5. Hur jobbar ni med Lean? För- och nackdelar? 

6. Hur upplever du att Lean påverkar din nuvarande arbetssituation? 

7. Om Lean som arbetsmetod diskuteras, hur går snacket?  

Motivation 

8. Vad motiverar dig i arbetet, vad gör att du känner att det varit en bra dag på 

jobbet?  

9. Motiveras du av inre eller yttre belöningar? (Yttre är så som lön, befordran och 

provision och andra förmåner och Inre är tillfredsställande och meningsfullt arbete 

med eget ansvar och erkännande). 

10. Kan du beskriva händelser i ditt arbete då det känns extra roligt eller jobbigt att gå 

till jobbet? 

11. Hur upplever du din inverkan på det dagliga arbetet?  
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Arbetsrelaterade förutsättningar för motivation 

12. Kan du beskriva din arbetsmiljö i form av: 

a. Fysisk miljö?  

b. Sociala arbetsrelationer och andra arbetsförhållanden? 

c. Eventuell övervakning?  

 

13. Hur upplever du dina möjligheter till: 

d. Eget ansvarstagande? 

e. Utveckling? 

f. Avancemang? 

g. Feedback? 

 

14. Hur stor del av produktens process (från början till slut) bidrar du till?  

15. Vilken betydelse känner du att dina arbetsuppgifter har för dig och andra? 

16. I vilken omfattning ger ditt arbete frihet, variation och möjlighet till kreativitet? 

17. Vad föredrar du i ditt arbete: Tydliga riktlinjer och rutiner eller frihet och eget 

ansvarstagande?  

Prestation och självbestämmande 

18. Med utgångspunkt i dina arbetsuppgifter: Känner du att du kan bidra med din fulla 

potential? Eller har du behov av att prestera på en högre nivå?  

19. Har du information om hur det går för företaget i stort och blir du motiverad när 

det går bra resultatmässigt? Hur reagerar du då? 

20. Kan du berätta om det finns någon konkurrens kollegor emellan på arbetsplatsen?  

21. Hur upplever du din makt och delaktighet till att vara med och bestämma?   

Avslutande fråga 

22. Hur upplever du att arbetssättet Lean påverkar din motivation?  

Kompletterande frågor 

 Finns det något mer du vill ta upp? 

 Vill du ta del av vårt slutgiltiga arbete?  

 Har du några frågor innan vi avslutar intervjun? 

 Tack för er medverkan!  

 


