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Abstract 

This is a master’s (1) thesis in working life science carried out during the spring term of 2014. 

The purpuse of the study was to examine work motivation among employees in a manufacturing 

plant that uses lean production principles and tools. The approach has been to investigate 

whether elements of lean production, such as teams and participation, has a positive impact on 

intrinsic motivation, which was operationalized as job satisfaction and engagement. 

     The study was based on a qualitative approach with a hermeneutik perspective. Data has 

been obtained form a total of 12 respondents, all from the same factory in Svealand. The 

theoretical base regarding work motivation is largely based on the work of Abraham Maslow 

(1943), Frederick Herzberg (1987; 1993) and also Richard Hackman and Greg Oldham (1974; 

1976).  

     The results indicate that employees are driven by both intrinsic and extrinsic motivatators in 

their work. The results suggest that elements such as 5S and job rotation have a positive impact 

on job satisfaction but that no elements of lean production lead to engagement. Engagement is 

rather the cause of factors other than lean production.  



 

 
 

Sammanfattning 

Detta är en magisteruppsats i arbetsvetenskap utförd under vårterminen 2014. Studiens syfte 

har varit att undersöka arbetsmotivationen bland anställda i en tillverkningsfabrik som 

implementerat principer och verktyg från lean production. Utgångspunkten har varit att 

undersöka om element i lean production, så som teamorganisering och delaktighet, har en 

positiv inverkan på inre motivation. I studien operationaliserades inre motivation som 

arbetstillfredsställelse och engagemang.  

     Studien utgår från en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt perspektiv. Datamaterialet har 

insamlats från sammanlagt 12 respondenter, samtliga från samma fabrik i Svealand. De 

teoretiska utgångspunkterna beträffande arbetsmotivation grundas i stor utsträckning på teorier 

av Abraham Maslow (1943), Frederick Herzberg (1987; 2002) samt Richard Hackman och 

Greg Oldham (1974; 1976).  

     Studiens resultat pekar på att anställda drivs av både inre och yttre motivatorer i sitt arbete. 

Resultatet indikerar att element så som 5S och arbetsrotation har en positiv inverkan på 

arbetstillfredsställelsen men att inga delar i lean leder till engagemang. Snarare beror 

engagemanget på andra faktorer än lean production. 
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1. Introduktion  

 

För att kunna vara konkurrenskraftiga aktörer på marknader präglade av ständiga förändringar 

har företag och organisationer ständiga krav på sig att förändra och förbättra sin verksamhet. 

Ett nuförtiden etablerat begrepp som återfinns bland arbetsorganisationer i deras försök att bli 

och förbli starka konkurrenter, är ”lean”. Lean, eller lean produktion som det egentligen 

benämns, är ett produktionssystem som bygger på biltillverkaren Toyotas produktionssystem: 

Toyota Production System (TPS). Trenden med att införa lean har inneburit att västerländska 

företag valt att gå ifrån traditionell organisering i funktionsavdelningar till att vara präglade av 

processflöden med fokus på värdeskapande processer och korta ledtider (Börnfelt 2009a:120). 

Som en del av den allt mer turbulenta, och även globaliserade, arbetsmarknaden har även 

svenskt arbetsliv förändrats. 

      Lean produktion introducerades till västvärlden av Womack och kollegor (1990) i början 

av 1990-talet. Konceptet framfördes som det bästa sättet att organisera arbetet och att det, trots 

dess ursprung i bilindustrin, var möjligt att applicera inom andra former av tillverkning. Sedan 

Womack med kollegor introducerade lean produktion har det med stor framgång spridits till 

stora delar av tillverkningsindustrin men också helt andra typer av verksamheter, så som 

sjukvården (Björkman & Lundqvist 2013:23). Konceptet i sig är såväl ett sätt att organisera 

arbetet som en bakomliggande produktionsfilosofi. Det som främst kännetecknar och utgör 

ryggraden i lean produktion kan sammanfattas med följande: ett flödesorienterat 

produktionssystem med en produktion som styrs av efterfrågan, inga eller minimala buffertar 

samt strävan efter att minimera slöseri och överflödiga resurser genom ständiga förbättringar 

(Börnfelt 2009b:68, 71, 88ff). 

     Med den framgångsrika spridning lean produktion haft de senaste två decennierna har 

konceptet varit ämne för mycket internationell och nationell forskning kring dess effekter på 

dem som arbetar under ”lean principerna”. Systematiska litteraturöversikter av tidigare 

forskning visar att implementering av lean produktion i vissa fall medför positiva effekter för 

anställda, men att negativa effekter är mer regel än undantag när konceptet implementeras i 

tillverkningsindustrin (Toivanen & Landsbergis 2013:94; Hasle et al. 2009:840f). Det finns 

dock de som ställer sig frågande till om det verkligen är konceptet i sig som leder till de negativa 

effekterna. Hasle (2011:43) menar på att de negativa effekterna i många fall beror på att 

företagen använder konceptet med syftet att höja effektiviteten (jmf Conti et al. 2006). Om så 

är fallet finns risken för att en strävan efter att förbättra de hårda aspekterna av arbetet sker på 

bekostnad av de mjuka delarna. Den mänskliga delen i arbetet riskerar att eventuellt betraktas 

som en mindre kugge och ett verktyg i strävan efter effektivitet. 

     Trots trenden med lean produktion och hur det används kvarstår faktum att ett företags 

viktigaste resurs för att bli och förbli konkurrenskraftigt är dess humankapital, det vill säga dess 

anställda och de bidrag dessa gör för att uppnå organisatoriska mål. Särskilt intressant är därför 

att i föreliggande studie undersöka arbetsmotivationen bland dem som arbetar i ett företag som 

använder lean produktion. Närmare bestämt bland anställda i ett svenskt företag som valt att 

implementera konceptet. Den stora frågan är inte om det finns arbetsmotivation i en sådan 

kontext utan om arbetsmotivationen är i huvudsak av yttre eller inre form med den naturliga 

följdfrågan; vad ligger bakom motivationsformen?  

     Med denna studie hoppas jag bidra till en ökad förståelse för hur arbetsorganisationer kan 

arbeta för att främja anställdas motivation i arbetet vid införande av lean produktion. I detta 

sammanhang ser jag motiverade arbetare som en förutsättning och konkurrenskraftig fördel för 

företag och organisationer som strävar efter att bli konkurrenskraftiga och framgångsrika. 
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1.2 Syfte   
Studies syfte är att undersöka arbetsmotivationen bland anställda i ett svenskt företag som 

implementerat lean produktion. Studien utgår från en tanke om att teamarbete och delaktighet 

genom decentraliserat ansvar och förbättringsarbete har en påverkan på anställdas motivation. 

Innan forskningsfrågorna kan presenteras krävs en teoretisk bakgrund ur vilken frågorna 

formuleras. Av den anledningen presenteras frågeställningarna sist i den teoretiska 

referensramen.  

     Studiens fokusområde, motivation, är i behov av fördjupad kunskap då det i dagsläget verkar 

ha en avsaknad av forskning.  Tidigare studier har i hög utsträckning fokuserat på vilka effekter 

lean produktion har för de anställda, utan att explicit ta hänsyn hur faktorer som 

arbetstillfredsställelse och engagemang, utöver deltagande i förslagsverksamheten, ser ut. De 

få studier som kunnat hittas vilka drar slutsatser om motivation är utförda i USA (Cheser 1998; 

Adler 1991; Adler & Cole 1993). Dessutom finns det en mindre kunskap om vilka effekter lean 

produktion har på andra tillverkningsområden än biltillverkning (Hasle 2011:44). Därför är det 

av intresse att fördjupa kunskapen med en studie utförd på en svensk tillverkningsanläggning. 

1.3 Precisering och operationalisering 
För tydlighetens och förståelsens skull måste några begrepp och utgångspunkter klargöras. När 

begreppet ”beteende(n)” används kommer det framför allt åsyfta utförande av arbetsuppgifter, 

men också handlingar utanför den faktiska arbetsbeskrivningen.  

     Studien utgår från en syn på arbetsmotivation som ett tvådelat fenomen. Det är en form av 

inre motiv som motiverar, eller driver, individen till ett beteende. Det är även något bortom 

individen. Ett externt motiv, som kan anta olika former (belöning och tvång är två vanliga 

sådana), som driver individen till ett beteende. I ett beteende är motivet ofta av båda formerna 

(Ryan & Deci 2000:57, 60; Aronsson et al. 2012:202). Den form som valts att närmare 

undersökas om den existerar i lean produktion är inre motivation som av Leonard med kollegor 

(1999:971) beskrivs som utförandet av beteenden utan något huvudsakligt externt driv. Det är 

naivt att söka efter ett renodlat beteende som inte grundar sig på någon form av kontroll eller 

yttre motivator. Vad som snarare söks är om aspekter av lean, så som team, delegerat ansvar 

och förbättringsarbete, kan fungera som intresseväckande och utvecklande för individen vilket 

leder till att denna arbetar på andra grunder än enbart styrning och lön. 

     För att undersöka om inre arbetsmotivation är närvarande har en operationalisering gjorts 

där motivationsformen ses som bestående av två dimensioner. Närmare bestämt har de två 

motivationsbesläktade, och sinsemellan kopplade, attityderna arbetstillfredsställelse och 

engagemang valts ut som dimensioner att undersöka närmare (Berglund 2010:44; Hackman & 

Oldham 1976:251, 259).  

     Arbetstillfredsställelse beskrivs av Locke (1976 i Arnold & Randall 2010:260) som nöjdhet 

eller positiva känslotillstånd till sitt arbete. Tanken i arbetsmotivationsteorier är att inre 

motivation är kopplat till arbetstillfredsställelse, som i sig är ett resultat av hur arbetet är 

utformat (Herzberg 1987). Vid undersökning av arbetstillfredsställelse bör hänsyn tas till 

subjektiva och objektiva grunder. Eriksson och Larsson (2009:138) menar att samma objektiva 

arbetsmiljö kan upplevas olika av olika individer. Detta skapar ett behov av att undersöka 

arbetsmiljön ur ett ”gott arbete” perspektiv för att veta vad tillfredställelsen, eller dess avsaknad, 

grundas på. Vad som är ett gott arbete finns det flera perspektiv på. Björkman och Lundqvist 

(2013:34ff) argumenterar för det de kallar humankrav1: möjlighet till utveckling, gemenskap, 

                                                           
1Utveckling genom lärande, kompetensanvändning och inflytande samt utmaningar. Gemenskap genom social 

gemenskap och bekräftelse på insats. Trygghet vad gäller ekonomi och möjlighet att utföra arbetsuppgifter. 

Friskfaktorer gällande hälsan, tillexempel att inte utsättas för belastningar som kan leda till skador. 
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trygghet och friskfaktorer. Eriksson och Larsson (2009:140ff) tillägger fysiska faktorer som 

berör under vilka förhållanden arbetet utförs. Bland annat nämns tunga lyft, exponering för 

skadliga ämnen och påfrestande arbetsställning.  

     Engagemang beskrivs av Schaufeli med kollegor (2002:74) som ”ett positivt, uppfyllande, 

arbetsrelaterat tillstånd som kännetecknas av vitalitet, hängivelse och absorbering”. Vitalitet 

beskrivs som höga nivåer av energi och psykisk motståndskraft. Hängivelse karakteriseras av 

stolthet och överlag hängivenhet. Absorbering, slutligen, karakteriseras av hög koncentration 

och av att vara uppslukad i arbetet (Schaufeli et al. 2002:75f). Med inspiration från Berglund 

(2010:6) kommer engagemang sökas i de extra insatser arbetarna bidrar med i arbetet. Exempel 

som kan nämnas är egna initiativ till förbättringsarbete och uppmärksammande av problem, 

eller annat som görs utanför arbetsbeskrivningen. Att undersöka engagemang är väldigt 

intressant i en leankontext då just engagerade anställda är en förutsättning för ett framgångsrikt 

förbättringsarbete (Imai 1991:42; Dennis 2007:199). 

1.4 Disposition 
Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras de teoretiska begrepp vilka kommer att användas vid analys och tolkning 

av det empiriska materialet. Kapitlet består av två avsnitt. Det första avsnittet fokuserar på 

motivation där det inledningsvis förs en diskussion kring motivation och den innebörd 

motivation har i denna studie. Därefter presenteras tre motivationsteorier vilka kommer att 

utgöra huvudinnehållet i motivationsavsnittet. Motivationsavsnittet kommer att fungera som en 

teoretisk bas för vad som är ett motiverande arbete och vad som motiverar själva människan. 

Avsnitt två är tillägnas en redogörelse av lean produktion utifrån Toyota Production System. 

Fokus ligger på team och deltagande i form av decentraliserat ansvar och förbättringsarbete. 

Efter den sista delen presenteras tre forskningsfrågor vilka studien ska besvara. 

 

Kapitel 3 - Metod 

I detta kapitel skildras studiens tillvägagångssätt och de val som har gjorts. Bland annat 

redogörs det för metodansats och datainsamlingsteknik, analysarbetets förfarande och studiens 

trovärdighet behandlas. 

 

Kapitel 4 – Resultat och analys 

I kapitlet presenteras det empiriska materialet. Inledningsvis presenteras mina iakttagelser och 

upplevelser av kontexten, det vill säga fabrikens layout, hur anställdas arbetsplatser är 

utformade och hur anställda arbetar. Kapitlet avslutas med huvudavsnittet som skildrar de 

berättelser som jag har tagit del av från respondenterna ute på produktionsgolvet. Genomgående 

kommer intervjumaterialet att varvas med mina iakttagelser och kopplas till de teoretiska 

utgångspunkterna. Framställningen sker utifrån studien tre forskningsfrågor där varje fråga 

behandlas separat. 

 

Kapitel 5 – Sammanfattande diskussion 

I kapitlet ges inledningsvis ett sammandrag av vad ett motiverande arbete är samt resultatets 

viktiga delar. Detta följs av slutsatser vilka är kopplade till studiens frågeställningar. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring studien.  
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2. Teoretisk referensram 

Överblick motivation 
Nedan skildras studiens teoretiska utgångspunkter gällande motivation. Inledningsvis 

presenteras vilken innebörd motivation har i studien genom att behandla skillnaden mellan inre 

och yttre motivation. Därefter presenteras det huvudsakliga innehållet i motivationsavsnittet 

vilket bygger på arbeten av Abraham Maslow (1943), Frederick Herzberg (1987; 2002) samt 

Richard Hackman och Greg Oldham (1974; 1976). 

     Studiens valda teorier åskådliggör distinktionen mellan inre och yttre motivation samt utgör 

grunden för vad ett motiverande arbete är och vad som motiverar människan. I hög utsträckning 

bygger dessa teorier på och utvecklar varandra i ett försök att bättre förklara vad som motiverar 

människan i arbetet. Som Hedd (1969 i Latham 2007:36) sade, ”en bra teori är den som håller 

tills en bättre skapas”. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av teoriernas bärande tankar 

ur vilka jag ämnar att utgå ifrån i min undersökning av respondenternas motivationsform. 

2.1 Motivation 

Tanken med detta avsnitt är att presentera vilken innebörd begreppet motivation har i studien. 

Det finns ingen riktigt etablerad definition av motivation att presentera. Motivation är ett 

fenomen med många olika förklaringsmodeller av hur det uppstår och således också många 

utgångspunkter att utgå ifrån vid motivationsstudier2. Fenomenet motivation3 kan dock 

generellt sett sägas handla om motiv som driver individers handlingar och beteenden (Aronsson 

et al. 2012:199). Begreppet motiv avser vanligtvis drivkrafterna bakom avsiktliga handlingar 

och beteenden. Allt avsiktligt handlande antas vara betingat av någon form av motiv. Hur man 

identifierar de drivkrafter som motiverar människan att handla och prestera i arbetet finns det 

ingen enhetlig syn på, men vanligtvis skiljs mellan inre och yttre motiv, eller inre och yttre 

motivation (Ryan & Deci 2000:55).      

     Att drivas av yttre motivation är, som namnet antyder, när motivet till ett beteende inte 

kommer från individen i sig. Yttre motivation är kopplad till beteenden som grundar sig på 

exempelvis strävan efter vissa yttre belöningar, att leva upp till yttre krav eller att undvika 

bestraffning. Yttre motivation innebär alltså att individer blir påverkade och motiverade av 

externa faktorer och påtryckningar från omgivningen (Ryan & Deci 2000:60).       

     Till skillnad från yttre motivation kan inre motivation förklaras som att finna något intressant 

och utföra något av eget val (Leonard et al. 1999:971; Ryan & Deci 2012:57). Inre motivation 

är således en personlig uppfattning som leder till beteenden och handlingar därför att dessa har 

ett värde och är intressanta i sig för individen, oberoende av yttre krav och/eller belöningar. 

Inre motivation är emellertid inte begränsad till att vara ett resultat av att individen finner något 

intressant eller värdefullt. En känsla av inre motivation kan induceras i individen om 

förutsättningarna är rätt. Genom att skapa situationer där kompetens och självbestämmande 

upplevs kan individen uppleva en inre motivation. Detta innebär att arbetsuppgifter kan 

utformas på ett sätt att arbetare upplever måttliga utmaningar vilka klaras genom självvalda 

metoder (Ryan & Deci 2000:58f). Tanken om ett motiverande arbete utvecklas mer i ett senare 

avsnitt. 

 

                                                           
2 För en översikt se Arnold och Randall (2010:kap.8). 
3 I detta arbete ses motivation som något både inre och yttre, eller som Pinder (1998 i Latham & Pinder 2005:276) 

formulerar det ”Work motivation is a set of energetic forces that originate both within as well as beyond an 

individual’s being, to initiate work-related behavior and to determine it’s form, direction, intensity and duration.”. 
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I praktiken är uppdelningen mellan inre och yttre motivation inte så skarp som det kan framstå 

ovan. Ofta är båda formerna aktuella som motivatorer i ett beteende. Vad som ursprungligen är 

betingad av yttre motiv kan ibland ”internaliseras” av individen genom att denna identifierar 

sig med ett visst beteende och de värderingar som beteendet representerar. Man kan exempelvis 

göra något på grund av yttre motivation (exempelvis pengar), men väljer att fortsätta bara för 

att det blir roligt. Det kan också vara tvärtom (Aronsson et al. 2012:202).  

 Av diskussionen ovan går det inte att dra några enkla och generella slutsatser om vad som 

är motiverande och på vilket sätt arbetsgivaren kan uppmuntra ett specifik beteende hos de 

anställda. I följande del ska ett motiverande arbete preciseras där hänsyn tas till två aspekter, 

nämligen den psykologiska processen av mänsklig motivation och de kontextuella villkoren 

inom vilka individen verkar (Aronsson et al. 2012:167, 198). 

2.1.1 Behov som premiss för motivation 
Ur ett organisationsperspektiv har behovsteorier haft en central roll vid studier av 

arbetsmotivation. Huvudtanken är att organisationer bör utformas på ett sätt som kan tillgodose 

de anställdas behov för att de ska vara motiverade (Jacobsen & Thorsvik 2008:260). Med andra 

ord är människans behov grundläggande vid förståelse av mänsklig motivation (Locke & 

Latham 2004:389). Studiens utgångspunkter gällande motivation bygger på arbeten av 

Abraham Maslow (1943), Frederick Herzberg (1987; 2002) samt Richard Hackman och Greg 

Oldham (1974; 1976). Dessa har i sina arbeten utgått från att den huvudsakliga motivatorn för 

mänskligt handlande är behovet av självförverkligande; att utvecklas till sin fulla potential 

(Maslow 1943:382).  

    Kort beskrivet menar Hackman och Oldham samt Herzberg att arbetsutformningen ska 

tillfredsställa ett behov av att växa. Genom tillfredställelse av behovet upplevs 

arbetstillfredsställelse med effekten att arbetarens prestation förbättras. Detta grundas på att inre 

motivation upplevs i arbetet som följd av arbetstillfredsställelsen och följaktligen driver 

arbetaren till att prestera mer (Hackman & Oldham 1976:251, 259). Dessa påståenden har i 

blandad utsträckning fått stöd i senare studier som testat dem. Det finns stöd för en koppling 

mellan attityd (arbetstillfredsställelse) till arbetet och hur arbetet är utformat (Umstot et al. 

1976:393; Lawler & Hall 1976:370; Jacobsen & Thorsvik 2008:267, 278; Fried & Ferris 

1987:298). Kopplingen mellan hög arbetstillfredsställelse och prestation har däremot fått lite 

stöd. Mer stöd har funnits för att det är prestationen i sig som leder till arbetstillfredsställelse 

(Latham 2008:105f; Lawler & Hall 1970:310; jmf Cummings & Bigelow 1975).  

     Salancik och Pfeffer (1977) har riktat kritik mot förklaringsvärdet hos teorier som utgår från 

behov. Författarna menar att olika attityder till samma arbete kan upplevas trots idén om 

universella behov. Detta motsäger enligt Salancik och Pfeffer (1977:439) behovens 

förutsägande effekt. Kritik har även framförts mot grundtanken om generella och medfödda 

behov, vilket Maslows arbeten utgår ifrån, där medfödda behov inte empiriskt kunnat bevisas 

(Salancik & Pfeffer 1977:436; Aronsson 2012:200). I ett försvar av Maslows teori skriver dock 

Rubenowitz (1974:196 i Höög 1985:79):  

 

Maslows behovsteori kan inte anses fullt bevisad; den har emellertid i olika delar gång 

efter annan verifierats och visat sig kunna tjäna som en god förklaringsmodell för åtskilliga 

frågeställningar som har att göra med behovstillfredsställelse och arbetsanpassning. 
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2.1.2 Mänskliga behov som motivator 
Maslow (1943) argumenterade redan under 1940-talet för självförverkligande i den hierarkiska 

behovsteorin4. Teorin utgår från att fyra behov, (1) fysiologiska behov, (2) trygghetsbehov, (3) 

sociala behov och (4) behovet av erkännande, måste tillfredsställas innan behovet av 

självförverkligande kan upplevas. Maslow (1943:394) menar att behoven är hierarkiskt 

ordnande där självförverkligande är det högsta behovet. I ett försök att tillfredsställa behoven 

drivs människor till handlingar som är förenliga med tillfredställande av dessa behov. När ett 

behov börjar bli tillfredsställt uppstår nästa behov som är högre upp i hierarkin (Maslow 

1943:375). Därför är människan enligt Maslow (1943:395) ett ”ständigt önskande djur”.  

     Trots att Maslow beskriver behoven i sin teori har framställningen kritiserats för att vara 

alldeles för oprecis. Kritik har främst grundats i att det är väldigt otydligt i vad behoven faktiskt 

består av (Jacobsen & Thorsvik 2008:261). Maslows tankar om behov och självförverkligande 

återfinns och konkretiseras i större utsträckning hos Herzberg (1987) och dennes tvåfaktorsteori 

om motiverande arbeten. Herzberg (1987:8f) menar att människan har två universella behov: 

(1) behovet av själverkligande och (2) behovet av att undvika obehag. För att arbetaren ska 

kunna tillfredsställa behoven menar Herzberg att arbeten måste bestå av så kallade 

motivationsfaktorer (figur 1).  

 

 

 

 
Figur 1. Jämförelse mellan hur behovet av självförverkligande nås respektive upplevs. 

 

Motivationsfaktorerna är enligt Herzberg med kollegor (2002:113f) kopplade till människans 

behov av att växa. Att känna att man vuxit, menar Herzberg (1966 i Ahl 2004:44), är att känna 

att man klarat av uppgifter som man upplever som meningsfulla. 

    Både Maslow och Herzberg menar att uppfyllelse av behoven förutsätts av villkor. Enligt 

Maslow (1943:383) förutsätts tillfredsställelse av behoven av så kallade kognitiva behov vilka 

människan strävar efter att upprätthålla. Kognitiva behov som frihet till att yttra sig, frihet att 

handla och rättvisa nämns som viktiga och nödvändiga för möjligheten att tillfredsställa 

behoven. Herzberg med kollegor (2002:114) påpekade att motivationsfaktorerna i sig inte är 

                                                           
4 I korthet består behoven av följande: (1) fysiologiska behov; basala överlevnadsbehov i form av hunger etc., (2) 

trygghetsbehov; fysisk och känslomässig trygghet, (3) sociala behov; gemenskap med andra, (4) erkännande; 

uppskattning från andra och (5) självförverkligande; att realisera sin potential och använda förmågor (Jacobsen & 

Thorsvik 2008:260f). 

Herzberg - Motivationsfaktorer
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•Ansvar för arbetet och kontroll över 
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tillräckliga för att skapa motivation. Herzberg (1987:9) drog den kontroversiella slutsatsen att 

motsatsen till missnöje inte är tillfredsställelse. Snarare är motsatsen till missnöje inget 

missnöje som undviks genom hygienfaktorerna5. Med andra ord måste arbetaren vara icke 

missnöjd med sitt arbete för att motivationsfaktorerna ska kunna verka som motiverande. 

2.1.3 Arbetsdesign med hög motivationspotential 
Enligt Lawler (1970:192f) kan Maslows lägre behov tillfredsställas av yttre belöningar, 

exempelvis lön. Tillfredsställelse av det högre behovet av självförverkligande kräver dock 

andra former av belöningar, så som känslor av framgång och användning av skickligheter. För 

att uppnå dessa inre belöningar krävs arbetsegenskaper i form av feedback, krav på färdigheter 

och autonomi i arbetet. Tanken om motiverande arbetsegenskaper preciseras i högre 

utsträckning av Hackman och Oldham (1976) i arbetsdesignteorin (figur 2). Den grundläggande 

tanken i teorin är enligt Hedegaard (2012:148) att det måste uppstå en matchning mellan arbete 

och individ för att ett arbete ska vara motiverande. En bra matchning innebär att arbetets 

karaktär svarar mot tre psykologiska tillstånd hos individen.  

 

 

 

 

Figur 2. Modifierad modell av Hackman och Oldhams (1974:7) arbetsdesignteori. 

Modellen visar att tillstånden rör individens upplevelse av arbetets meningsfullhet, kunskaper 

om arbetets resultat samt ett personligt ansvar för det resultat som uppnås. Modellen visar även 

att de psykologiska tillstånden i grund och botten är effekten av fem arbetsegenskaper 

(Hackman & Oldham 1976:255). Krav på färdigheter är en egenskap som tillåter arbetaren att 

använda olika färdigheter och skickligheter som ett resultat av varierande arbete. Uppgiftens 

betydelse berör hur betydelsefullt det arbete som utförs är för andra inom och utanför 

organisationen. Uppgiftensidentitet är möjligheten till att kunna utföra arbetet från början till 

slut och se dess resultat. Autonomi är friheten att kunna planera och utföra arbetet som en 

önskar. Feedback berör slutligen vilken kännedom arbetaren har om sin prestation genom 

återkoppling (Hackman & Oldham 1987:257f). 

                                                           
5 Hygienfaktorer är yttre förhållanden och villkor under vilka arbetet utförs. Som exempel nämns lön, arbetsvillkor 

och sociala relationer som faktorer vars avsaknad eller dålig utformning leder till missnöje (Herzberg 1987:9). 
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     Enligt Ringen och Holtskog 2013:1117) har Herzberg fått utstå kritisk för att han inte tagit 

hänsyn till individuella faktorer i sin teori. Till skillnad från Herzberg (1987:9) menar Hackman 

och Oldham (1976:258f) att det inte finns ett universellt behov av att växa. Hackman och 

Oldham menar istället att olika individer svarar olika på arbeten med hög motivationspotential. 

Därför inkluderades en moderator i arbetsdesignteorin i form av det individuella behovet av att 

växa och utvecklas. Tanken är att de som har ett starkt behov av att utvecklas kommer att svara 

bättre på hög motivationspotential i jämförelse med dem som har ett svagare behov. Genom att 

inkludera individuella skillnader i modellen tog Hackman och Oldham (1976:259f) hänsyn till 

att de med starkt behov av att utvecklas och växa i större utsträckning kommer att uppleva att 

tillstånden om arbetsegenskaperna är närvarande samt svara bättre på tillstånden. 

2.1.4 Sammanfattning och slutsatser av motivationsavsnittet 
Min förståelse av teorierna som hittills redogjorts för är att de utgår från ett gemensamt 

antagande om att behov har en stor påverkan på människors motivation. Detta gäller i första 

hand Maslows hierarkiska behovsteori där det tydligt hävdas att människan alltid styrs av och 

strävar efter att tillfredsställa olika behov. I ett arbetsammanhang påstod Herzberg att 

människor har två behov: behovet av att växa och behovet av att undvika obehag. Han 

konkretiserade vad som kan tillfredsställa behovet av att växa genom att hänvisa till 

motivationsfaktorer. Är dessa faktorer närvarande blir följden arbetstillfredsställelse och inre 

motivation. Hackman och Oldham utgick från tanken om att inre motivation i arbetet skapas 

genom att fem arbetsegenskaper framkallar upplevelse av meningsfullhet, personligt ansvar och 

kunskap om arbetets resultat. Till skillnad från Maslow och Herzberg menar Hackman och 

Oldham att behovet av utveckling inte är universellt. De menar att motiverande 

arbetsegenskaper främst är motiverande för dem med ett starkt utvecklingsbehov. Detta leder 

till ett antagande om att vissa arbetare kan komma att ha olika behov och att samma 

förhållanden inte kommer att motivera samtliga arbetare (Jacobsen & Thorsvik 2008:263). 

Följaktligen kan den första slutsatsen dras om att ett arbete med hög motivationspotential inte 

nödvändigtvis kommer resultera i samma grad av inre motivation. Detta innebär att arbetare 

kan komma att ange andra faktorer än själva arbetet som motiverande. 

     Tanken i Maslows behovstrappa och Herzbergs tvåfaktorsmodell är att de grundläggande 

behoven måste vara uppfyllda innan individen går vidare till nästa steg. Maslow menar att 

fysiologiska behov måste vara uppfyllda samt kognitiva närvarande. Herzberg menar att ett 

behov av att undvika obehag måste uppfyllas genom hygienfaktorer. Herzberg påpekade att 

hygienfaktorerna inte påverkade arbetstillfredsställelsen i sig, men frånvaron av sådana ledde 

till missnöje. Hygienfaktorerna är de mest grundläggande faktorerna och jag likställer dessa 

med Maslows fysiologiska behov. Ur Herzbergs och Maslows tankar dras den andra slutsatsen 

om att inre motivation förutsätts av en generell tillfredställelse och avsaknad av missnöje i 

arbetet. Om fallet inte är så finns risken att arbetare i hög utsträckning fokuserar på att 

tillfredsställa behov som hunger, gemenskap med mera samt överlag inte engagerar sig i ett 

arbete de är missnöjda med.  

     Vad kan då sammanfattningsvis tilldelas som viktiga komponenter av ett motiverande 

arbete? En förutsättning, först och främst är att lägre behov är tillfredsställda, eller med något 

modifierade ord av Hackman och Oldhams teori, en matchning mellan arbete och behov. En 

dålig matchning medför risk för att arbetaren riktar sitt fokus mot att tillfredsställa olika behov 

(Arnold & Randall 2010:312). Gällande elementen av ett motiverande arbete finns det 

samstämmighet kring vilka dessa är. Återkommande i någon form i båda teorierna om 

motiverande arbete är: att få återkoppling i arbetet, ha möjlighet till variation samt uppleva 

utmaningar, och slutligen självständighet i arbetet (Herzberg 1987:9; Hackman & Oldham 

1974:7; jmf Ryan & Deci 2000). Detta kan med andra ord förklaras som att inre motivation 

förutsätts av att ha självständighet i arbetet, det vill säga möjligheten att jobba utan 
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detaljstyrning och att arbetet är utmanade och utvecklande. Utöver detta utgår föreliggande 

studie från att lean medför en speciell kontext där specifika komponenter kommer ha påverkan 

på motivationen. Studien utgår från att team, det förmodade decentraliserade ansvaret dessa 

team har samt förbättringsarbete (Womack et al 1990:56; Liker 2009:234; Imai 1991:23), 

kommer att ha en inverkan på motivationen. Det finns även möjlighet för att den sociala 

aspekten team medför är en betydelsefull faktor. Just denna tanke delas inte av Herzberg 

(1987:9) som kategoriserar relationer som en hygienfaktor. 

Överblick lean 
Avsnittet behandlar lean produktion utifrån Toyota Production System. Huvudsakligt fokus 

ligger på team och deltagande i form av decentraliserat ansvar och förbättringsarbete. 

Genomgående kommer redogörelsen varvas med tidigare forskning. I avsnittet görs ett flertal 

mindre sammanfattningar av teoriernas bärande tankar med avsikten att förtydliga viktiga 

kärnpunkter för undersökningen. Ur kärnpunkterna formuleras av författaren antaganden vilka 

kommer diskuteras i Resultat och analys kapitlet. 

     I avsnittet förs även en diskussion kring tidigare forskning samt skildras hur en svensk 

hybridform av lean ser ut. Som avslutning presenteras en sammanfattning följt av tre 

forskningsfrågor vilka studien ska besvara. 

2.2 Principerna inom lean 
Lean produktion (lean framöver) är ett icke entydigt begrepp. Som koncept tenderar det att 

variera i sin design och därför se olika ut beroende på sammanhanget (Toivanen & Landsbergis 

2013:85). Pettersen (2009:129) visar i en litteraturstudie att enbart två karaktärsdrag av lean 

nämns av samtliga författare: minskning av ställtider och ständiga förbättringar.  

 Avsaknaden av konsensus kring lean kan enligt min uppfattning vara förvirrande och skapa 

svårigheter i att ge en korrekt redogörelse av konceptets principer. Här vill jag tydliggöra mina 

utgångspunkter och påpeka att underlaget till redogörelsen nedan i grund och botten är en 

redogörelse av TPS, något som är inspirerat av Börnfelt (2006). Att använda TPS som underlag 

kommer att ge den mest korrekta beskrivningen av lean och dess principer. Här ska dock 

förtydligas att redogörelsen begränsas till att enbart behandla principer och verktyg som 

används av Toyota. Den japanska kulturen och företagskulturen inkluderas inte.   

 
 

Figur 3. Modifierat leanhus (Dennis 2007:18). 
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     För att underlätta förståelsen av principerna presenteras inledningsvis ett så kallat leanhus 

(Figur 3 ovan) som på ett övergripande sätt visualiserar helheten i lean och komponenterna som 

bygger upp konceptet. Leanhuset visar att lean är en helhet som är uppbyggd av flera 

sammanhängande delar.  Grunden (toppen i huset) i lean är ett kundorienterat tankesätt. Kunden 

ska erbjudas högst kvalitet till lägst kostnad och kortast ledtid. För detta krävs stabilitet i form 

av bland annat standardiserade arbetsprocesser. Pelarna som kundorienteringen vilar på är den 

så kallade Just-in-time principen (JIT) för producering samt kvalitetsprincipen Jidoka som 

innebär att genom maskiner och människor upptäcka och åtgärda fel. Hjärtat i huset är 

involverade anställda som engagerar sig i organisationen och bidrar till att förbättra den (Dennis 

2007:18, 95, 108).  

     I huvudsak var det ingenjören Taiichi Ohno, inspirerad av Taylorismen (Dennis 2002:9), 

som utvecklade produktionssystemet på Toyota. Trots inspirationskällan menar förespråkare 

att systemet bygger på respekt för människan och att arbetsförhållandena är bra (se t.ex. Liker 

2009). Adler och Cole (1993:89f) kallar det till och med för ”demokratisk taylorism”. Liker 

(2009:182f, 185) argumenterar, med referenser till just Adler (1991), för att lean skapar 

”möjliggörande byråkratier” och är ett ”möjliggörande system”. Liker menar att regler och 

procedurbeskrivningar ska fungera som stöd och inte vara tvingande. För att kunna användas 

vägledande måste standardiseringar vara specifika men, påpekas det, de får inte vara så strikta 

att flexibiliteten begränsas. Procedurbeskrivningar ska vara mallar och inte bestämda 

instruktioner, på så sätt kan de förbättras och anpassas efter olika kompetenser. 

   Nedan följer redogörelsen av lean vilken bygger på hur TPS såg ut när Ohno utvecklade det. 

Redogörelsens struktur kommer att bygga på leanhuset med extra vikt vid team och delaktighet. 

Detta kommer ge en bra fingervisning till vad lean är och hur det som produktionssystem 

fungerar samt tolkas i denna studie. Dessutom verkar delarna i leanhuset stämma bra överens 

med hur den svenska industrin arbetar med lean (Arbetsmiljöverket 2012:27). 

2.2.1 Muda 
Den underliggande filosofin som genomsyrar lean och är kännetecknande för konceptet är 

tanken om att reducera överskott, ”muda” på japanska, och på sätt sänka kostnaderna (Shingo 

1992:92). Enligt Börnfelt (2009b:72) ansåg Ohno att idealvikten i organisationen skulle uppnås 

genom att skära bort onödigt fett men spara musklerna. Det som räknas till fett är allt som finns 

i överskott: 

 

1. Resurser i överskott: maskiner, inventarier, utrustning och arbetskraft; 

2. Överskottsproduktion: icke sålda varor, som leder till; 

3. Lager: som kräver extra lokaler och lagerpersonal som leder till; 

4. Onödiga kapitalinvesteringar, samt; 

5. Tid: tid i överskott (som inte används till faktiskt produktionsarbete) ska reduceras 

(Monden 2012:4f, 13). 

2.2.2 JIT 
JIT-principen går ut på att matcha produktionen med de krav som ställs inom och utanför 

organisationen. Genom principen undvikts onödiga kostnader till följd av överproduktion 

genom att koordinera flödet från underleverantörerna och flödet inom det löpande bandet 

(Sewell & Wilkinson 1992:278; Womack et al. 1990: 60, 62, 67). Systemet bakom JIT är det 

så kallade pull system, (”dragande system”) som går ut på att producera och leverera exakt när 

delarna behövs och i den kvantitet som behövs. Kunden fungerar som startskottet i systemet 

som ”drar” igång produktionen (Monden 2012:7, 36; Dennis 2002:73).  
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     Ett verktyg i strävan efter att koordinera flödet är Kanbankort vilka fungerar som indikatorer 

på att starta produktionen, leverera material samt som beställningskort för att producera en viss 

kvantitet material (Monden 2012:36, 41). 

2.2.3 Jidoka 
Den andra av de två pelarna i leanhuset (figur 3) innehåller ordet Jidoka som står för 

”automation med ett mänskligt sinne” och representerar att genom människor och maskiner 

upptäcka och åtgärda fel samt kvalitetsbrister innan dessa sprider sig (Dennis 2007:95, 98). I 

likhet med principen om att eliminera överskott genomsyrar kvalitetstanken lean (Imai 

1991:12). Sederblad (2013:50f) menar att JIT-principen användas för att skapa ett kontinuerligt 

flöde i produktionen där brister lätt avslöjas. En av reglerna är att aldrig låta defekta delar gå 

vidare i produktionen (Dennis 2007:78). Om en arbetare upptäcker någon brist finns 

möjligheten att dra i en kabel, Andon cord, som stoppar bandet (Treville & Antonakis 

2006:103). Vid varje stopp analyseras problemet djupgående och systematiskt för att hitta 

källan och åtgärda det samt förbättra processen för att inte samma problem ska återkomma 

(Womack et al. 1990:57). I Jidokasystemet används även anordningar, kallade poka-yoke, i 

produktionen som automatisk upptäcker brister innan dessa blir en onödig kostnad på grund av 

extra arbete. För att till det yttersta säkerställa hög kvalitet vid de fall arbetaren inte drar i kabeln 

eller missar ett fel tar istället någon anordning över och stoppar bandet (Börnfelt 2006:37). 

Dennis (2007:98) menar att anordningar underlättar och avlastar för arbetaren och på sätt 

möjliggör större fokus på själva arbetsprocessen. 

2.2.4 Team och Kaizen 
Under besöken till Fordfabriken i Detroit uppmärksammade Ohno (i Womack et al. 1990:55f) 

att fabriken hade mycket muda. Ohno ansåg att mycket av problemen med överskott berodde 

på produktionsteknikerna som fanns på Fordanläggningen och att arbetarna vid bandet skulle 

kunna göra produktionsteknikernas jobb mycket bättre själva då de är i direkt kontakt med 

processerna. När Ohno återvände till Toyota började han experimentera och testa sina idéer om 

att arbetarna kunde göra produktionsteknikernas jobb bättre. Ohno behöll det fordistiska 

löpande bandet (Börnfelt 2009a:112) men skapade grupper med en teamledare i varje som 

skulle leda gruppen samt hoppa in om någon var frånvarande. Grupperna tilldelades specifika 

uppgifter som de som grupp skulle arbeta med, ansvara för, reparera delar om nödvändigt samt 

bedöma kvaliteten på det som producerades av gruppen. Efter en tid gav Ohno (i Womack et 

al. 1990:56) grupperna tid att reflektera över arbetet och hur det kunde förbättras. Denna process 

upprepades och kom att bli Kaizen, ständiga förbättringar.  

2.2.5 Team och deltagande 
Studien utgår från en tanke om att teamarbete och delaktighet genom decentraliserat ansvar och 

förbättringsarbete har en påverkan på anställdas motivation. Nedan kommer dessa tankar 

utvecklas genom att behandla hur Toyota arbetar med dessa områden. Ur skildringen 

formuleras ett antal antaganden av författaren vilka diskuteras i Resultat och analys kapitlet. 

2.2.6 Arbetsutvidgning genom rotation  
Monden (2012:153, 455) menar att det på Toyota finns en strävan efter att anställda ska vara 

multifunktionella för att kunna svara på fluktueringar i produktionen. Med mångfunktionella 

menas inte mångkunniga i den betydelsen att arbetaren kan utföra olika sorter av 

arbetsuppgifter. Mångfunktionell syftar snarare på att den enskilda teammedlemmen kan utföra 

flera av de arbetsuppgifter som teamet som helhet jobbar med.  För att uppnå den 
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mångfunktionella medlemmen används arbetsrotation inom gruppen, men också utanför 

gruppen (Niepce & Molleman 1996:82). 

     I litteraturen som behandlar arbetsrotation nämns ett flertal fördelar: 

 

 Ökad inre motivation. 

 Medlemmarna känner ansvar för alla delar av processen och de mål gruppen har. 

 Gruppmedlemmarna har möjlighet att diskutera inför rotationerna vilket stärker banden 

mellan medlemmarna. 

 Förbättringsarbetet underlättas av arbetsrotation. 

 Belastningsskador till följd av ensidigt arbete undviks. 

 Större förståelse för olika arbetsprocesser i organisationen (Fried & Ferris 1987:300; 

Danielsson 2013:168; Monden 2012:158; Liker 2009:237). 

 

I litteraturen framgår att arbetsrotation kan ha positiva verkningar för arbetare. Därför 

formuleras ett antaganden om att arbetsrotation kan medföra förhöjd arbetstillfredsställelse: 

 

Antagande 1. Arbetsrotation kan vara en aspekt bakom förhöjd arbetstillfredsställelse. 

 

     Berglund (2006:56f, 169) använder begreppet ”lagarbete” för att beskriva relationen mellan 

teammedlemmarna. Teamet ska vara präglat av samarbete och hjälpande mellan medlemmarna 

med vilket menas att de ska arbeta tillsammans med uppgifter samt ersätta och hjälpa varandra. 

Teamet kan vara en källa till stöd, så som beskrivet av Berglund, men team kan också vara en 

källa till stress, övervakning, konflikter och påtryckningar (Treville & Antonakis 2006:104; 

Gable & Strachman 2013:561f). Team kan dessutom vara en form av extern motivation. I ett 

försök att bli en del av teamet och den sociala gemenskapen kan teammedlemmar försöka 

efterleva gruppnormer vilket klassas som extern motivation av Treville och Antonakis 

(2006:104f; jmf Tannenbaum 1970). 

     Det framgår ovan att teamorganiseringen inte nödvändigtvis medför social gemenskap som 

är av positiv karaktär. Därför kan ett antagande om att den sociala gemenskapen kan ha skild 

effekt på arbetstillfredsställelsen formuleras: 

 

Antagande 2. Den sociala gemenskapen i gruppen kan både ha negativ och positiv 

inverkan på arbetstillfredsställelsen.  

2.2.7 Autonomi 
 I tidigare studier har det påvisats att autonomin både kan öka och minska genom lean. Cheser 

(1998:205) visade i en studie att autonomin ökar genom implementering av lean. Parker 

(2003:627) visade å andra sidan att autonomin minskar genom implementering av lean. Randle 

och Svensson (2007:21f) jämförde två företag i Sverige som implementerat lean. Resultatet 

visar att autonomin för teamen i det ena företaget ökade genom att teamen fått befogenhet att 

bland annat organisera arbetet och själva kunna införa förändringar. I det andra företaget 

minskade autonomin som en effekt av att företaget i samband med lean också införde nya 

styrsystem. 

    Tidigare forskning visar att autonomin inte nödvändigtvis är låg i en leanfabrik. Därför kan 

ett antagande om att autonomin inte nödvändigtvis sjunker formuleras: 

 

Antagande 3. Lean betyder inte nödvändigtvis att autonomin påverkas negativt. 
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2.2.8 Anställdas delaktighet 
I dagens organisationer är arbetare en viktig förutsättning för företags anpassning till 

föränderliga marknader där kreativitet och flexibilitet anses vara viktiga egenskaper för att klara 

av förändringar. För utveckling av organisationen krävs deltagande från de med kunskap om 

produktionen, det vill säga de anställda på produktionsgolvet (Dennis 2007:108). Det förs en 

livlig diskussion kring anställdas delaktighet i lean och om det verkligen kan kallas delaktighet 

(se t.ex. Altmann 2007:342 och Adler 1990:103 för två skilda perspektiv). I denna studie utgås 

det från att, i alla fall i jämförelse med klassiskt tayloristiska tankar där utförande av arbete 

skiljs från dess faktiska utformning och planering (Taylor 1970:296f), anställdas delataktighet 

kan vara hög genom lean. 

     Studier som undersökt hur arbetare reagerar på ökad möjlighet till delaktighet genom ökade 

befogenheter och ansvar har visat att dessa kan ha positiva effekter på arbetstillfredsställelsen 

(de Menezes 2012:322; Wickramasinghe & Wickramasinghe 2012:169). Andra studier visar på 

att ökad delaktighet inte uppfattas positivt av alla anställda. Vidal (2007:272f) visar att anställda 

kan inta två extrema förhållningssätt till ökad delaktighet. Arbetare kan vara extremt positiva 

till att delta eller extremt motvilliga till att delta. Majoriteten, menar Vidal, ligger dock 

någonstans mittemellan. Om de som är motvilliga till att delta ändå tvingas delta finns risken 

för att arbetstillfredsställelsen sänks menar Vidal. 

     Forskningen kring hur delaktighet upplevs av anställda kan sammanfattas med att Vidal 

indikerar att delaktighet genom utökade ansvarsbefogenheter inte nödvändigtvis är kopplad till 

arbetstillfredsställelse. Andra, så som de Menezes, menar att arbetstillfredsställelsen kan öka 

av större ansvar. Därför kan ett antagande om att delaktighet inte nödvändigtvis är kopplat till 

arbetstillfredsställelse formuleras: 

 

Antagande 4. Delaktighet genom decentraliserat ansvar och förbättringsarbete är inte 

automatiskt kopplat till arbetstillfredsställelse. 

2.2.9 Delaktighet genom decentraliserat ansvar 
Kopplat till den tidigare diskussionen om autonomi menar Treville och Antonakis (2006:110) 

att lean kan medföra något som de kallar ”ansvarsautonomi”. Författarna menar att denna form 

av autonomi är mindre kopplad till det faktiska utförandet av arbetet och mer till vilket ansvar 

arbetare har. I litteraturen framgår det att team har kvalitetsansvar för det som produceras, för 

materialbeställning, för olika former av underhållsarbete och reparationer samt för 

problemlösning6 (Womack et al 1990:56; Liker 2009:234). Varje team ansvarar även för att 

underhålla sin arbetsplats gällande ordning och struktur. Ett verktyg för detta, som dessutom 

används för begynnande förbättringsarbete genom att arbetsplatsen får bättre struktur som 

möjliggör översyn för förbättringar, är 5S där S:en står för; 

 

1. Seiri (sortera): separera nödvändigt från onödigt och eliminera det sistnämnda; 

2. Seiton (systematisera): organisera material för att göra det mer tillgängligt och enkelt 

att hitta; 

3. Seiso (städa): hålla rent och i gott skick för att undvika maskinproblem; 

4. Seiketsu (standardisera): skapa rutiner för ovanstående; 

5. Shitsuke (följa/sköta sig): alltid följa reglerna (Monden 2012:199f). 

 

                                                           
6 Trots att team har ansvar för att lösa problem är detta ansvar kopplat till förbättringsarbetet som tas i ”Förslag 

och kvalitetscirklar”. 



Teoretisk referensram 

14 
 

Direkt kopplat till 5S och underhållsarbete är teamets ansvar för att kontrollera maskiner, utföra 

underhåll samt, om möjligt, reparera maskiner för att hålla allt i toppskick (Dennis 2007:39, 41, 

44). 

     Studier som undersökt team och dess ansvar har påvisat att den faktiska ansvarsautonomin 

är hög, men ojämnt fördelad. Delbridge med kollegor (2000) har i flera företag undersökt hur 

mycket faktiskt ansvar team har och hur ansvaret är fördelat mellan teammedlemmar, 

teamledare och övriga utanför teamet. Studiens resultat visar att ansvaret är relativt stort och 

berör många av de punkter som litteraturen nämner. Dock är detta ansvar i stor utsträckning 

delat med specialister utanför teamet. Inom teamet är det teamledaren som har det största 

faktiska ansvaret. Den enskilda teammedlemmen har, vid tiden för studien, i jämförelse ett lågt 

ansvar som är begränsat till kontroll av kvalitet. Vidare visar studien att teamen utför väldigt 

lite reaktivt och bevarande underhållsarbete utan det är ett ansvar som främst är tilldelat 

specialisterna (Delbridge et al 2000:1465ff, 1458f). 

     Ovan framgår att anställda som arbetar i en leanfabrik har många ansvarsområden men att 

fördelningen kan vara ojämnt fördelad. Därför kan ett antagande formuleras om att ojämn 

fördelning av ansvarsautonomi kan innebära skillnader i arbetstillfredsställelse: 

 

Antagande 5. Den faktiska ansvarsautonomin genom arbetsberikning gäller inte 

nödvändigtvis hela teamet vilket kan leda till skillnader i arbetstillfredsställelse. 

2.2.10 Delaktighet genom Kaizen 
Kaizen beskrivs som en strävan efter konstant förbättring och utveckling (Imai 1991:23). Själva 

ordet Kaizen betyder ”bryta ned” (kai) och ”förbättra” (zen) och brukar på svenska översättas 

till förbättringsarbete. I redogörelsen kommer två former av förbättringsarbete att behandlas, 

nämligen förbättringsarbete genom enskilda förbättringsförslag och kvalitetscirklar. 

2.2.11 Förutsättning för Kaizen 
För att kunna arbeta med ständiga förbättringar förutsätts att arbetsprocesser är utformade efter 

standarder då det möjliggör mätningar och förbättringar. Denna process är kontinuerlig där 

målet med ett standardiserat arbetssätt är att i alla avseenden förbättra den för närvarande bästa 

arbetsmetoden (Danielsson 2013:168; Imai 1991:80). Som beskrivet tidigare menar Liker 

(2009:182f) att standardiseringar ska fungera som stöd. Trots Likers påstående är standardiserat 

arbete förknippat med monotont arbete (se t.ex. Börnfelt 2006:52). Dennis (2007:52,55) menar 

dock att det är teamen som själva utvecklar sina standardiserade arbetsprocesser. Enligt Treville 

och Antonakis (2006:104) kan detta leda till en känsla av ägarskap vilket kan kompensera för 

vissa av nackdelarna. Det menas även att arbetet kan underlättas av standardiseringar (Treville 

& Antonakis 2006:112).  

     Inom lean är standardiseringar en förutsättning. Dess eventuella baksidor kan bli 

kompenserade för genom bland annat delaktighet och att arbetet underlättas. Därför kan ett 

antagande om att standardiserade arbetsprocesser inte nödvändigtvis behöver uppfattas som 

dåliga formuleras: 

 

Antagande 6. Handlingsfriheten i hur arbetet utförs kan vara begränsad genom 

standardiseringar, men det behöver inte uppfattas som något negativt. 

2.2.12 Att engagera de anställda 
Både Imai (1991:42) och Dennis (2007:199) menar att teammedlemmarnas engagemang och 

delaktighet är en grundprincip och en förutsättning för ständiga förbättringar. Det förutsätts att 
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anställda självmant väljer att delta, förbättra sitt arbete och utarbeta standarder (Schwartz et al. 

2013:123; Dennis 2007:52, 110). 

     Hur man ska få anställda att frivillig ställa upp är inte lätt att svara på. Man kan utgå från att 

både motivation och organisationsklimat påverkar. Det vanligaste medlet för att motivera till 

deltagande verkar vara att erbjuda monetära belöningar (Niepce & Molleman 1996:87). Dennis 

(2007:117) menar dock att fokus bör ligga på skapa ett inre driv till att delta i kombination med 

yttre motivatorer. Bland annat nämns möjligheter till personlig utveckling (självförverkligande) 

och bidrag till ett större mål som faktorer vilka bör fokuseras. Liker (2009:239) menar att 

Toyota på många sätt berikar arbeten och verkar för att skapa en inre motivation hos sina 

anställda. Han hänvisar till Herzberg och Maslow och gör en jämförelse mellan arbetet på 

Toyota och dessa teoretiker. Enligt Liker (2009:236f) tillgodoses först och främst de 

grundläggande mänskliga behoven samt hygienfaktorerna (t.ex. säkerhet och lön). Han menar 

att Toyota går än längre och tillfredställelser högre behov och direkt skapar motiverande 

arbeten. Liker menar att Toyota skapar motiverande arbeten genom att bland annat skapa 

utmaningar i arbetet och decentraliserar ansvar. Liker verkar även göra kopplingar till Hackman 

och Oldham när han beskriver att arbetarna får feedback i arbetet.  

    Oavsett hur motiverande det är att delta menar både Dennis (2007:118) och Liker 

(2009:239f) att en organisationskultur och ett klimat måste utvecklas som stödjer ständiga 

förbättringar. Viktiga faktorer som nämns gällande klimat är: öppenhet, arbetsträning7, 

gemenskap och respekt. En viktig aspekt av respekt är den ömsesidiga respekten mellan ledning 

och anställda. Arbetare kan motsätta sig förbättringsarbetet om de misstänker att de 

rationaliserar bort sina egna jobb. Dennis (2007:109) menar att det är viktigt att ledningen 

försäkrar om att det inte blir så i största möjliga mån. Det är omöjligt att undvika att jobb 

försvinner, vid hårda tider måste några gå menar Dennis men det viktiga är att rädda så många 

jobb som möjligt för att skapa trygghet. 

     Ovan visas att företaget spelar en stor roll i hur engagerade de anställda är. Därför kan ett 

antagande om företagets betydelse formuleras: 

  

Antagande 7. För att engagera anställda förutsätts att företaget verkar för att skapa inre 

motivatorer och utvecklar en organisationskultur som stödjer deltagande.   

2.2.13 Ledarskapets betydelse för anställdas förståelse 
Enligt Liker (2009:221f) är det något väldigt speciellt med Toyotas formella ledare. Liker 

beskriver fyra typer av ledare. Den byråkratiska chefen styr uppifrån genom order och kontroll 

men saknar faktisk kunskap om arbetet. Gruppfaciliatorn leder sina underställda istället för att 

styra dem. I likhet med den byråkratiska chefen saknar även denna chef faktisk kunskap om 

arbetet. Arbetsledaren är en chef som har stor kunskap om arbetet men förstår inte människor. 

Chefens expertis leder till att underställda styrs som marionetter. Slutligen, byggare av lärande 

organisationer är en chef med stor kunskap om arbetet. Denne undviker att styra sina anställda 

utan föredrar att leda genom frågor och således få sina underställda att tänka själva. Liker menar 

att Toyotas ledare främst anammar den sistnämnda ledarstilen, men att samtliga ledarskapsstilar 

är viktiga beroende på situation. Liker (2009:222) menar alltså att ledarna på Toyota har stor 

kunskap om arbetet8 och undviker att direkt styra sina underställda. Ledarna fokuserar istället 

på att leda, lära och utveckla sina underställda.  

     Att ledarskapet är engagerat är en viktig aspekt av förbättringsarbetet, men det är även viktigt 

att företagsledningen är engagerad för att driva på utvecklingen framåt (Imai 1991:167, 180). 

                                                           
7 Med arbetsträning menas övning i arbetsmoment. 
8  Chefer på Toyota är i många fall tidigare montörer som avancerat (Liker & Convis 2012:134). 
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Woodruff (2009:72) menar att ledningen måste formulera visioner, vad som förväntas, frigöra 

resurser, ta bort hinder och själva delta i förbättringssökandet för att skapa rätt klimat. Liknande 

nämns av Sandberg och Targama (1998:kap.2) när de lägger fram skäl för ett förståelsebaserat 

ledningsperspektiv som ett sätt att påverka människans förståelse av den verklighet denne 

befinner i sig. Tillexempel menar de att människor agerar utifrån sina föreställningar om vad 

som förväntas av dem (Sandberg & Targama 1998:33). Att ha klara mål har visat sig skapa 

intresse i arbetet (Umstot et al. 1976:393). En viktig del av ledarskapet är därför att skapa 

förståelse för mål och arbete hos anställda. 

     För att kunna söka efter förbättringar måste anställda tränas i sina arbetsuppgifter för att få 

förståelse för vad som kan utvecklas (se t.ex. Woodruff 2009:76f). Imai (1991:167) utvecklar 

denna idé och menar att kvalitet är något mer än enbart produktkvalitet Imai talar om 

människokvalitet som en viktig förutsättning i strävan efter kvalitet. Arbetarna måste tränas till 

att bli ”Kaizen-medvetna”, det vill säga kunna uppmärksamma problem och kunna hantera 

dessa för att upprätthålla hög kvalitet. Liker och Convis (2012:132f) menar att denna träning 

sker genom att just ”coacha”, eller leda, arbetarna. Istället för att fokusera på styrning ska 

arbetarna drivas och stärkas genom uppmuntran och tillit.  

     Ovan indikeras att lean-ledarskapet är väldigt speciellt och fokuserar på förståelse snarare 

än ledning. Därför kan ett antagande om ledarskapets betydelse för anställdas förståelse i arbetet 

formuleras: 

 

Antagande 8. Ledarskapet är en avgörande del av anställdas förståelse för mål och arbete 

samt på vad de riktar sin energi. 

2.2.14 Förslag och kvalitetscirklar  
Anställdas delaktighet i Kaizen kan ske på två sätt: genom enskilda förslag på förbättringar eller 

genom kvalitetscirklar (QC). Det förstnämnda kan vara förslag från anställda som berör 

kvaliteten på det som produceras, eliminering av överskott, själva arbetsprocessen eller 

arbetsförhållanden (t.ex. säkerhet eller underlättande) som enskilda anställda ger (Wittenberg 

1994:13; Dennis 2007:116).  Det andra sättet, QC, bygger på att team under ledning ska utgå 

från något problem och lösa detta på en kortare period. Dessa problem är oftast mindre om team 

ska arbeta med dem (t.ex. utarbeta anordningar för kvalitetskontroll) (Börnfelt 2006:44). 

Dennis (2007:110) menar att QC, oavsett problemets form, är ett sätt att stärka gemenskapen 

inom ett team och skapa delaktighet i organisationens framgång. 

     Ovan framgår att förslag kan beröra många områden och därför förbättra anställdas 

arbetsplatser. Därför kan ett antagande formuleras om att förbättringsarbetet kan ha positiv 

inverkan på arbetstillfredsställelsen: 

 

Antagande 9. Förbättringsarbetet kan skapa arbetstillfredsställelse genom ökad 

påverkansmöjlighet och att anställda själva förbättrar alla aspekter av sitt jobb. 

2.3 Tidigare forskning 
De få studier om motivation som kunnat hittas hävdar att lean har en positiv inverkan på 

anställdas motivation. Adler (1993:103f, 106) menar att två grundkomponenter av lean: 

standardiserade arbetsmetoder och förbättringsarbetet, är motiverande av flera anledningar: 

anställda får makt, arbetet blir stimulerande och lärande samt att anställda får kontroll över sitt 

arbete (jmf Adler & Cole 1993:86, 90). Cheser (1998) har i en annan studie använt 

arbetsdesignteorin av Hackman och Oldham som utgångspunkt för att undersöka hur 

implementering av lean påverkar anställdas motivation. Cheser (1998:205,210) menar att 
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konceptet både berikar arbeten och att motiverande arbetsegenskaper enligt arbetsdesignteorin 

blir närvarande med effekten att den inre motivationen ökar. 

     Den forskning som presenteras ovan och genomgående i kapitlet behandlar egentligen en 

mindre del av den stora mängd forskning kring lean och dess konsekvenser. Det som ändock 

blir uppenbart är att det finns en stor spridning i vilka effekter lean har. En faktor man bör ha i 

åtanke gällande den tidigare forskningen är att den är utförd inom organisationer som har haft 

skilda bakgrunder vid implementeringen och därmed har effekterna blivit olika beroende av hur 

förhållandena förändrats. Ett exempel är den ovannämnda studien av Adler (1993) vilken han 

utförde på NUMMI-fabriken9. Slutsatserna i studien dras från en fabrik som tidigare var 

utpräglat tayloristisk där arbetarna hade väldigt låg påverkansmöjlighet (Adler 1993:97f). Ett 

annat exempel är en studie av Oudhuis (2013:66f, 76) där lean implementerats i en socioteknisk 

kontext. Effekten av att implementera lean blev, enligt arbetarnas egna upplevelser, att 

autonomin och friheten i arbetet sjönk (jmf Parker 2003). Ur ett ”motiverande-arbetsdesign” 

perspektiv sjunker då snarare motivationen vid implementering av lean (Hackman & Oldham 

1976:257f). 

    Adler och Cole (1993:88) påpekar att alla organisationer som implementerar konceptet är 

olika och att effekterna från en organisation inte kan generaliseras. Effekterna lean har på 

arbetet är väldigt blandade vilket såklart leder till att ingen av ovanstående fallstudier kan sägas 

representera den generella bilden. Till exempel visar en rapport från Metall (2003:10f) att lean 

medför positiva effekter beträffande samarbete, inflytande samt utökat arbetsinnehåll men 

också negativa effekter i form av ökad skaderisk, stress och kortare cykeltider. 

     En som riktat stark kritik mot lean är Börnfelt. Enligt Börnfelts (2006:35ff; 2009b:75, 88f) 

egna redogörelse av lean och hur arbetet i leanfabriker är använder han ord som monotont och 

lågkvalificerat. Börnfelt menar att delar såsom JIT-principen används för att kontrollera och 

pressa anställda till att jobba hårdare (jmf Altmann 2007).  

     I en nyligen publicerad litteraturstudie drar Koukoulaki (2014) slutsatsen att lean i teorin 

framstår som något som kan ha flera fördelar för arbetaren, men att dess fördelar sällan återfinns 

i praktiken. Som exempel framställs förbättringsarbetet som att det ökar arbetarnas delaktighet 

och inflytande (Schwartz 2013:124) vilket antas leda till högre arbetstillfredsställelse (Mohr & 

Zoghi 2008:286), något som är starkt kopplat till inre motivation (Herzberg et al. 2002:113). I 

praktiken blir dock deltagandet och inflytandet ytterst begränsat menar Koukoulaki (2014:202). 

En tolkning till varför praktik och teorin skiljer sig återfinns hos Berglund (2010:65): 

 

 Globaliseringen har lett till ökad konkurrens vilket tvingar företag att fokusera på 

effektivisering och hårdare arbete där lean kan utgöra ett verktyg för detta; 

 Modeller från Taylorismen och traditionell industriell organisation är djupt förankrade 

hos många företagsledningar vilket hindrar att leans mjukare principer används; 

 Principer såsom JIT och standardiseringar leder obevekligen till en negativ 

arbetssituation; 

 Den ”positiva” delen av lean är manipulation som används för att dölja dess sanna syfte: 

öka vinster och centrera makten till ledningen. 

2.4 Sammanfattning  
Ur redogörelsen av lean, som bygger på förebilden TPS, kan lean sammanfattas som ett koncept 

som i huvudsak bygger på att reducera överskott och icke värdeskapande processer samt höja 

kvaliteten. För att kunna reducera överskott och säkra produkter med hög kvalitet används olika 

former av styr- och kontrollmetoder i produktionen. Till exempel: JIT-principen som styr 

                                                           
9 NUMMI-fabriken, tidigare känd som GM-Fremont, är en gemensamt ägd bilfabrik av Toyota och New United 

Motor Manufacturing som, efter att ha stängt 1982, öppnade på nytt 1984 som NUMMI. 
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produktionstakten på ett sådant sätt att produktionen inte sker i överdrift och standardiseringar 

som möjliggör att kvalitetsbrister undviks och mätningar av arbetet möjliggörs. 

     Lean är dock något mycket mer än sina fristående principer. Utöver att vara en filosofi om 

värdeskapande, finns det många aspekter av lean som, i alla fall ur ett teoretiskt perspektiv, bör 

medföra fördelar för arbetarna. I studien antas det att element som team, förbättringsarbete och 

ansvar kommer ha positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen. Sådana aspekter bör dessutom 

skapa engagemang hos de anställda då arbetet bland annat blir utmanade och mer intressant 

(Liker 2009:236f). Genomgående har det under redogörelsens gång sammanfattats kärnpunkter 

och konstruerats antaganden vilka bygger på det teoretiska materialet. Totalt har nio antaganden 

konstruerats vilka kommer diskuteras under Resultat och analys kapitlet: 

 

 Antagande 1. Arbetsrotation kan vara en aspekt bakom förhöjd arbetstillfredsställelse. 

 Antagande 2. Den sociala gemenskapen i gruppen kan både ha negativ och positiv 

inverkan på arbetstillfredsställelsen.  

 Antagande 3. Lean betyder inte nödvändigtvis att autonomin påverkas negativt. 

 Antagande 4. Delaktighet genom decentraliserat ansvar och förbättringsarbete är inte 

automatiskt kopplat till arbetstillfredsställelse. 

 Antagande 5. Den faktiska ansvarsautonomin genom arbetsberikning gäller inte 

nödvändigtvis hela teamet vilket kan leda till skillnader i arbetstillfredsställelsen. 

 Antagande 6. Handlingsfriheten i hur arbetet utförs kan vara begränsad genom 

standardiseringar, men det behöver inte uppfattas som något negativt. 

 Antagande 7. För att engagera anställda förutsätts att företaget verkar för att skapa 

inre motivatorer och utvecklar en organisationskultur som stödjer deltagande. 

 Antagande 8. Ledarskapet är en avgörande del av anställdas förståelse för mål och 

arbete samt på vad de riktar sin energi. 

 Antagande 9. Förbättringsarbetet kan skapa arbetstillfredsställelse genom ökad 

påverkansmöjlighet och att anställda själva förbättrar alla aspekter av sitt jobb. 

2.5 Forskningsfrågor 
Innan forskningsfrågorna kunnat presenteras har en teoretisk bakgrund ansetts vara nödvändig 

ur vilken frågorna kan formuleras. Nu när de teoretiska utgångspunkterna är presenterade är 

förutsättningarna uppfyllda. För att få svar på studiens syfte och få reda hur de valda 

komponenterna av lean inverkar på studiens fokusområde (arbetsmotivation) utgår studien från 

följande tre forskningsfrågor: 

 

 Är respondenterna engagerade i sitt arbete? Hur yttrar sig då detta engagemang och vad 

är drivkrafterna bakom? 

 

 Om team och deltagande är positivt förknippat med arbetstillfredsställelse, vilka delar 

beror i så fall detta på och hur uppstår kopplingen? 

 

 Hur ser arbetsmotivationen ut bland dem som jobbar i svenska tillverkningsföretag som 

implementerat lean principer och verktyg? Vad ligger bakom motivationsformen? 
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3. Metod  

Överblick metod 
Studien ansluter sig till den kvalitativa ansatsen med ett hermeneutiskt perspektiv. Berättelserna 

jag tagit del är rekonstruktioner av verkligheten vilka tolkats av mig och återgivits med hjälp 

av en tematisk analysmetod. Studien har utförts på en fabrik som implementerat samt använder 

principerna inom lean i det dagliga arbetet. Det primära datamaterialet har huvudsakligen 

insamlats genom semi-strukturerade intervjuer med sammanlagt 12 individer. Som 

komplement till intervjuerna utfördes även iakttagelser av hur respondenterna arbetar samt hur 

arbetet är uppbyggt. Studiens tillförlitlighet samt hur de etiska riktlinjerna följts redogörs för i 

slutet av kapitlet.  

3.1 Ansats 
För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningar har en kvalitativ ansats använts. 

Ansatsen beskrivs som genererande av ”mjukdata” med hjälp av kvalitativa intervjuer (Patel & 

Davidson 2011:14). I denna studie har den främsta insamlingstekniken varit semi-strukturerade 

intervjuer. Intervjutekniken har möjliggjort att på förhand konstruera teman och frågor vilka 

fungerat som stöd vid själva intervjutillfällena. Fokus har legat på att skapa öppna frågor vilka 

lämnat stort svarsutrymme åt respondenterna för att få fylliga beskrivningar av deras värld 

(Patel & Davidson 2011:75f, 81; Lantz 2007:31f).  

     Som komplement till intervjuerna har även iakttagelser gjorts. Iakttagelserna har bidragit till 

att jag kunnat bilda mig en egen uppfattning av arbetet och utformningen av arbetsplatserna. 

Iakttagelserna har även möjliggjort konstruktionen av specifika frågor om arbetet utöver 

intervjuguiden. Det ska förtydligas att ingen faktiskt observationsstudie utförts. Inga 

strukturerade observationer i traditionell mening har utförts10. Snarare har iakttagelserna 

utgjort, som redan förklarats, ett stöd i min förståelse och datainsamling. Hur iakttagelserna 

praktiskt gått till förklaras under avsnittet Tillvägagångssätt, intrycken presenteras under 

kapitlet Resultat och Analys i samband med empiriframställningen. 

3.2 Forskarroll och perspektiv 
Den roll jag antagit i insamlingen av det primära datamaterialet kan bäst beskrivas med Kvales 

(1997:12f, 25f) metafor av forskaren som resenär. I min roll som resenär har jag gjort en resa 

där jag utforskat och sökt svar på hur arbetsmotivationen ser ut bland dem som arbetar under 

leanprinciperna. Resan har inte skett i blindo utan med hjälp av olika verktyg har en väg skapats 

vilken lett mig till studiens mål. Med hjälp av motivationsteorier och tidigare forskning på 

området kunde en uppfattning av arbetarnas verklighet formas samt frågor konstrueras för att 

få ta del av deras subjektiva upplevelse av sin verklighet. Under resan har dessa frågor ställs till 

människor jag mött vilka delat sin verklighet med mig i form av berättelser. Berättelserna jag 

fått ta del av har således inte varit spontana utan har skett genom strukturerade samtal vars syfte 

varit att få kunskap om individernas subjektiva upplevelse av sitt arbete. Vad jag hört och sett 

under min resa har omvandlats till texter vilka tolkats och rekonstrueras för att kunna förmedlas 

till läsaren av denna uppsats. 

     Som tolkare av texter ansluter jag mig till det hermeneutiska perspektivet (Kvale 1997:49). 

Att utgå hermeneutiskt innebär inte bara att tolka. Som resenär har jag också varit en del i 

skapandet av det material jag tolkat som har sitt ursprung i de tvåpartssamtal som skedde under 

                                                           
10 En faktisk observationsstudie är, i likhet med andra studieformer, beroende av att ett antal tekniker används för 

att kunna klassas som observationsstudie (se t.ex. Patel & Davidson 2011:kap.4). 
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intervjuerna (Kvale 1997:50, 52). I insamlingen av data har jag således varit en aktiv del och 

lämnat avtryck. Inte heller har min tolkning varit förutsättningslös. Som verkande människa tar 

jag med mina tidigare erfarenheter och förståelse av ämnet. Corbin och Strauss (2008:32ff) 

påpekar att förförståelsen är viktig att vara medveten om och arbeta med för att inte riskera att 

den undermedvetet påverkar tolkningen av texten. Därför är studiens resultat grundat på 

empirin och vad jag som tolkare tillfört. 

3.3 Urval 
Samtliga respondenter är från samma fabrik. Fabriken har valt att inte gå ut med sitt namn i 

studien vilket följs. Valet medför dock att beskrivningen av själva fabriken inte kan vara så 

detaljerad. Vad som kan nämnas är att den specifika anläggningen tillhör ett företag som är 

verksamt och konkurrerar på en global marknad. Anläggningen är belägen i Svealand och 

verkar inom tillverkningsindustrin med produkter som säljs till kunder i hela världen.  

     Respondenterna har utgjorts av 10 medlemmar från två team (inklusive teamledaren) i 

fabriken, en produktionsledare samt kontaktpersonen på fabriken. Samtliga respondenter är 

män inom åldersintervallet 20-50 år med en anställningstid på 3-22 år. De två team som bidragit 

till studien har inte handplockats av mig personligen utan har valts av fabriken. Teamet på svets 

har valts eftersom avdelningen fokuserat mycket på förbättringsarbetet under de senaste 

månaderna. Teamet på monteringsavdelningen valdes eftersom det fanns ett intresse av att höra 

om teamets motivation. Teammedlemmarna som utgjort studiens respondenter är urval från de 

båda teamen. Detta urval har skett efter teammedlemmarnas möjlighet att delta som avgjorts av 

närvaro och arbetsbörda.  Studiens respondenter beskrivs därför mest korrekt som en tillgänglig 

grupp (Patel & Davidson 2011:59). Resultatet av denna studie hävdas därför inte vara 

generaliserbart då respondenterna inte kan påstås representera samtliga arbetare som arbetar 

under lean principerna eller ens samtliga anställda på fabriken. Hur den praktiska tillämpningen 

ser ut bland företag och fabriker är inte enhetligt vilket skapar ytterligare svårighet att 

generalisera resultatet av denna studie. Dessutom är anläggningen, trots att merparten av den 

arbetar med systemet, fortfarande i processtadiet. Detta innebär att det vid studiens utförande 

fanns vissa skillnader i hur stor utsträckning systemet utgjorde en del av det dagliga arbetet.  

     Trots att resultatet av studien och slutsatserna som dras enbart gäller studiens respondenter 

har den kvalitativa ansatsen möjliggjort en djupare förståelse för det som undersökts, aspekterna 

bakom och variationerna i berättelserna (Patel & Davidson 2011:109). Det kan också vara så 

att aspekter som jag riskerat att missa upptäcktes och fångades in genom användningen av 

intervjuer istället för kvantitativa tekniker där problemområdet och datainsamlingen i hög 

utsträckning är förutbestämd. 

3.4 Tillvägagångssätt 
Studiens förfarande kan grovt delas in i fyra steg: inläsning och insamling av sekundärdata, 

kontakt med företag, faktisk datainsamling samt process efter datainsamling, det vill säga: 

bearbetning och analys. Dessa steg presenteras för överskådlighetens skull under fyra 

underrubriker: 

3.4.1 Inläsning och insamling av sekundärdata 
Under denna rubrik har jag som intention att övergripande beskriva hur min förståelse för 

studiens fokusområden skapats. Jag har sedan tidigare en viss kunskap om och förståelse för 

lean samt en bredare kunskap om motivation då mitt tidigare examensarbete behandlade 

fenomenet. Detta innebär att den främsta inläsningen varit på lean.  

     I en tidigare kurs på magisterutbildningen introducerades konceptet lean för mig. Genom 

denna kurs hade jag en viss teoretisk förståelse av konceptets grunder, bakgrund och tidigare 
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forskning inför denna studie. Den faktiska förståelsen för konceptet var dock ytterst begränsad 

vilket krävde en omfattande litteratursökning och inläsning på området för att få en djupare 

förståelse. Litteratursökningen började med att inledningsvis söka tidigare forskning genom 

Karlstads universitets sökmotor. Där uppmärksammades att redogörelsen av lean skiljde sig 

mellan olika studier. För att försöka få en bättre förståelse började böcker sökas som behandlade 

lean. Återigen uppmärksammades samma fenomen med skilda beskrivningar. Detta ledde till 

att jag valde att fokusera på litteratur som behandlade hur Toyota arbetar skriven av författare 

som faktiskt undersökt eller arbetat med systemet på Toyota. I efterhand har denna avgränsning 

vidgats för att få ett bredare perspektiv på konceptet. 

     Genom ett tidigare examensarbete på kandidatnivå hade jag inför föreliggande undersökning 

en uppfattning kring litteraturen om motivation samt förståelse för ämnet vilket innebär att den 

faktiska inläsningen inte varit krävande. Till skillnad från den tidigare studien som berörde 

motivationen till att göra karriär låg fokus i denna studie på arbetsmotivation. Inläsningen gick 

därför ut på att skaffa en fördjupad kunskap och förståelse för fenomenet arbetsmotivation och 

i synnerhet arbetsutformning. Detta skedde genom en primär granskning av tidigare använd 

litteratur för att se vad som var relevant för denna studie. Därefter vidgades perspektivet genom 

att inledningsvis läsa litteratur av bland annat Latham (2007) och Arnold och Randall (2010), 

vars verk tog upp arbetsmotivation, för att få en överblick kring motivationsteorier som explicit 

behandlar arbetsmotivation. Slutligen utnyttjades återigen Karlstads universitets sökmotor och 

sökord som ”Work”, ”Motivation” och ”Work motivation” användes för att få en inblick i hur 

tidigare studier undersökt arbetsmotivation. Resultatet av sökningarna bekräftade mina tankar 

om att det finns en specifik form av motivationsteorier som är passande att använda för att få 

förståelse för hur arbetsmotivationen ser ut bland anställda. I samband med inläsningen av lean 

söktes även tidigare forskning med bland annat följande kombinationer av sökord: ”Lean – 

Satisfaction”, ”Lean – Motivation” 

3.4.2 Kontakt med företag 
Sökandet efter ett företag som skulle vara passande för studien begränsades till Svealand och 

till att enbart omfatta tillverkningsindustrin. Efter en sökning och sållningsprocess kontaktades 

ett företag som använder lean. Inga andra företag kontaktades då detta företag efter en 

mejlkonversation valde att delta i studien. Anledningen till att just det specifika företaget 

kontaktades först är för att det på hemsidan framgick mycket information om deras leansystem. 

Via den information som framgick bedömdes att företaget uppfyllde studiens krav på vad som 

anses vara faktisk implementering och användning av lean. Dessa krav har varit:  

 

 Ett välutvecklat leansystem vilket innebär att tillämpningen av lean innebär att mer än 

ett fåtal verktyg används; 

 Arbetsplatsen är utformad eller präglad av principerna i lean där det är synligt att bland 

annat 5S och visuell styrning används samt att; 

 Det faktiska arbetet är påverkat av principerna i lean med bland annat organisering i 

team, standardiserad arbete, möjlighet att ge förslag och produktion efter JIT-principen.  

      

Anledningen till kraven är att studien krävde ett välutvecklat leansystem för att verkligen kunna 

försäkras om att studiens syfte och frågeställningar besvaras. I Resultat och Analys beskrivs det 

faktiska leansystemet på fabriken mer utförligt.  

3.4.3 Datainsamling 
Jag har haft möjligheten att spendera två heldagar på fabriken under vilka datainsamlingen 

gjorts. Samtliga intervjuer och iakttagelser har gjort av mig personligen utan någon inblandning 
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eller influens från vare sig företaget eller något annan part. Samtliga intervjuer har utgått från 

en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden har dock inte följts strikt utan dess frågor och 

teman har fungerat som stöd. Beroende på hur intervjuerna utvecklades kom jag som intervjuare 

på nya frågor, följdfrågor eller valde att inte använda vissa av dem ursprungliga frågorna. Detta 

innebär att inte exakt samma frågor ställs till samtliga respondenterna, dock har frågorna följt 

samma teman. Hur bra verktyg har då intervjuguiden egentligen varit? I efterhand när 

intervjuguiden granskas blir det uppenbart att vissa frågor inte alls fungerat. Det visade sig att 

frågor kopplade till leansystemet som användes inte fungerade då respondenterna hade för låg 

kännedom om systemet. Däremot visade sig resterande frågor, vid en jämförelse av vad som 

sades av respondenterna i relation till forskningsfrågorna, vara ett bra verktyg. Intervjuguidens 

innehåll samt övriga frågor har resulterat i relevanta och intressanta berättelser för studien. 

     Under det första besöket spenderades ungefär halva dagen till att bli guidad runt fabriken av 

min kontaktperson, intervjua min kontaktperson samt närvara under ett ledningsmöte. 

Guidningen tillät mig göra generella iakttagelser av hur produktionen och anläggningen är 

utformad samt ställa frågor. Resten av dagen tillbringades på svetsavdelningen där sex 

intervjuer utfördes. Samtliga intervjuer förutom två skedde vid stationerna eller området vilket 

tillät mig iaktta och ställa frågor om arbetet under intervjutillfällena. Detta var inte planerat utan 

en följd av att arbetsbördan vid tillfället för besöket var hög och respondenterna inte hade 

möjlighet att lämna arbetsstationerna. Nackdelen med den höga arbetsbördan är att 

omständigheterna inte var optimala för intervjuer. Respondenterna var i viss mån tvungna att 

koncentrera sig på två saker samtidigt (arbetet och samtalet). Lyckligtvis fanns möjligheten för 

merparten av respondenterna att rikta sitt fokus på intervjun under längre perioder då 

processerna i hög utsträckning är automatiserade. Respondenterna gavs även möjlighet att 

själva välja om de hade tid till att bli intervjuade. Däremot vet jag inte hur respondenterna 

påverkades av att stå på öppna ytor och prata. Jag upplevde inte att de var obekväma och inte 

heller fanns någon överordnad i närheten som eventuellt hade kunnat påverka deras svar. En 

annan nackdel är att flera intervjuer inte kunde bandas på grund av den höga ljudvolymen på 

arbetsområdet. Jag var därför tvungen att föra anteckningar under intervjuerna, något som 

fungerade bra. Respondenterna underlättade anteckningsförandet genom pauser i sina 

berättelser samt så gavs de möjlighet att under intervjuernas gång kolla vad som antecknades. 

Inga respondenter reagerade på felaktiga anteckningar. Intervjuerna varade mellan 10-3511 

minuter vilket förklaras med att respondenterna hade olika mycket att säga, hade olika lång tid 

till att faktiskt prata med mig och att samtliga frågor inte ställdes. Emellertid var intervjuerna 

tillräckligt långa för att få reda på respondenternas tankar och få svar på det jag sökte.  

     Under det andra besöket till fabriken tillbringade jag dagen på monteringsavdelningen, 

närmare bestämt en line som är ett led i produktionsbandet. Till skillnad från det första besöket 

tillbringades nästintill hela dagen på linen. Detta möjliggjorde att jag i flera omgångar kunde 

prata med respondenterna och få en fylligare uppfattning av arbetet. Totalt pratade jag med fem 

montörer under dagen. Av samma anledning som på svetsavdelningen utfördes intervjuerna vid 

respondenternas arbetsstationer. Lyckligtvis var ljudnivån lägre vilket möjliggjorde att 

samtalen kunde bandas. Den sammanlagda intervjutiden per person är inte möjlig att säga men 

intervjuomgångarna varade i snitt 5-10 minuter, även kortare och längre tillfällen förekom 

beroende på frågans karaktär samt hur mycket tid som kunde avsättas per gång. 

Intervjuomgångarna skedde under tiden då detaljjobb utfördes, efter avslutade tempon samt 

under raster (kafferast och lunch).  

                                                           
11 Enbart 1 intervju varade i tio minuter.  
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3.4.4 Bearbetning och analys 
Förfarandet vid bearbetningen av datamaterialet har skett på olika sätt beroende på hur 

datamaterialet insamlats. Under det första besöket spelades ett flertal intervjuer inte in utan 

svaren antecknades för hand. Efter varje sådan intervju bearbetades materialet direkt för att så 

korrekt som möjligt skriva ut materialet. Även iakttagelserna antecknades för hand. Emellertid 

behövde inte dessa i efterhand omarbetas på samma sätt. Vid det andra besöket till fabriken 

fanns möjlighet till att banda samtliga intervjuer. Transkriberingen av dessa, samt av de 

intervjuer som bandades under första besöket, inleddes direkt efter att besöken avslutats.  

     I denna studie har en tematisk analysteknik använts. Det faktiska arbetet med att konstruera 

teman började vid studiens insamling av sekundärdata. Som tidigare nämnts har min resa inte 

varit i blindo när jag sökt svar på studiens syfte och frågeställningar. Redan efter några litterära 

verk uppkom teman. Detta förfarande kallas för ett teorinära förhållningssätt (Widerberg 

2002:145). I uppsatsen framgår dessa teman ett flertal gånger, för att återge några kan team och 

arbetstillfredsställelse nämnas som två teman ur vilka studien utgått.  Efter att datainsamlingen 

genomförts uppkom ytterligare teman, något som kallas för ett empirinära förhållningssätt 

(Widerberg 2002:144). Utgångpunkten har varit att finna gemensamma teman i 

respondenternas berättelser men också skillnader vilka tydliggör hur arbetsmotivationen ser ut 

på fabriken och varför den ser ut som den gör.  Samtliga dessa teman har kategoriseras till ett 

antal huvudteman vilka presenteras under empiriframställningen. 

     Det faktiska analysarbetet har utgått från den hermeneutiska tolkningsläran. Viktiga delar i 

tolkningsprocessen är förståelsen för grundläggande antaganden vid hermeneutiska analys:  

 

 För tolkning och förståelse är både helhet och delar viktiga (Widerberg 2002:26). 

 

En viktig del av tolkningsprocessen är den hermeneutiska spiralen där delarna sätts i relation 

till helheten och vice versa (Kvale 1997:50f). För att enkelt förklara denna process har det 

empiriska materialet granskats som individuella intervjuer med olika delar men också som en 

helhet där intervjuerna utgjort delarna. Dessa delar och helheter har i flera omgångar lästs och 

tolkats där bland annat tolkningar antecknats och frågor ställts i form av, vad betyder detta för 

motivationen och är detta gemensamt? Ett exempel på en av anteckningarna som gjordes under 

analysarbetet kommer från en intervju med monteringsteamet: 

 

Respondenterna beskriver att de själva har ansvaret för att skapa sig ett utvecklande arbete 

men att de inte har förutsättningarna för detta. De är missnöjda och önskar bättre 

förhållanden med fler resurser […]. 

 

Anteckningen berör en fråga som ställts om en arbetsegenskap och respondenternas 

arbetstillfredsställelse. Som framgår har jag tolkat respondenternas utsagor som att de själva 

ansvarar för att skapa ett utvecklande arbete genom det ansvar respondenterna som team fått. 

Som också framgår tolkar jag respondenterna som missnöjda över förutsättningarna för detta. 

Ett annat exempel är en anteckning gjord utifrån samtliga intervjuer där jag drar en slutsats om 

att engagemanget för förslagsverksamheten är lågt men att andra områden driver fram extra 

insatser bland respondenterna: 

 

[…] att intresset för förslagsverksamheten är lågt beror på en avsaknad av intresse att delta. 

Trots detta framgår flera exempel på att respondenterna går utanför ramen och engagerar 

sig. Detta engagemang verkar i stor utsträckning bero på […]. 

 

I princip har varje genomläsning inneburit nya förståelser för materialet vilka satts i relation till 

helheten och övriga delar för att med nya ögon tolkas. Denna process upprepades tills mönster 
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uppenbarades, något som i praktiken innebär att man tolkar tills man skapar en bild fri från 

motsägelser.  

 

 Mening skapas och förstås i en kontext (Widerberg 2002:26). 

 

Detta innebär att studies resultat är beroende av kontexten från vilken den kommer ifrån. 

Studiens resultat är heller inte nödvändigtvis det enda sanna beroende på andra perspektiv.  

 

 Förståelsen bygger på någon form av förförståelsen (till exempel teori) ur vilken 

tolkningen sker (Widerberg 2002:26). 

 

Den förförståelse ur vilken tolkningarna skett återges i den teoretiska referensramen.  

 

  Tolkning bygger på förutfattade meningar eller förväntningar (Widerberg 2002:26). 

 

För att min tolkning ska förstås och framstå som trovärdig måste mina förväntningar på 

resultatet blottläggas. Inför denna studie var jag inte en förespråkare av lean. Denna position 

bygger på att jag tagit del av litteratur som i hög utsträckning framställt lean som ett koncept 

vilket på bekostnad av de anställda ger företag större effektivitet och vinster. Det är egentligen 

detta kritiska förhållningssätt som skapat ett intresse hos mig att utföra en studie om lean. Målet 

med studien har inte varit att framställa lean som ett demotiverande system. Snarare har det 

personliga intresset handlat om att testa mitt eget förhållningssätt men också testa den litteratur 

som ofta framställer lean som orimligt negativ för arbetare.  

     Det måste medges att jag ställt mig kritisk till konceptet och den retorik som används utan 

att direkt ta hänsyn till faktorer som: varför företaget använder systemet och hur det används. 

Därför har jag under studiens gång vidgat mitt perspektiv till att i större utsträckning ta del av 

neutrala och positiva författares beskrivningar av lean samt tagit del av ett stort antal tidigare 

studier som studerat lean och hur det används av företag. Genom denna process har jag i viss 

mån kommit att gå ifrån det kritiska förhållningssättet mot konceptet i sig och mer neutralt 

börjat betrakta det. Detta då en förståelse fåtts för att ett koncept inte kan vara något annat än 

vad dess brukare gör det till. Det vill säga: konceptet och dess delar behöver inte betyda negativa 

effekter för arbetare om systemet används för andra syften än hård rationalisering. 

3.5 Etiska aspekter 
All forskning går ut på att skapa kunskap som är givande för samhället. Denna kunskap får inte 

tillåtas att bli producerad på bekostnad av de människor som bidrar till att skapa den. Av den 

orsaken finns det ett antal forskningsetiska principer och riktlinjer att följa vid bedrivande av 

forskning (Patel & Davidson 2011:62; Kvale 1997:106). I föreliggande studie har därför 

riktlinjer och rekommendationer som utarbetats av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSFR) noga följts.  

     De etiska riktlinjerna består av två principer. Den första principen berör forskningen i sig 

där all forskning ska bedrivas med samhällsnyttan i åtanke (Vetenskapsrådet 2002:5). Med 

denna studie hoppas jag bidra till en ökad förståelse för hur arbetsorganisationer kan främja 

motivation samtidigt som de strävar efter effektivitetshöjningar. I detta sammanhang ser jag 

motiverade anställda som en förutsättning och konkurrenskraftig fördel för företag och 

organisationer som strävar efter att bli konkurrenskraftiga och framgångsrika. 

     Den andra principen består av fyra riktlinjer för individskyddet av studiens respondenter: 

 

 Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet 2002:7). 
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Samtliga deltagare i studien har informerats om studiens syfte och att deras deltagande är 

frivilligt. Respondenternas rättigheter, så som möjligheten att avbryta sin medverkan både 

under och efter intervjutillfällena, har delgivits dem. Även kontaktpersonen på företaget har 

delgivits denna rättighet i det fall fabriken önskar att avbryta samarbetet.   

 

 Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.” (Vetenskapsrådet 2002:9). 

 

Samtliga respondenter har tillfrågats om de är villiga att medverka i studien. Jag har delgivit 

respondenterna att de inte behöver delta och bör enbart medverka om de känner att de vill. 

      

 Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet 2002:11). 

 

Allt datamaterial som insamlats har behandlats uteslutande av studiens författare och ingen 

annan. Materialet har hanterats avskärmat utan att någon haft möjlighet att ta del av det. För att 

ytterst säkerställa konfidentialitet och anonymitet av respondenter och fabrik/företag har inga 

anteckningar i form av namn, ålder eller andra karaktärsdrag gjorts. Allt material har istället 

förvarats under betäckningar som ”IPX” och ”Fabrik”. Detta innebär att ingen information som 

kunnat kopplas till specifik individ/företag funnits att tillgå.  

 

 Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet”. (Vetenskapsrådet 2002:14). 

 

För att säkerställa att det insamlade materialet inte brukas för annat ändamål än att besvara 

denna studies syfte och frågeställningar raderas allt material när studien är slutförd och 

granskad. 

3.6 Studiens trovärdighet 
I kvalitativa studier är kvalitet ett nyckelbegrepp där validitet och reliabilitet får en annan, och 

mer sammankopplad, innebörd i jämförelse med vad som klassiskt betäckas som reliabilitet12 

och validitet13. I kvalitativa studier antas inte låg reliabilitet vara ett problem. Skilda resultat av 

samma studieobjekt kan bero på att uppfattningar har ändrats och att olika studier lyckats fånga 

uppfattningarna som rådde vid tidpunkten. Därför är reliabilitet, i kvalitativ forskning, i hög 

utsträckning sammankopplat med validitet och har dessutom en vidare innebörd än enbart 

datainsamling. Snarare berör det hela forskningsprocessen där forskarens förmåga till att utföra 

givande studier, upptäcka företeelser och använda sin förförståelse är viktiga områden för att 

skapa hög validitet (Patel & Davidson 2011:104ff). 

      Kvale (1997) föreslår att kvalitativ validitet ska bedömas utifrån tre kriterier: 

 

 Validitet som hantverksskicklighet berör forskarens trovärdighet genom tidigare studier 

men också dennes skicklighet och moralistiska integritet (Kvale 1997:218). 

 

                                                           
12 Det använda datainsamlingsinstrumentets tillförlitlighet och förmåga att stå emot slumpen (Patel & Davidson 

2011:103). 
13 Att faktiskt undersöka det som är planerat att undersöktas (Patel & Davidson 2011:102). 
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Som intervjuare har jag varit studiens forskningsverktyg, men för att bli en bra intervjuare krävs 

erfarenhet (Kvale 1997:136). Viss erfarenhet av att utföra intervjuer har jag haft med mig in i 

denna studie, men knappast tillräckligt för att anses vara erfaren. Detta innebär inte 

nödvändigtvis att min förmåga till att utföra givande intervjuer varit låg. Att genomföra givande 

intervjuer handlar bland annat om kunna framföra det man vill, vara uppmärksam på detaljer, 

utveckla och fördjupa det som sägs samt anpassa sig efter respondenten (Kvale 2007:136). Att 

vara en bra intervjuare betyder således att kunna det mänskliga samspelet och vara kapabel att 

genomföra givande samtal med andra. Något jag anser mig behärska genom åratal av social 

interaktion. 

     Som oerfaren forskare med ett minimum av tidigare studier kan jag dock inte via tidigare 

studier underbygga föreliggande studies trovärdighet. Istället måste jag förlita mig på att via en 

redogörelse av forskningsprocessen visa på dess trovärdighet. Hur studien gått tillväga är redan 

beskrivet under avsnittet Tillvägagångssätt. I avsnittet beskrivs bland annat att intervjuerna 

utförts ute i produktionen och att inte samtliga intervjuer bandats. Eventuellt kan faktumet att 

koncentrationen i viss mån delats mellan intervjun och arbetet samt det faktum att vi stod på 

öppen yta vara två faktorer som påverkat svaren från respondenterna. Det kan vara så att 

respondenterna hade givit andra svar om intervjuerna gjorts under andra omständigheter och i 

en annan, mer passande miljö. Att spela in intervjuer framgår inte någonstans som ett krav vid 

kvalitativa studier, däremot är det säkerligen underlättande för forskaren och skapar 

trovärdighet för tolkningar. Som beskrivet har detta hanterats på flera sätt vilket stärker 

trovärdigheten i studien. Alternativet hade varit att helt överge dessa intervjuer och därmed vara 

tvungen att utgå från ett mindre datamaterial i tolkningsprocessen.  

     Kvale (1997:218) beskriver vidare att valideringen inte bara är att beskriva sin process för 

andra att bedöma. En viktig del är att i processen själv validera sin studie genom bland annat 

kontrollering och ifrågasättande av det egna arbetet. Genom att ständigt vara reflektiv under 

processen stärks trovärdigheten. Det viktigaste kan antas vara att våga inta ett kritiskt 

förhållningssätt mot sig själv. Detta gäller den egna inläsningen av ämnet där man ständigt 

söker alternativa förklarningar. Det kritiska förhållningssättet ska även appliceras på tolkningen 

och framställningen av empirin för att undvika snedvridning av verkligheten. Genom att 

kontrollera att jag inte har plockat ut citat ur dess sammanhang eller övertolkat specifika delar 

har det undvikits att studiens resultat skildrats på ett sätt som inte överensstämmer med 

respondenternas faktiska verklighet.  

     Kopplat till empiriframställningen är de frågor som använts vid insamlingen av 

datamaterialet. Genom att vara eftertänksam och granska intervjuguiden har det undvikts att 

frågorna styrt respondenterna till att enbart kunna svara på ett sätt. Jag har utgått från en tanke 

om att som man frågar får man också svar och därför strävat efter att skapa frågor som tillåter 

stort svarsutrymme. Trots detta har det funnits situationer där respondenterna fokuserat i sina 

berättelser. I sådana situationer har det ansetts vara passande att ställa följdfrågor som vägleder 

respondenterna till att fokusera på ytterligare eller andra aspekter och därmed få berättelser som 

har större vidd. 

 

 Kommunikativ validering där tolkningarnas giltighet prövas av andra och med andra i 

dialog (Kvale 1997:221). 

 

Att låta sin studie bli granskad av andra benämnas som peer-review, eller referentgranskning 

på svenska, och är traditionellt något som sker innan vetenskapliga studier publiceras i 

tidskrifter. En liknande process är traditionell vid examinationsarbeten. Studier som utförs av 

studenter ska i en dialog granskas gällande dess olika delar av opponent(er) och försvaras av 

författare (Patel & Davidson 2011:142).  
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     En annan form av giltighetsprövning är att låta respondenter pröva tolkningarna. Detta är ett 

sätt att försäkra sig om att respondenterna tolkats rätt. Därför har uppsatsen låtits bli granskad 

av min kontaktperson på fabriken. Det har inte funnits möjlighet att låta samtliga respondenter 

granska tolkningarna på grund av tidsbrist. Däremot har det vid de intervjutillfällen som svaren 

antecknats möjliggjorts för respondenterna att iaktta vad jag skriver ned och på sätt få eventuell 

feedback. En annan teknik som använts under samtliga intervjutillfällen har varit att ställa 

frågor i stil med ”så du menar att…” där min tolkning framgått. 

 

 Pragmatisk validering översätts konkret till ”göra sann” och går ut på att visa på vilka 

sätt tolkningarna är trovärdiga (Kvale 1997:224f). 

 

I uppsatsen samtliga delar har det genomgående eftersträvats att så noggrant som möjligt 

motivera de val som gjorts. Detta har inneburit att de olika delarna i den teoretiska 

referensramen argumenterats för varför de är relevanta, att samtliga delar i studiens arbetsgång 

beskrivits noggrant i metodkapitlet och att exemplifierande citat använts i 

empiriframställningen. Genom detta är förhoppningen att läsaren ska kunna bedöma hur och ur 

vad mina tolkningar skett och därför kunna värdera trovärdigheten som hög. 
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4. Resultat och analys 

Överblick analys och resultat 
Inledningsvis presenteras mina iakttagelser och upplevelser av kontexten, det vill säga 

fabrikens layout, hur de anställdas arbetsplatser är utformade och hur de anställda arbetar. 

Därefter följer berättelserna som jag har tagit del av från respondenterna ute på 

produktionsgolvet. Genomgående varvas intervjumaterial med mina iakttagelser och kopplas 

till de teoretiska utgångspunkterna samt de nio antagandena. Framställningen sker utifrån 

studiens tre forskningsfrågor där varje fråga behandlas separat. 

4.1 Företagets leansystem 
Företaget har utvecklat ett gemensamt produktionssystem för alla divisioner inom sin 

organisation vilka återfinns i både produktion och administration. Bakgrunden till utvecklingen 

av ett gemensamt system är att det fanns stora skillnader mellan företagets olika delar. Det 

krävdes ett gemensamt system för samtliga divisioner med likadana verktyg för att stärka 

konkurrenskraften. Ett flerårigt projekt drevs där analyser och jämförelser av 

produktionsledningssystem och bästa praktiker inom, och utanför, företaget utfördes med 

motivet att utveckla ett nytt system. Resultatet blev ett TPS inspirerat produktionssystem, 

skräddarsytt för företaget i fråga14.  

     Systemet ska ses som en helhet där ingen del kan tas bort eller användas enskilt. Det är en 

filosofi om värdeskapande som ska återfinnas på alla nivåer och i allt arbete (jmf Pettersen 

2009:132f). Det är ingen kortsiktig kampanj utan utgår från ett långsiktigt perspektiv om att 

förbättra företagets samtliga delar. Systemet (figur 4) utgår från företagets filosofi med dess 

grundläggande principer och värderingar samt fem lean principer15 med ett antal specifika 

leanverktyg inom varje princip. 

Figur 4. Principer och verktyg inom XPS 16 
 

     

                                                           
14 Framöver benämns företagets specifika leansystem som system eller XPS vilket står för X [företagsnamn] 

Production System. 
15 Detta är samma principer som återfinns inom TPS vilka är beskrivna i avsnitt X till X. 
16 Detta är inte företagets faktiska modell utan min egen framställning av helheten samt några verktyg. 
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Genom fem principer ska ett effektivare arbete skapas som ökar värdet för kunden. Allt arbete 

som inte skapar värde ska tas bort med allas hjälp (jmf Shingo 1992:8f, 23, 92). Dessa fem 

principer är (1) team: alla ska involveras i förbättringsarbetet och i uppnåendet av mål, (2) 

jidoka: göra rätt från början, hitta fel samt åtgärda dessa vid ursprunget, (3) JIT: producera i rätt 

tid och kvantitet på kortast tid, (4) processtabilitet: reducera variabilitet och skapa ordning för 

att höja förutsättbarhet och effektivitet samt (5) ständiga förbättringar: ett långsiktigt 

förbättringsperspektiv som bygger på standardiseringar och klara visioner av framtiden.  

4.2 Hur fabriken arbetar med lean 
På fabriken utgår man från sina mål och problem när XPS och dess tankesätt appliceras. 

Övergripande kan detta beskrivas genom en fyrboxmodell (figur 5): 

 

 
Figur 5. Hur fabriken applicerar XPS utifrån sitt nuvarande läge och framtidsmål 

 

Utifrån övergripande mål sätts förbättringsmål rörande bland annat säkerhet, kvalitet, kostnader 

och människan (till exempel förslagsverksamheten). I det vänstra övre hörnet återfinns 

företagets nuvarande läge gällande dessa områden. En analys av verksamheten leder till ett antal 

punkter vilka visar faktorerna bakom nuvarande läge. Dessa punkter återfinns i det nedre 

vänstra hörnet. Utan förändringar förblir nuläget. Om förändringar behöver ske skapas en 

strategi för hur målen ska nås vilken återfinns i det nedre högra hörnet som ett antal punkter. 

Utifrån modellen tas sedan ett antal problemområden fram vilka fabriken arbetar med och 

veckovis följer upp utvecklingen på. 

     Fyrboxmodellen ovan ger en något förenklad bild av verkligheten på fabriken. Att införliva 

XPS är en krävande process och det ”praktiska” arbetet är långt ifrån färdigt. Trots att några år 

gått sedan arbetet med att införa det gemensamma systemet påbörjades påpekar 

kontaktpersonen att fabriken fortfarande befinner sig i processtadiet. Bland annat beskrivs att 

arbetet med materialförsörjning (jmf Womack et al. 1990: 60, 62, 67) och träning i 

processanalyser fortfarande pågår.  

     En annan svårighet ligger i att skapa förståelse för systemet. På fabriken har det tidigare 

använts andra förbättringskoncept, enskilda leanverktyg samt tagits in lean konsulter utan 

någon större framgång. Fokus riktades väldigt mycket direkt ut mot dem människor som skapar 

värde, det vill säga dem ute i produktionen. Ett sådant förfaringssätt fungerade inte då det inte 

fanns ett kunnigt ledarskap. Erfarenhet har visat att för att skapa förståelse måste det finnas ett 

bra ledarskap som driver utvecklingen framåt: 

 

Nuläge Mål

Hur vi arbetar 
i dag

Hur vi ska 
arbeta för att 

nå mål
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Man hade egentligen inte så mycket fokus på ledarskapet som egentligen sätter 

spelreglerna för alltihop. En bra ledare får med sig alla sina medarbetare, dem flesta i alla 

fall, och är en person som lyckas driva igenom förbättringar. 

 

Oavsett vad som görs är ledarkåren en betydelsefull faktor för framgång menar 

kontaktpersonen. Därför ligger fokus väldigt mycket på träning av ledare17 vilka ska utmana, 

leda och coacha sina team mot fastställda mål (jmf Liker & Convis 2012:132f). Den 

produktionsledare jag pratade med beskrev sitt ledarskap som just vägledande. Värdet ökas inte 

genom direkt styrning utan genom att göra arbetet med XPS roligt.  Därför verkar ledaren bland 

annat för att skapa förståelse för varför de arbetar som de gör och vad som måste göras (jmf 

Sandberg & Targama 1998 kap.2). Detta överensstämmer med antagande åtta där det antogs att 

ledarskapet är viktigt för förståelsen av mål och mot vad arbetarna riktar energi. 

Produktionsledaren berättar vidare att det inte går ut på att säga åt dem anställda vad de ska 

göra utifrån målen utan att få dem att tänka själva hur de kan bidra genom att analysera arbetet 

och komma fram till förbättringar. Detta argumenteras för av Imai (1991:167) som menar att 

arbetarna måste tränas i att bli kaizen-medvetna. Kontaktpersonen fortsätter med att berätta att 

arbetarna måste se vilken nytta deras deltagande har för det egna arbetet: 

 

Alla människor förstår att om jag inte behöver gå extra så förbättrar det för mig och jag 

kan fokusera på det värdeskapande. Belöningen i sig är i stor utsträckning att jag lär mig 

själv och förstår att så mycket kommer tillbaka.  

Det handlar om att skapa en förståelse för vilken betydelse en förbättrad produktivitet har. Utan 

förbättring av de nuvarande arbetsprocesserna, som än innehåller mycket onödiga rörelser och 

kvalitetsdefekter, kan fabriken inte bestå.  

     Ledningen har gått ut med att förbättringarna innebär frigörande av positioner. Frigörandet 

betyder att arbetet utförs av färre personer, något som kritiserats av bland andra Björkman och 

Lundqvist (2013:39). Kontaktpersonen poängterar att det inte handlar att sänka arbetsstyrkan 

utan att frigöra resurser vilka kan användas till annat: 

 

Det handlar om att faktiskt att reducera och göra jobbet effektivare på färre resurser. Kan 

vi frigöra en position på tio då har vi en position som vi kan använda till utveckling. Kanske 

någon som vill förkovra sig.  

Det understryks att: 

[…] det aldrig varit något som fått gå för de gett förbättringsförslag, man har alltså inte 

dragit ned tack vare förbättringar. 

Att det sker varsel på fabriken är en naturlig del av företaget och det sker oavsett vilket system 

som används. Respondenterna själva är medvetna om att fabriken är i ett läge där varsel är 

aktuellt, men de är av uppfattningen att ledningen i alla fall försöker rädda jobb där en 

respondent säger ”ett antal jobb kommer försvinna, men företaget försöker rädda jobb”. Dennis 

(2009:109) argumenterar för att den ömsesidiga respekten mellan anställda och ledning där 

ledningen i största möjliga mån ska undvika uppsägningar för att anställda inte ska motsätta sig 

förbättringsarbetet, men att uppsägningar måste ske vid hårda tider (jmf Herzberg 1987:9). 

                                                           
17 Varje produktionsledare har omkring 50 underställda. Därför används en struktur som dessutom innehåller 

teamledare och assisterande teamledare vilka understödjer produktionsledaren. 
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4.3 Kontexten 
Fabriken jag besökte är en enorm anläggning. Jag hade inte möjlighet att besöka samtliga delar 

men de jag besökte var delar av monteringshallen och svetsavdelningen. Det första man möts 

av när man går in i fabriken är strukturen och att det är väldigt rent för att vara en industri. Ute 

på produktionsgolvet är ytorna öppna med avskiljningar skapade genom hyllor som förvarar 

material i lådor. Varje låda har en etikett med en sifferkod eller term som visar dess innehåll. 

På golvet är det markerat var varje objekt ska stå. Det finns även linjer och markeringar på 

golvet som markerar var man får gå, var truckar får köra och var man får korsa truckarnas 

körväg (övergångsställen). Runt om fabrikens inre väggar finns information att tillgå om till 

exempel mätdata. Även montrar som visar generell information om bland annat fabriken finns 

utplacerade på områden där arbetare ofta samlas.  

4.4 Teamens arbetsplatser 
Arbetsplatserna är uppbyggda enligt löpandebandsprincipen. Arbetarna följer inte med bandet 

utan de står vid sina stationer. De två teamens arbetsplatser är snarlika men inte identiska. 

Nedan visualiseras arbetsplatsernas uppbyggnad (figur 6): 

 
Figur 6. Arbetsplatsernas utformning18 

 

     Runt stationerna finns standardiseringsmallar utplacerade längst med väggarna eller på stativ 

på golvet. Dessa mallar beskriver de olika momenten av en arbetsprocess och hur momenten 

ska utföras. Även 5S instruktioner finns utplacerade vilka beskriver hur 5S ska utföras under 

                                                           
18 Illustrationerna visar enbart de stationer som mina respondenter arbetar vid. Illustrationerna är övergripande 

och ritade av mig själv efter iakttagelser. 
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och efter arbetet. Taktklockor är synligt utplacerade vilka skiftar mellan att visa hur lång tid det 

är kvar, klockanslaget och paus. Utplacerade finns även små dosor med en gul, blå och röd 

knapp. Dessa är andondosor som fungerar på samma sätt som andonkablar (Treville & 

Antonakis 2006:103). Vid problem i tillverkningen trycker arbetaren på den gula knappen, vid 

förseningar av material som beställts trycks den blå knappen och vid behov av produktionsstopp 

används den röda knappen19. Under min vistelse trycktes den gula och blå knappen. När någon 

av knapparna trycktes synliggjordes detta på taktklockan som visade vilken knapp som tryckts 

och på vilken station. Efter att en knapp tryckts kom Andon-personal som åtgärdade upphovet 

till att knappen trycktes. 

     Under mina besök träffade jag sammanlagt tio (inklusive teamledare) medlemmar från 

teamen vilka vid tillfällena jobbade vid stationerna. Till min förvåning visade det sig att 

medlemmar i låg utsträckning integrerade med varandra. Som en av respondenterna på svets 

uttryckte står de oftast själva och jobbar: 

 

Just här på vår avdelning blir det väl inte så mycket teamjobb. Du står alltid själv på 

stationerna och jobbar så det blir mycket självständigt ändå. Det är mer på slutsvetsen där 

du jobbar två och två och det blir på så sätt mer teamarbete.   

 

Detta överensstämmer med mina egna iakttagelser av hur svetsarna arbetar. Respondenterna 

stod ensamma vid sina stationer och jobbade, förutom vid slutstationen där två respondenter 

arbetade.  

     På monteringen återfanns liknande organisering av arbetarna. Skillnaden mot svets är, vad 

jag kunde uppmärksamma, att flera arbetare arbetar vid samma station. En respondent säger att 

de inte arbetar ”tillsammans” med monteringen utan varje arbetare gör sitt jobb, men att de i 

viss grad är beroende av varandras arbete. Samma respondent fick vid ett senare tillfälle under 

dagen avbryta sin montering då denne inte kunde fortsätta innan kollegan på samma station 

utfört ett visst moment som krävdes för fortsatt arbete. Om samma mönster återfinns i hela 

linjen kan jag inte uttrycka mig säkert om eftersom jag rörde mig runt en begränsad del. Vissa 

skillnader mot andra delar av monteringen uppmärksammades dock. Till exempel på mindre 

stationer såg det ut som att 3-4 anställda arbetade i högre utsträckning tillsammans runt en 

komponent vilket kan innebära att teamorganiseringen är mer utbredd på vissa områden av 

produktionen. 

     Beträffandet det faktiska arbetet är det på svetsavdelningen i hög utsträckning automatiserat 

med viss variation från station till station. Arbetarna utför handsvets under förberedelserna av 

komponenterna inför robotkörningen och övervakar sedan processen. Kontroller görs efteråt. 

På monteringsavdelningen används inga robotar utan allt arbete är manuellt. Att arbetet är 

manuellt är egentligen det enda gemensamma mellan stationerna. Det faktiska 

monteringsarbetet och hur det utförs skiljer sig väldigt mycket mellan stationerna och arbetarna. 

Vissa montörer stod stilla medan andra stod stilla men rörde sig mellan olika stationer. Vissa 

rörde sig konstant medan andra satt ned, allt beroende på arbetsmoment. Det är även blandat 

om montörerna arbetar enskilt eller om det är flera arbetare vid samma station.  

4.5 Stämningen 
Denna del kanske inte tycks vara relevant att inkludera men jag har svårt att föreställa mig 

motiverade anställda om stämningen är dålig. Därför följer en kort beskrivning av hur jag 

generellt upplevde stämningen på fabriken. 

     Min upplevelse av fabriken är enbart positiv. Alla individer jag haft direkt kontakt med under 

mina besök har bemött mig på ett trevligt och välkomnade sätt. Jag hade bland annat möjlighet 

                                                           
19 Det är enbart Andon (driftpersonal) som får trycka på den röda knappen om det avgörs vara nödvändigt. 
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att introducera mig själv och min studie till ledningsgruppen under ett morgonmöte. Trots att 

introduktionen var av kortare form upplevde jag personerna närvarande som genuint 

intresserade. Genomgående har de personer jag mött visat intresse för motivet bakom mitt besök 

genom att bland annat fråga mig om studien och min utbildning. Detta har såklart påverkat min 

sinnesstämning positivt och jag mått bra under mina två heldags vistelser på fabriken.  

     Vad gäller arbetarna verkade majoriteten glada och ambitiösa i sina arbeten. Stämningen 

verkar vara positiv bland arbetarna. Jag kunde inte undgå att uppmärksamma lekfullheten 

mellan de anställda där de gärna retade varandra med glimten i ökat. Överlag hördes många 

skratt och leenden sågs bland personalen. Jag upplevde det som att arbetarna trivdes sett till det 

sociala. Till exempel verkade arbetare besöka varandra för att utväxla några ord innan de rörde 

sig vidare.  

4.6 Respondenternas berättelser 
Studien har sökt svar på hur arbetsmotivationen ser ut bland dem som arbetar under lean 

principerna. I studien operationaliserades inre motivation och söktes genom samtal med 

studiens respondenter om deras engagemang utöver sin arbetsbeskrivning samt deras 

arbetstillfredsställelse.  

4.7 Engagemang bland respondenterna  
Genom forskningsfråga ett söktes svar på om respondenterna är engagerade i sitt arbete och vad 

som i så fall är drivkraften bakom engagemanget. Det visade sig att enbart ett av de tre 

kännetecknen för engagemang beskrivna av Schaufeli med kollegor (2002:75f) återfanns i 

tillräckligt hög utsträckning för kunna anses vara närvarande. Respondenterna beskriver att de 

känner ansvar för sitt arbete och vill producera något som de kan vara stolta över. Detta 

representerar hängivelse. De två andra kännetecknen var i lägre utsträckning närvarande. Vissa 

av respondenterna beskriver sig som ofta trötta i slutet av dagen då arbetet är jobbigt medan 

andra tar upp övertid.  Respondenterna som nämner övertid gör det i samband med 

beskrivningar av hur de i perioder jobbar extra hårt. Detta trodde jag skulle leda till 

beskrivningar av vitalitet men visade sig snarare handla om att de gjorde det för att undvika 

övertid. Det beskrivs att övertiden är onödig och egentligen ”ineffektiv övertid”, som en 

respondent utrycker det, då de gör väldigt lite arbete. Detta var inte ett genomgående tema utan 

något ett färre antal respondenter berättade. Att respondenter känner sig trötta och inte vill jobba 

övertid visar på låg vitalitet. Beträffande det sista kännetecknet, absorbering, gick det att tala 

med flertalet av respondenterna under tiden som arbetsuppgifterna utfördes. Detta indikerar att 

de inte var uppslukade av arbetet i den mening Schaufeli med kollegor menar visar på 

engagemang. 

     Det visar sig att det låga engagemanget främst speglas i hur många förbättringsförslag 

respondenter ger. Respondenter på båda avdelningarna förklarar att ledare försöker engagera 

dem till att ge förslag men att det inte driver dem till att söka förbättringar. Antagande åtta fick 

tidigare stöd genom att produktionsledaren beskrev hur denna försöker engagera sina 

underställda. Respondenterna visar dock på att ledarskapet inte har någon större betydelse för 

var de faktiskt riktar sitt fokus. Det beskrivs av respondenterna från båda teamen att ledarna 

främst fokuserar på säkerheten och försöker få dem att dagligen söka efter säkerhetsrisker. En 

respondent säger att denna bara skulle ge förslag på säkerhetsförbättringar om denna själv 

råkade ut för något: 

 

”Jag skulle bara ge förslag om jag faktiska råkade ut för något, till exempel gick in i en 

vass kant eller något.” 

 



Resultat och analys 

34 
 

Andra respondenter sade helt enkelt att de inte vet varför de inte ger förslag eller att de inte har 

tid till att söka förbättringar. Att förslagen är få kan uppfattas som problematiskt då anställdas 

engagemang i förbättringsarbetet är en förutsättning för ständiga förbättringar (Imai 1991:42). 

I antagande sju antogs det att engagemang förutsätts av ett klimat som stödjer deltagande. Det 

framgår att ett sådant klimat försöker skapas men att det inte leder till att anställda lämnar 

förbättringsförslag. Till exempel verkar det som att förutsättningarna är bra för 

förslagsverksamheten. Viktiga aspekter som förståelse för arbetet (Woodruff 2009:76) och 

förståelse för mål (Umstot et al. 1976:393) verkar vara närvarande genom arbetsträning och 

informationsdelning. Speciellt på svetsavdelningen tas arbetsträningen på stort allvar för att 

undvika kvalitetsbrister, menar produktionsledaren och teamledaren vilka tränar övriga 

teammedlemmar.  

     Det förklaras att arbetsträning sker då svetsare inte följer standarden. Just den intervjuade 

produktionsledaren beskriver att han använder ett system med tre noteringar innan en arbetare 

plockas ut för arbetsträning. Träningen sker då genom att arbetaren i fråga tillsammans med 

ledare övar på arbetsmomenten enligt en standard tills denna lärt sig de olika momenten. När 

arbetaren lärt sig arbetet får denna återvända till den station denna plockades ut från. Vad gäller 

klimatet berättar produktionsledaren att han aktivt försöker skapa ett klimat med högt i tak, 

vägledning, feedback samt förståelse för och i arbetet, något som överensstämmer med vad som 

krävs för att engagera anställda (Liker 2009:239f; Dennis 2007:118). Att ledarskapet faktiskt 

ser ut så styrks av respondenterna från svetsavdelningen som karaktäriserar ledarskapet med 

liknande ord. En respondent beskriver att ledarskapet fokuserar på dialog snarare än styrning:  

 

Vi blir inte styrda med järnhand utan det är snarare en dialog mellan chef och arbetare. 

 

Produktionsledaren beskrivs vidare som en person som vid både negativ och positiv feedback 

för en dialog kring vad som är bra och vad som kan förbättras. Han är även öppen med 

information och informerar när någon frågar om något den undrar. 
 

4.8 Respondenternas arbetstillfredsställelse 
Genom forskningsfråga två söktes svar på om team och deltagande är förknippat med 

arbetstillfredsställelse, och i så fall hur. I likhet med Herzbergs studier (2002) av motivation har 

det i denna studie uppmärksammats en skillnad mellan det faktiska arbetet och de förhållanden 

under vilka arbetet utförs. Med arbete menas i denna studie ansvarsområden i arbetet men också 

arbetsuppgifterna i sig och övriga faktorer direkt kopplade till arbetet. Arbetsförhållanden har 

en vidare innebörd än det faktiska arbetet och hänför främst till förhållandena i vilka 

arbetsuppgifterna och övriga delar av arbetet finns.  

     Arbetsförhållandena redogörs separat för respektive team eftersom det skett förändringar av 

båda teamens arbetsplatser med skilda effekter på arbetstillfredsställelsen. Svetsteamets 

arbetsplats var tidigare präglad av många utfall, säkerhetsbrister och överlag dålig ordning. Det 

beskrivs att det under det senaste året skett stora förändringar av både arbetsmiljö och 

produktion. Teamledaren beskriver att allt organiserats upp, standardiseringar har gjorts bättre, 

informationsdelning förbättrats och fler uppföljningar görs. Monteringsteamets line hade innan 

mitt besök varit objekt för en större ombyggnad för att höja produktionsvolymen. När 

ombyggnationen skedde kan jag inte svara på men utifrån hur stort fokus det hade i 

respondenternas berättelser och att dess effekter fortfarande märks av kan man anta att det 

skedde relativt nyligen. De största förändringarna ombyggnationen har inneburit är att takttiden 

sänkts med cirka 13 minuter och att en ny station införts. I samband med ombyggnationen kom 

även logistiken att förändras. 
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4.8.1 Ansvarsområdenas inverkan på arbetstillfredsställelsen 
 I litteraturen om lean framförs det att team har ansvar för ett flertal områden utöver den faktiska 

produktionen. Det beskrivs att medlemmarna ansvarar för att kontrollera kvaliteten på det som 

produceras, materialbeställning, olika former av underhållsarbete, reparationer samt 5S 

(Womack et al 1990:56; Liker 2009:234; Monden 2012:199). Detta stämmer överens med 

svetsarnas egna utsagor av vilket ansvar de har. Av respondenternas förklaras det att de genom 

5S ansvarar för att underhålla sin arbetsplats, själva beställer material och ansvarar för att söka 

säkerhetsrisker. Liknande nämns av respondenterna från monteringsavdelningen som tillägger 

att de även har ansvar för upplärning av tempon20. Upplärningen sker genom att de lär varandra 

hur olika tempon ska utföras. 

     På svetsavdelningen arbetar de anställda väldigt mycket med maskiner. Respondenter menar 

att de ansvarar för att hålla maskinerna i gott skick genom städning och 5S. Citatet nedan visar 

att det handlar om lättare underhåll av maskiner: 

 

Vi gör bevarande underhåll så att säga. Varje onsdag har vi en underhållsdag där vi får 

kolla över och städa grejerna. 

 

Större underhållsarbete eller byte av delar utförs av underhållspersonal under en underhållsdag 

som äger rum varje onsdag. Under underhållsdagarna assisterar respondenterna 

underhållspersonalen på olika sätt som citatet nedan exemplifierar: 

 

Större haverier och så sköter underhåll, men vi är med och stöttar och hjälper så gott vi 

kan. 

 

Att teamet delar ansvar med specialister har påvisats i tidigare studier (Delbridge et al 

2000:1458f). Teamet från monteringsavdelningen nämnde inget om underhållsarbete vilket 

förklaras med att de inte arbetar med maskiner utan utför manuell montering. 

     I antagande fyra antogs det att delaktighet inte automatiskt leder till förhöjd 

arbetstillfredsställelse och i antagande fem att ansvarsautonomin inte nödvändigtvis gäller hela 

teamet. Båda dessa antagande har visat sig stämma. Tidigare studier som undersökt relationen 

mellan arbetstillfredsställelse och ansvar har påvisat positiva kopplingar mellan decentraliserat 

ansvar och arbetstillfredsställelse (de Menezes 2012:322; Wickramasinghe 2012:169). Trots att 

respondenternas arbeten är berikade genom ett antal ansvarsområden, något som beskrivs som 

motivationsfaktor (Jacobsen & Thorsvik 2008:368; Liker 2009:237), framförs av 

respondenterna i låg utsträckning positiva känslotillstånd till arbetet på grund av de nämnda 

ansvarsområdena (jmf Locke 1976 i Arnold & Randall 2010:260). Som nämnt framkom det att 

kvalitetsansvaret främst var förknippat med engagemang. Det är egentligen bara 5S som verkar 

ha positiv inverkan på trivseln då arbetet får bättre struktur. Detta kan bero på att merparten av 

ansvarsområdena i verkligheten är väldigt små och utgör en mindre del av deras faktiska arbete. 

Den som faktiskt har störst ansvar i teamet är teamledaren vilket överensstämmer med tidigare 

studier av Delbridge med kollegor (200:1465ff). Till exempel förklarar teamledaren att det är 

han som har det främsta ansvaret för att utveckla kvalitetskontroller och standarder, även om 

detta sker i samråd med övriga teammedlemmar: 

 

Först när vi gjorde detta [utvecklade standarder] så satte vi oss ner och följde hur de gjorde 

och mätte. Efter några alternativ så kollade vilket som var bäst och säkrast och satte 

standarden efter det. Innan vi satte det på pränt så frågade vi de anställda om synpunkter 

och så. 

                                                           
20 Ett ”tempo” är en serie monteringsmoment som ska utföras. 
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Enligt Dennis (2007:52,55) är det teamen själva som utformar sina arbetsprocesser. Detta 

verkar stämma i den meningen att standardiseringar utformas av teamen och inte tekniker. För 

den enskilda teammedlemmen på produktionsgolvet verkar detta främst innebär en möjlighet 

till påverkan. Respondenterna från monteringsavdelningen beskriver att den assisterande 

teamledaren har det främsta ansvaret i teamet. De beskriver att denne lägger upp 

arbetsfördelningen och styr upp arbetet medan de övriga mest hänger på dennes beslut.  

    I antagande tre antogs det att lean inte nödvändigtvis sänker autonomin.  Flera studier har 

visat att autonomin minskar genom implementering av lean (Parker 2003; Oudhuis 2013), men 

det framkommer även att autonomin kan öka (Randle & Svensson 2007). I denna studie har 

data inte lyckats samlas in om vilka förändringar systemet inneburit för teamens autonomi. Som 

det ser ut med teamens gemensamma nuvarande ansvarsområden kan de beskrivas som ”semi-

autonoma”. Det vill säga att de har stor frihet att utforma och bestämma bland annat standarder 

och organisering av arbetet (jmf Dennis 2007:52, 55), men att denna autonomi är ojämnt 

fördelad.  

4.8.2 Standardiserat arbete och dess inverkan på arbetstillfredsställelsen 
På fabriken används standardiseringar i hög utsträckning, något som är en grund i lean (Imai 

1991:80). Detta innebär att arbetarna inte har någon egentlig handlingsfrihet i att bestämma hur 

arbetet ska utföras. För att undvika kvalitetsbrister på grund av att standarder inte följs granskas  

teammedlemmarna på svets av produktionsledare och teamledare för att säkerställa att de följer 

standarder. På så sätt får respondenterna direkt feedback på sin prestation. Den direkta 

återkopplingen bör ha en positiv inverkan då feedback och kunskap om prestation rubriceras 

som en motiverande arbetsegenskap (Hackman & Oldham 1976:258). Däremot går det emot 

Likers (2009:182) påstående om att standardiseringar i lean är vägledande och inte styrande. 

     Det förutsattes i undersökningen att en viktig del i av ett motiverande arbete är friheten i att 

själva kunna bestämma arbetsmetoder utan detaljstyrning (Hackman & Oldham 19876:8). Om 

det är så bör standardiseringar ha negativ inverkan på arbetstillfredsställelse. I antagande sex 

antogs det dock att en begränsad handlingsfrihet inte nödvändigtvis behöver uppfattas negativt 

av respondenterna. Detta har visat sig stämma i den meningen att respondenterna anser att 

arbetet blir rutin. Till exempel kunde de prata med mig samtidigt som de jobbade utan några 

problem. Att arbetet är rutin betyder däremot inte nödvändigtvis att det är ett dåligt arbete. 

Snarare verkar det möjliggöra avkoppling då arbetet utförs automatiskt:  

 

När en kan ett jobb bra så kan man fundera på annat. Kan man jobbet bra så kan man 

slappna av och slippa tänka. 

 

Att just kunna sätta dig ner utan att behöva tänka kan jag tycka är skönt ibland. Man får 

avkoppling och kan koppla bort. 

 

Även om allt arbete i någon utsträckning blir rutin efter tag menar en respondent att arbetet 

måste göras intressant på olika sätt. Denne försöker alltid göra arbetet så bra som möjligt och 

inte bara utföra det för arbetets skull, på så sätt bibehålls intresset.  

     Många påpekar att just avkopplingen är en väldigt behaglig del av jobbet, men det är inte 

något konstant. När jag besökte monteringsavdelningen hade en ny modell införts som de 

anställda fortfarande lärde sig montera. Enligt Herzberg med kollegor (2002:114) är det viktigt 

att arbeten är både utmanade och utvecklande, något nya arbetsmoment får antas innebära.  



Resultat och analys 

37 
 

4.8.3 Faktorer bakom arbetstillfredsställelse 
Även om arbetet kan bli rutin beskrivs arbetsuppgifterna och arbetet överlag i positiva termer 

av respondenter från båda teamen. Vad respondenterna lägger i sina beskrivningar av arbetet 

specificerades sällan. Snarare verkar det vara helhetsbedömningar av arbetet som resulterade i 

beskrivningar som ”jobbet är överlag roligt” och ”det är ett jätteroligt jobb, grunden är kul.” 

Det finns dock återkommande teman hos respondenterna som de talar om i positiva ordalag. Ett 

sådant område är arbetsrotation som sker på svetsavdelningen. I litteraturen beskrivs att 

arbetsrotation medför flera fördelar: inre motivation (Fried & Ferris 1987:300), 

belastningsskador på grund av ensidigt arbete undviks (Danielsson 2013:168) och ett större 

ansvar känns för processens olika delar (Monden 2012:158), för att återge några. Ur ett 

motivationsperspektiv är arbetsrotation ett sätt att stimulera arbetarna genom variation i 

färdigheter och utmaningar samt möjliggöra att helheten av arbetet ses (Hackman & Oldham 

1976:257; Herzberg 1987:9).  

     Det antogs således i antagande ett att arbetsrotation skulle ha en positiv inverkan på 

arbetstillfredsställelsen, något som visats i tidigare studier (Mohr & Zoghi 2008:286). Att det 

är så uttrycks inte explicit men indikeras i respondenternas egna beskrivningar av hur de 

upplever arbetsrotation.  Det beskrivs att arbetet aldrig blir tråkigt eller monotont då de ständigt 

roterar som citatet nedan exemplifierar: 

 

Det är väldigt bra. Man tröttnar aldrig på jobbet på riktigt. Det blir mycket roligare och det 

blir aldrig enformigt 

 

Det beskrivs av respondenterna att arbetet även är något utvecklande och spännande då 

stationerna är i olika utsträckning utmanade. Till exempel återger en respondent att stationen 

denne stod på just den dagen jag var på besök är en väldigt viktig station i flödet och som trots 

robotkörning kräver översyn och assistans, något respondenten finner utmanade. Rotationen 

skapar även en känsla av ansvar där en respondent beskriver att man genom rotationen inte blir 

låst utan kan följa med hela flödet och känner därför ansvar för samtliga delar: 

 

Rotation är bra, det blir inte låst. Man blir en del av hela flödet och känner ansvar. 

 

Man kan tolka respondenterna som att de är väldigt nöjda med arbetsrotation och anser det vara 

en viktig del av arbetet. Vissa verkar vara väldigt nöjda där en respondent upplever rotationen 

vara en så pass viktig del av arbetet att han hade bett om omplacering om han inte fått rotera. 

     Ett annat tema i berättelserna är gemenskapen i gruppen som båda teamens medlemmar talar 

gott om. I antagande två antogs det att den sociala gemenskapen antingen kan ha positiv 

inverkan genom att fungera som stöd eller negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen på grund 

av bland annat konflikter (Berglund 2006:57; Gable & Strachman 2013:561f). I denna studie 

framgår det att upplevelsen av gruppen enbart är positiv. En respondent visar på den betydelse 

gemenskapen har genom att berätta om gruppens öppna atmosfär och hur detta skapar starkare 

gemenskap: 

 

Tryggheten i gruppen är viktigt, go sammanhållning och vara ärliga mot varandra. Att 

kunna säga till om att det där inte är OK utan att man blir sur. I vissa grupper vet jag att 

det inte är OK att säga så till vissa personer utan att det blir dålig stämning. Så är det inte 

vår grupp utan jag är jättenöjd med gruppen jag jobbar med. 

 

Det beskrivs även att gruppen är ett stöd i arbetet, men att stödet förutsätts av flera faktorer. 

Som redan beskrivet har teamet ett ansvar för upplärning. Det är en förutsättning att de faktiskt 

kan lära varandra tempon så att de kompetensmässigt kan hjälpa varandra. Det förklaras även 
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att tidsmarginalen som behövs för att hjälpa varandra egentligen inte är inräknad i takttiden. 

Det verkar ändå för det mesta finnas någon som kan hjälpa till då ”det är oftast någon som har 

lite luft över”. Trots att respondenterna alltså i stor utsträckning arbetar enskilt som tidigare 

beskrivet och egentligen inte har de bästa förutsättningarna för att hjälpa varandra försöker de 

hjälpas åt om det krånglar för någon medlem. 

     Teamet fungerar också mycket som ett kompisgäng där de kan tala om sådant som tynger 

dem med övriga medlemmar. I studiens teoretiska utgångspunkter om motivation är den sociala 

gemenskapen ett behov (Maslow 1943:394) samt en grundförutsättning för att kunna skapa 

motivation (Herzberg 1987:9). 

     Respondenterna som arbetar på monteringen roterar inte för tillfället och de ger inte heller 

någon riktig beskrivning av vad som gör arbetet bra förutom gemenskapen. Det beskrivs att de 

helt enkelt gillar att montera medan andra beskriver stämningen som bra. En tolkning av vad 

som påverkar upplevelsen som positiv är den långa takttiden. I tidigare studier har det visats att 

arbetet i en fabrik som använder lean tenderar att vara kortcykligt, ungefär en minut (se t.ex. 

Adler 1991) vilket lett till påståenden om att arbetet är monotont (Börnfelt 2006:52). På 

monteringsavdelningen arbetar de anställda med en takttid på 47 minuter vilket innebär att 

arbetet långt ifrån är monotont och repetitivt. Som kontrast berättar en respondent att han 

tidigare arbetat vid en line med kortare tempon med effekterna att arbetet blir tråkigt och 

slitsamt: 

 

 […] det är fruktansvärt tråkigt. Man kör kanske 13-15 maskiner per dag. Det sliter på 

kroppen också. 

 

Hur lång takttiden är på svetsavdelningen vet jag inte. Vad jag kunde uppfatta var den relativt 

lång men skiljde sig mellan de olika stationerna som respondenterna arbetade vid.  

4.8.4 Effekterna av förbättringarna för svetsteamet 
I litteraturen beskrivs det att de anställda själva utformar sitt arbete (Dennis 2007:52,55). 

Förändringarna som skett på svetsavdelningen var ett utmärkt tillfälle att undersöka hur detta 

yttrar sig i praktiken. Det visade sig att det praktiska arbetet vid förändringarna inte föll på 

teammedlemmarna. Som exempel var det inte studiens respondenter från produktionsgolvet 

som utförde mätningar av sina arbetsprocesser och jämförde olika metoder. Detta visar på en 

annan bild än den tidigare studier presenterat där det menas att produktionsanställda själva utför 

mätningar av sina arbeten (Adler 1991:103). Däremot har de ute på produktionsgolvet på andra 

sätt varit delaktiga i förändringarna. Det beskrivs av respondenterna att de hade möjlighet att 

påverka genom att ge input och framföra åsikter på förändringarna som skedde och skulle ske. 

Som tidigare beskrivet i avsnittet om ansvar är det främst teamledaren som har ansvar för 

utformningen av standarder, vilket även var fallet under förbättringarna. En respondent 

beskriver hur de själva tryckt på att förändringarna skulle ske för att minska problemet med de 

många utfallen: 

 

Vi hade väldigt många utfall där det inte är godkänt med svetsen […]. Vi har tryckt på att 

vi vill ha bättre material att arbeta med och att delarna är granskade innan de kommer till 

oss. 

 

    Genom förändringar som skett har effekten blivit att arbetsmiljön påverkats på ett positivt 

sätt. Sedan arbetet med XPS införts på arbetsplatsen har mycket förbättrats. Till exempel 

berättar en respondent att ”XPS har överlag förbättrat arbetsplatsen och miljön”. Det finns en 

samstämmighet bland respondenterna i att säkerheten drastiskt förbättrats. Även det faktiska 
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arbetet har blivit mer strukturerat och flyter på bättre genom att 5S införts. En respondent 

berättar om hur 5S underlättat arbetet och skapat struktur då allt har sin plats. 

 

Det beskrivs dessutom av respondenterna att de fått mer att säga till om och större möjligheter 

till påverkan. Jag är osäker på om det beror på XPS eller själva ledaren.  Ledarna verkar i alla 

fall ägna större uppmärksamhet åt vad respondenterna har att säga än tidigare. En respondent 

berättar att påverkansmöjligheten ökat och att ledarna lyssnar, även om deras åsikter inte alltid 

går igenom:  

 

Mer att säga till om och större möjligheter till påverkan. Det vi säger går kanske inte alltid 

igenom men ledarna lyssnar i alla fall vilket är det viktiga. 

 

I antagande nio antogs att förbättringsarbetet kan komma att ha en positiv inverkan på 

arbetstillfredsställelsen. Det verkar som att förbättringarna som skett för svetsteamet faktiskt 

har inneburit att respondenternas arbetstillfredsställelse ökat.  

4.8.5 Ombyggnationens effekter på monteringsarbetet 
I likhet med hur förändringarna genomfördes på svetsavdelningen har det praktiska arbetet med 

ombyggnationen utförts av ändra än dem på golvet. Det beskrivs dock av min kontaktperson 

att det varit ett samarbete där studiens respondenter (bland andra) varit involverade på olika 

sätt: 

 

Det har varit ett samarbete. De [produktionsanställda] har varit involverade med förslag, 

åsikter, tips med mera. 
 

Respondenterna säger själva att de kunde ge input och att de varit delaktiga i likhet med 

respondenterna från svets. 

     Även om montörerna varit delaktiga i ombyggnationen och ombyggnationen varit lyckad i 

sitt syfte, har det ur vissa respondenternas perspektiv inte varit lika lyckosamt. Det finns ett 

generellt missnöje över vad som hänt bland respondenterna. Missnöjet beror inte på att takttiden 

sänkts, vilket kanske kan tros, utan snarare på att ombyggnationen inte varit fullständigt utförd. 

Respondenterna menar att ombyggnationen inneburit mycket anpassningsarbete. Detta berör 

bland annat logistiken som måste anpassas i efterhand för att arbetet ska gå ihop. Så som det 

ser ut just nu enligt respondenterna är det inte riktigt anpassat efter arbetet. Problemen som 

beskrivs är att det är långt att gå för att hämta materialet samt högt att nå. Linen tycks vara för 

kompakt där en respondent säger att ”banan är för kort och trång för bra logistik”. De hade 

gärna haft ytterligare en station för att verkligen kunna utveckla logistiken. 

     Att anpassa arbetet är montörernas ansvar och de beskriver att de har frihet att göra hur de 

vill. Det tilläggs att det anpassningsarbetet inte är lätt då även det faktiska monteringsarbetet 

ska hinnas. Till detta beskrivs även andra förpliktelser, bland annat ska 5S utföras och 

säkerhetsbrister sökas. Konsekvensen blir att tiden som finns mellan takttiderna som egentligen 

ska användas till återhämtning tvingas användas till annat som leder till sämre återhämtning, 

beskriver en respondent. En annan respondent säger att många arbetar hårdare än vad de ska 

för att kunna få längre vila:  

 

Jag tror inte det är många på banan som håller 100 takt där vi ska göra ett bra arbete och i 

ett bra arbetstempo utan att stressa. […] de kanske håller 130 takt för att försöka få någon 

minut extra för att kunna sätta sig ned. Det är tufft. 
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Citatet antyder att många jobbar i ett hårdare tempo än vad de ska för att få lite tid över. Jag 

kunde dock inte undgå att uppmärksamma att många monterare hade en hel del tid över efter 

sina tempon. Förklarningen bakom att det blir olika mycket tid över är innehållet i tempona. En 

del tempon har ett mer omfattande innehåll medan andra mindre vilket påverkar hur lång tid 

montörerna får över. Efter slutfört tempo hinner vissa till och med göra lite förarbete för att 

underlätta sitt eget arbete.  

     Det beskrivs att arbetet innehåller en hel del detaljjobb och förberedelser som måste göras 

utöver den faktiska monteringen. Till exempel beskriver en respondent hur denna måste 

förbereda sitt monteringsmaterial genom att hämta och fördela från olika ställen. En annan 

respondent beskriver ett detaljjobb han utför som går ut på att sätta samman ett antal mindre 

delar till en komponent som han sedan monterar fast. Båda dessa respondenter är alltså tvungna 

att utföra en hel del förarbete innan något faktiskt monteringsjobb kan göras. Denna typ av jobb 

gör de gärna under den tid som blir över efter tempon, helst hade de dock sätt att någon annan 

utfört denna typ av jobb.   

     En underliggande orsak till missnöjet som intensifierar de negativa effekterna av 

ombyggnationen är den för tillfället låga personalstyrkan. Respondera berättar att de skulle vilja 

att mer resurser lades på personal som skulle kunna jobba med logistiken, utföra detaljjobb samt 

möjliggöra upplärning: 

 

Löspersonal som kan rätta till alla fel som är i logistiken så det blir ordning så vi kan jobba 

i lugn och ro. 

 

Om andra utfört detaljjobbet och förberedelserna hade tid kunnat sparas in. 

 

Mer fokus på personal så vi har rätt förutsättningar att kunna lära upp och så vi kan rotera.  

 

Det sista citatet indikerar att det finns ett missnöje över att arbetsrotationen avtagit. Teamet har 

ansvar för upplärning men förutsättningar för att hinna lära nya tempon är dåliga då de helt 

enkelt inte hinner. Som konsekvenser av att rotationen avtagit avtar även utvecklingen eftersom 

respondenterna inte får lära sig något nytt samt att det är slitsamt att utföra samma tempo hela 

tiden.  

     Som avslut kan det noteras att jag upplever att respondenternas berättelser kretsar mycket 

kring konsekvenserna av ombyggnationen för att den genomfördes så nyligen och dess effekter 

fortfarande är påtagliga. Däremot tvivlar jag på att det är ett ständigt tillstånd. Trots att tiden 

beskrivs som hektisk och krävande, planar det ut när allt har kommit på sin plats. 

Respondenterna menar att det kommer att stabilisera sig när de har lärt sig att montera den nya 

modellen och allt fått sin plats. Men det kommer att ta tid.  

4.9 Hur ser arbetsmotivationen ut? 
I forskningsfråga tre söktes svar på hur arbetsmotivationen ser ut bland respondenterna. 

Respondenternas arbetstillfredsställelse och engagemang har skildrats men hittills har inte 

något explicit svar givits på motivationsformen.  

     Det framgår att just fokus på kvaliteten är något som internaliserats hos respondenterna 

(Aronsson et al. 2012:202). Det visar sig att, som troligtvis hos många andra, lön varit den 

begynnande motivatorn till jobbet, men att jobbet har fått ytterligare en betydelse hos 

respondenterna än enbart pengar. De strävar efter att behålla fabriken på orten. En respondent 

uppger att han alltid ställer upp för företaget, oavsett vad det är och vad det kostar för honom. 

Denne förklarar dock att beteendet inte är specifikt för företaget i fråga utan något han gör då 

han känner att det gynnar honom genom att företag(et) ger tillbaka på olika sätt. En respondent 
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berättar att fabrikens överlevnad är viktig för orten. Skulle fabriken försvinna så försvinner 

också väldigt många jobb: 
 

Företaget är viktigt för staden. Skulle det försvinna försvinner många jobb. Jag kämpar för 

att hålla kvar fabriken. 

 

En annan respondent förklarar hur han försöker hålla kvar fabriken genom att säga ”vi vill göra 

bra maskiner och sälja. Det är jätte viktigt.”. Skildringen påvisar att motivationen är av både 

inre och yttre form bland respondenterna. 
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5. Sammanfattande diskussion 

 5.1 Slutsats  
För att ett arbete ska vara inneboende motiverande måste först och främst basala behov 

tillfredsställas. I denna studie likställs behoven med faktorer som måste finnas i ett arbete för 

att missnöje inte ska upplevs bland anställda. I denna kategori av grundläggande delar av ett 

motiverande arbete återfinns bland annat säkerhet, lön och arbetsförhållanden (Maslow 

1943:376; Herzberg 1987:9). Människan har också högre behov vilka antas kunna bli 

tillfredsställda om arbetet består av specifika komponenter. Dessa är bland annat: återkoppling 

i arbetet, att ha möjlighet till variation och utmaningar samt självständighet i arbetet (Herzberg 

1987:9; Hackman & Oldham 1974:7). Vidare utgås det i studien från att lean medför en speciell 

kontext där specifika komponenter har betydelse för motivationen. Därför söktes svar på vilken 

inverkan team och delaktighet, genom decentraliserat ansvar och förbättringsarbete, har på 

arbetstillfredsställelsen och hur engagerade anställda är. De kopplingar som funnits presenteras 

för överskådlighetens skull grafiskt (figur 7): 

 

 
Figur 7. Grafisk framställning av resultatet. 

 

Ur en arbetsutformningsaspekt framgår det att respondenterna får återkoppling i arbetet genom 

att bland annat ledare ger beröm men också påpekar brister. De former av feedback som ges 

visar sig dock inte vara kopplade till arbetstillfredsställelse. Vidare så tillåter arbetet ingen 

större handlingsfrihet då respondenterna arbetar efter standarder vilka begränsar 

handlingsfriheten. Under antagande sex formulerades ett antagande om att begränsad 

handlingsfrihet genom standardiseringar inte nödvändigtvis behöver uppfattas negativt av 

respondenterna. Detta visar sig stämma i den meningen att vissa av respondenterna anser att 

rutin möjliggör avkoppling i arbetet. Standardiseringar är således inte kopplade till missnöje 

men inte heller till arbetstillfredsställelse. 

     Delaktighet genom decentraliserat ansvar visar sig i väldigt låg utsträckning vara kopplad 

till arbetstillfredsställelse. I antagande fyra antogs det att delaktighet inte automatisk leder till 

förhöjd arbetstillfredsställelse vilket detta ger stöd för. Detta tros bero på att ansvarsområdena 
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utgör en mindre del av det faktiska arbetet. Det enda ansvarsområde som verkar ha koppling 

till arbetstillfredsställelse är 5S då det skapar bättre struktur på arbetsplatsen. Ansvarsområdet 

kvalitet visar sig vara kopplat till engagemang. Detta engagemang yttras genom att 

respondenterna känner ett ansvar för sitt arbete och utför extra insatser för att försäkra hög 

kvalitet. Insatserna görs främst för fabrikens överlevnad och överlag anges detta motiv för de 

extra insatser respondenterna gör. Kopplat till engagemang är förbättringsarbetet och 

respondenternas delaktighet. Det framkommer att merparten av respondenterna inte engagerar 

sig i förbättringsarbetet, trots att ledare försöker engagera dem. I antagande åtta antogs det att 

ledarskapet är viktigt för anställdas förståelse och fokus. Antagandet fick delvis stöd genom 

produktionsledarens beskrivning av sitt ledarskap. Teammedlemmarna beskriver dock att 

ledarskapet inte har någon större betydelse för deras fokus.  Av dem som ger som förslag anges 

motivet bakom förslagen som att de vill förbättra sitt arbete. Trots lågt engagemang för 

förbättringsarbetet generellt visar det sig vara kopplat till arbetstillfredsställelse för svetsteamet 

då deras arbetsplats avsevärt förbättrats. Detta stödjer antagande nio där det antogs att 

förbättringsarbetet kan komma att ha en positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen. Detta visar 

sig stämma för svetsteamet vars avdelning förbättrats och de varit delaktiga i förbättringsarbetet 

med positiv inverkan på deras trivsel. 

      Det framgår att teamorganisering innebär två aspekter som påverkar arbetstillfredsställelsen 

positivt. Den gemenskap teamorganisering medför bidrar till en social aspekt i arbetet samt stöd 

i det vardagliga arbetet. Detta besvarar antagande två där det antogs att den sociala 

gemenskapen antingen kan inverka negativt eller positivt på arbetstillfredsställelsen. 

Teamorganisering leder även till större variation i arbetet genom möjligheten att rotera som gör 

att arbetet inte blir tråkigt. Det leder också i viss mån till utmaningar genom att respondenterna 

periodvis måste lära sig nya arbetsmoment för att kunna rotera. Detta visar stöd för antagande 

ett där det antogs att arbetstillfredsställelsen skulle påverkas positivt av arbetsrotation. En 

avsaknad av arbetsrotation leder till missnöje, vilket är aktuellt för teamet på 

monteringsavdelningen. Som beskrivet beror detta på ombyggnationen som skett. Som också 

nämnt tvivlar jag på att detta är ett permanent tillstånd. 

     Slutligen, gällande de tre övriga antagandena visar resultatet på att antagande fem, där det 

antogs att ansvarsautonomin kan vara ojämnt fördelad, stämmer. Resultatet påvisar att det är 

teamledare och assisterande teamledaren som har det huvudsakliga ansvaret i teamen. 

Resultatet visar vidare att antagande sju, där det antogs att klimatet är viktigt för engagemang, 

inte fick stöd genom empirin. Trots ett klimat som stödjer deltagande påverkar det inte 

respondenternas engagemang. Gällande antagande tre där det antogs att autonomin inte 

nödvändigtvis sänks har ingen data insamlats om vilka förändringar XPS inneburit för 

autonomin.  

     Utifrån sammandraget kan följande slutsatser med koppling till forskningsfrågorna dras:  

 

 Är respondenterna engagerade i sitt arbete? Hur yttrar sig då detta engagemang och vad 

är drivkrafterna bakom? 

 

Respondenterna är engagerade i sitt arbete och det yttrar sig genom respondenternas extra 

insatser. Engagemanget är däremot inte kopplat till någon del i XPS. Extra insatser beror snarare 

på att de bryr sig om fabriken och sina arbetsplatser. En slutsats om att engagemanget är högt, 

men inte effekten av lean, kan dras. 

 

 Är team och deltagande positivt förknippat med arbetstillfredsställelse och i så fall vilka 

delar och hur? 
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Arbetstillfredsställelsen är hög, även om ett av teamen vid tillfället för mitt besök var missnöjt 

över vissa effekter av ombyggnationen. Arbetstillfredsställelsen kan kopplas till 5S, 

förbättringsarbetets inverkan på arbetsplatsen samt teamorganiseringen. Slutsatsen kan dras att 

delaktighet genom ansvar har en låg koppling till arbetstillfredsställelse men att 

förbättringsarbetet har hög koppling. 

 

 Hur ser arbetsmotivationen ut bland dem som jobbar i ett svenska tillverkningsföretag 

som implementerat lean principer och verktyg? 

 

Ur ovan dragna slutsatser kan slutledningen dras att inre motivationen upplevs av 

respondenterna i arbetet. Emellertid upplevs den i något olika utsträckning bland de två teamen 

på grund av skillnader i arbetstillfredsställelse. Resultatet visar även att respondenterna drivs 

av en yttre motivator i form av lön som beskrivet i den avslutande delen av 

empiriframställningen. Konklusionen som kan dras är att arbetsmotivationen bland 

respondenterna är av både inre och yttre form. Den inre motivationen beror på faktorer som 

viljan att fabriken ska finnas kvar och den yttre motivationen utgörs av behovet av pengar. 

5.2 Diskussion 
Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv och använt sig av den kvalitativa 

forskningsansatsen för att söka svar på hur arbetsmotivationen ser ut bland anställda i en fabrik 

som använder principer och verktyg från lean. Operationaliseringen som gjorts anses ha varit 

givandet i sökandet efter motivationsformen. Genom att operationalisera inre motivation som 

arbetstillfredsställelse antogs det att hög eller låg arbetstillfredsställelse skulle indikera arbetets 

motivationspotential, i enlighet med studiens utgångspunkter av ett motiverande arbete 

(Hackman & Oldham 1976:251, 259). Att studera engagemanget skulle å andra sidan påvisa en 

inre motivation i form av respondenternas extra insatser utöver arbetsbeskrivningen.     

     Trovärdigheten i tolkningarna som gjorts anses vara sakligt underbyggda. Alternativa 

tolkningsmöjligheter existerar beroende på bland annat utgångspunkterna av vad motivation är 

och dess olika former, teoretiska modeller och den generella förförståelsen kring ämnena lean 

och motivation. Därför bör tolkningarna som gjort förstås som ett resultat av denna studies 

specifika perspektiv och inte som de enda tolkningarna av respondenternas verklighet.  

    Gällande studiens kvalitet finns det säkert ett flertal brister vilka jag som undersökare inte är 

medveten om, men den omständigheten som kan komma att betraktas som sänkande av studiens 

kvalitet är faktumet att inte alla intervjuer spelades in. Dessvärre finns det ingen möjlighet att 

kontrollera samtliga faktorer i en forskningsprocess, oavsett hur noga delarna planerats. Vid 

forskning gäller det att anpassa sig efter omständigheterna som råder och uppskatta att fabriken 

och respondenterna faktiskt avsätter den tid de kan. Därför togs beslutet att använda samtliga 

intervjuer. Om det istället tagits ett beslut att inte använda samtliga intervjuer hade resultatet 

blivit annorlunda och inte förenligt med hur verkligheten ser ut.  

     Rörande studiens syfte och forskningsfrågor visar resultat på att respondenterna drivs av inre 

motivation. Studiens resultat påvisar att lean inte är demotiverande, något som påstås av 

Börnfelt (2009a:123). Verkligheten i den studerade fabriken ser snarare ut som sådan att flera 

komponenter av leansystemet inverkar positivt på arbetstillfredsställelsen, men att inga delar 

skapar engagemang. Engagemanget beror snarare på andra faktorer. Följaktligen har det genom 

att undersöka både arbetstillfredsställelse och engagemang visats att det i lean finns 

komponenter som har en positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen utan att engagemanget 

påverkas. Resultatet visar även att vare sig ledarskap eller klimat har påverkan på 

engagemanget. De anställda inbjuds dessutom till att ge input på förändringar, en eventuellt 

effektivt metod för att undvika initiativlösa anställda. Detta hade dock inte heller någon 

påverkan på engagemanget. Det kan således antas att implementeringen av lean inte är 
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tillräcklig för att engagera anställda. Detta kan vara av betydelse att vara medvetna om för dem 

som väljer att implementera lean eller lean inspirerade system. En avslutande intressant aspekt 

är det faktum att arbetstillfredsställelsen mellan de två teamen var skild, men att detta inte ledde 

till några större skillnader i extra insatser. Detta påvisas genom att respondenterna från 

monteringsavdelningen engagerar sig trots att de för tillfället är missnöjda över 

arbetsförhållandena. I motivationsavsnittets sammanfattning drogs slutsatsen att missnöje 

kommer att leda till att anställda inte engagerar sig i arbetet då de riktar sitt fokus mot 

tillfredsställande av basala behov. Att respondenterna engagerar sig trots missnöje går emot 

denna slutsats. En förklaring på detta kan finnas i den första slutsatsen som drogs i 

motivationsavsnittet om att behoven inte är universella och att olika individer kan komma att 

motiveras av skilda faktorer.  

     Studiens resultat visar, om än inte fullständig, överensstämmelse med studiens teoretiska 

utgångspunkter. Studiens resultat visar att respondenterna svarar på vissa motiverande 

arbetsegenskaper men inte alla. Hackman och Oldham (1976:258f) menar att enbart individer 

med starkt utvecklingsbehov svarar bra på motiverande arbeten. I och med att ett antal 

motiverande arbetsegenskaper påträffades men som respondenterna inte svarade på bör detta 

betyda att de har ett svagt eller medelstarkt utvecklingsbehov. Det kan stämma att studiens 

respondenter i grunden inte har ett starkt utvecklingsbehov. En annan tolkning kan vara att 

arbetslivet förändrats i så stor utsträckning sedan teoriernas formulering att deras applicerbarhet 

måste tänkas över. Det finns även en möjlighet för att ett ”motiverande arbete” idag skiljer sig 

från det som Herzberg samt Hackman och Oldham uppmärksammade som viktiga delar av ett 

motiverande arbete. Det kan mycket väl tänkas att andra egenskaper i arbetet är mer 

motiverande för dagens arbetare i och med strömmen av koncept och förändringar som påverkat 

arbetslivet sedan formuleringen av teorierna. 

     Resultatet indikerar vidare att basala behov är en viktig del av motivation och att avsaknaden 

av missnöje spelar roll för var fokus riktas av arbetare. Detta antyds i berättelserna av 

monteringsavdelningens respondenter som i hög utsträckning fokuserar på ombyggnationen. 

Det finns en möjlighet att respondenternas berättelser hade innehållit fler aspekter av arbetet 

om inte ombyggnationen påverkat deras attityd till arbetet så starkt som det gjorde vid 

intervjutillfällena.  

     Slutligen, i och med att studien har undersökt ett koncept som varit ämne för forskning i mer 

än 20 år, är det svårt att vara nyskapande. Det kan vara så att studien berört många områden 

som tidigare undersökts och kanske även bekräftar vad som tidigare påvisats om 

arbetstillfredsställelse eller engagemang. Emellertid verkar specifikt fokus på motivation vara 

något som i låg utsträckning fokuserats på i tidigare studier. Därför är förhoppningen att denna 

studie tillfört kunskap om att olika komponenter av lean kan ha positiva effekter för anställda 

och på deras motivation. En önskan är att arbetsorganisationer i högre utsträckning väljer att 

fokusera på dessa i stället för att betrakta systemet som en arsenal av effektiviseringsverktyg.  

     Som förslag på framtida forskning föreslås att lean ur ett motivationsperspektiv undersökts 

med hänsyn till tid. Denna studie visar ett positivt resultat där kontaktpersonen inte ger uttryck 

för några rationaliseringsmotiv. Det vore intressant att undersöka om, och i så fall hur, 

motivationen påverkas av lean i ett längre förlopp. Det kan mycket väl tänkas att lean 

inledningsvis har positiv inverkan på anställdas motivation som konsekvens av att fokus ligger 

på att arbeta smartare, så som denna studies resultat indikerar. I ett längre tidsperspektiv finns 

risken för att företag, vars drivkraft är att jobba smartare genom lean, skiftar fokus. Ett möjligt 

scenario är ett där fokus skiftar från att just jobba smartare till att fokusera på rationalisering 

och kostnadseffektivisering. Därför vore det av intresse att studera ett företag som är i början 

av sin lean implementering med fokus på hur företaget arbetar med lean över en längre tid och 

vilka effekterna är på arbetsmotivation. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide21: kollektivanställda 

 

Arbetstillfredsställelse 

Vilken typ av arbetsuppgifter föredrar du? (t.ex. svåra eller enkla) 

- Varför? 

- Har du sådana arbetsuppgifter? 

- Vad har det för påverkan på din inställning till arbetet? 

 

Vad är det viktigaste i ett arbete för att du ska trivas och utvecklas? (behov/faktorer) (t.ex. 

relationer, möjligheter till variation, utmaningar, ansvar och kontroll, möjligheter till 

avancemang) 

- Är dessa komponenter en del av ditt nuvarande arbete?  

- Vad leder det till? 

- Hur hade det varit om dessa faktorer varit/inte varit en del av ditt jobb? 

 

__________________________ 

 

Engagemang 

”Vitalitet” 

- Hur känner du inför att komma till jobbet? 

- Känner du att du har mycket energi på jobbet och kan prestera bra i alla aspekter? 

”Hängivenhet” 

- Är du hängiven ditt jobb? 

- Ger jobbet dig någon mening? 

”Absorbering” 

- Känner du dig försjunken i arbetet någonsin och att tiden flyger förbi? 

Generellt engagemang 

- Om du tänker utanför din arbetsbeskrivning och de instruktioner du får, hur mycket 

bidrar du till företag utöver det du måste?   

- Varför väljer du att göra så? 

__________________________ 

Team 
Hur jobbar ni som team? 

- Hur mycket får ni som team bestämma och göra självmant? Varför är det så? 

- Hur är dessa befogenheter fördelade? Vad anser du om det? 

- Roterar ni? Hur går detta till? 

- Vad tycker du om jobba i ett team? 

                                                           
21 Ett utdrag ut intervjuguiden 


