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Abstract 
 

Title  Intrinsic motivation and lean - A case study in warehouse operations 

 

Problem  High productivity is crucial for today's organizations in the pursuit of increased competitiveness. 

At the same time, research on motivation shows that individuals who experience intrinsic 

motivation are more productive. A work system that claims to increase efficiency and lead to a 

motivated workforce is lean. An industry where lean has taken hold is warehousing which faces 

constant demands for increased productivity and optimized production flows. Research on lean 

and its impact on employees, however, is contradictory. This is because lean is not a unitary 

concept but one that includes all aspects related to eliminating waste. Because of this, research 

seems to lack consensus on the effects of lean on employees. Motivation in combination with lean 

is also a relatively new area of research. Above all, there are few empirical studies on employees' 

perception of intrinsic motivation in lean based warehouse operations. 

  

Purpose  The purpose of the study is to provide knowledge and understanding if warehouse stock pickers 

in a lean-based warehouse operation experience intrinsic motivation. Furthermore, the study 

aims to identify how the studied warehouse operation are working with lean to highlight the 

impact of lean on intrinsic motivation. 
  

Method  The study is based on an interpretive social science perspective with a qualitative approach. To 

obtain knowledge and understanding regarding a specific case, we applied a case study research 

design using semi-structured interviews. The research approach is iterative where the study has 

fluctuated between theory and empirics until the final results. Furthermore, a thematic analysis 

was used for data processing 

  

Conclusion The study revealed that the case company is working with lean according to the theoretical 

description of the concept. The results showed that employees feel meaningfulness in their work 

but that the work was perceived to contain a low degree of autonomy and feedback. The study 

therefore showed an ambiguous picture of the employees perceived intrinsic motivation. We 

could conclude that lean has both positive and negative effects on employees' intrinsic 

motivation. The positive effects consisted of a greater degree of participation and autonomy, 

improved social relationships, self-esteem and skills. The negative effects that could be identified 

was higher stress due to performance requirements and increased work intensity. We could thus 

conclude that lean had an immediate positive impact on employees' intrinsic motivation. 

  

Keywords  Motivation, intrinsic motivation, Lean, warehousing  



Sammanfattning 
  

Titel  Inre motivation och lean – En fallstudie på en lagerverksamhet 

  

Problem  Hög produktivitet är ett måste för dagens organisationer i strävan mot ökad konkurrenskraft. 

Samtidigt visar motivationsforskningen att individer som upplever inre motivation är mer 

produktiva. Ett arbetssystem som gör anspråk på både ökad effektivitet och en motiverad 

arbetskraft är lean. En industri där lean fått fäste är lagerverksamheter med ständigt höga krav på 

ökad produktivitet och optimerade varuflöden. Forskningen kring lean och dess påverkan på 

medarbetare är dock motstridig. Detta beror på att lean inte är en enhetligt definierbar 

arbetsmetod då konceptet innefattar allt som handlar om att eliminera slöseri. På grund av detta 

saknar forskningen en samsyn gällande effekterna av lean på medarbetarna. Motivation i 

kombination med lean är även ett relativt nytt forskningsområde. Framförallt finns det få 

empiriska studier gällande medarbetares upplevelser av inre motivation i en lean-baserad 

lagerverksamhet. 

  

Syfte  Syftet med studien är att bidra med kunskap och förståelse om medarbetare på plocklagret i en 

lean-baserad lagerverksamhet upplever inre motivation. Vidare ämnar studien att kartlägga hur 

den studerade lagerverksamheten arbetar med lean för att belysa vilken påverkan lean har på den 

inre motivationen. 

  

Metod  Studien utgick från ett tolkande samhällsvetenskapligt perspektiv med en kvalitativ ansats. För att 

erhålla kunskap och förståelse gällande ett specifikt fall användes fallstudie som forskningsdesign 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Forskningsansatsen var av ett iterativt slag där studien 

pendlade mellan teori och empiri fram till slutgiltigt resultat. Vidare användes en tematisk analys 

för bearbetning av data.   

  

Slutsats  I studien framgick det att fallföretaget arbetar med lean utefter den teoretiska framställningen av 

konceptet. Resultatet visade att medarbetarna upplever meningsfullhet i arbetet men att arbetet 

upplevdes innebära en låg grad autonomi och feedback. Studien visade därför en tvetydig bild av 

medarbetarna upplevda inre motivation. Studien kunde fastslå att lean har både en positiv och 

negativ påverkan på medarbetarnas inre motivation. De positiva effekterna som kunde skönjas 

var en högre grad av delaktighet och autonomi, bättre sociala relationer, ökad självkänsla och 

ökad kompetens. De negativa effekterna som kunde urskiljas var högre stress i form av 

prestationskrav och ökad arbetsintensitet. Studien kunde därmed visa att lean hade en 

överhängande positiv påverkan på medarbetarnas inre motivation. 

  

Sökord  Motivation, inre motivation, lean, lager 



Förord 
 

Det är med vemod och glädje som vi avslutar vår utbildning på logistik-, och ekonomi programmet med denna C-

uppsats. Att utföra en studie i denna omfattning har varit både utmanande och utvecklande på samma gång. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som hjälpt oss under denna intensiva period.  

Till företaget som medverkade och möjliggjorde denna studie. Till vår handledare Paulina Rytkönen som kritiskt 

granskat uppsatsen och hjälpt oss att se en väg framåt. Sist men inte minst vill vi tacka er som opponerat på 

denna uppsats för er konstruktiva kritik och förbättringsförslag.  

 

Melissa & Stefan 

Stockholm, 25 maj 2016 
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Ordlista  
 

Aktiv tid - Nyckeltal som beskriver hur stor andel av arbetstiden som medarbetarna spenderar på den 

värdeskapande aktiviteten orderplockning 

Ackord - Prestationsbaserad lön 

Empowerment - Syftar till medarbetares möjlighet att fatta självständiga beslut gällande sin arbetssituation 

Expediering - Huvudsaklig värdeskapande aktivitet där medarbetare plockar varor på pallar i plocklagret 

Intruckning - En kringfunktion som kör inkomna varor till respektive lagerplats 

KPI - Key Performance Indicator är ett nyckeltal som används för att mäta effektivitet i verksamheten 

Kringfunktion - En stödfunktion till huvudfunktionen expediering 

Kvalitet - En av kringfunktionerna som handhar kvalitetsfrågor 

Lastsamordning - En av kringfunktionerna där medarbetare ser till att färdigpackade pallar lastas ut på lastbil 

Lean - Ett arbetssystem som handlar om att effektivisera verksamheten genom att ständigt producera mer, men 

med mindre mänskliga resurser, utrustning, tid och utrymme 

Mellanlägg - Emballage som följer med pallen från leverantör med funktionen att stabilisera packningen 

Nyttjandegrad - Se aktiv tid 

Påfyllning - En av kringfunktionerna där medarbetare fyller på varor i ställagen 

Ställage - Hyllplan där föremål placeras för lagring 

Varumottagning - En av kringfunktionerna som tar emot inkommande varor 

Voice - Ett röststyrt hjälpmedel vid orderplockning som kommuniceras via ett headset 
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1 INLEDNING 
I detta avsnitt presenteras först en bakgrund till ämnet lean och varför det är viktigt med en motiverad arbetskraft. Därefter 

framförs tidigare forskning gällande motivationsforskning och den motsättning som råder kring hur lean påverkar 

motivationen. Detta mynnar ut i en problemdiskussion och ett syfte. Avsnittet avslutas med de avgränsningar som föreligger. 

1.1 BAKGRUND 
Historiskt sett har rekommendationer till verksamheter varierat över huruvida arbetsuppgifter ska utformas för 

att åstadkomma så hög produktivitet som möjligt (Bratton & Gold, 2012). Vid förra sekelskiftet uppstod 

rationaliseringsrörelsen som ett medel för att råda bot på den dåvarande låga produktiviteten. Den generella 

uppfattningen var således att arbetet skulle utformas efter premisserna effektivitet och kostnadsreduktion, 

snarare än med tanke på vad som motiverar medarbetare. En av frontfigurerna till rationaliseringsrörelsen var 

F.W Taylor. Inom ramen för scientific management och vad som senare skulle bli synonymt med taylorismen, 

karaktäriserades arbetet av förenklade arbetsuppgifter, ökad styrning och kontroll samt tidsrestriktioner för varje 

utförd uppgift. Kritiker hävdar att detta sätt att utforma arbetet sker på bekostnad av medarbetarnas välmående 

och i förlängningen påverkar det även lönsamheten. Flera studier har även visat att scientific management-

principerna bidrar till negativa attityder mot arbetet, lägre produktivitet, en omotiverad arbetskraft samt att 

förenklade arbetsuppgifter orsakar sämre mental och fysisk hälsa (Arnold & Randall et al, 2010).  

 

I kölvattnet av kritiken mot taylorismen uppstod sociotekniska arbetssystem som ett nytt förhållningssätt till 

arbetsutformning, vars fokus var att ta hänsyn till individerna i arbetssystemet och samtidigt bibehålla en hög 

produktivitet (Bratton & Gold, 2012). Idén med det sociotekniska systemet var föreställningen att alla 

produktionssystem innehåller en teknisk organisation bestående av maskiner och utrustning samt en social 

organisation bestående av arbetare, vilka måste samverka för att uppnå en hög produktivitet (Sandkull & 

Johansson, 2000, s. 73). Tanken var således att överbrygga taylorismens tillkortakommanden genom att berika 

arbetet i form av arbetsrotation, feedback, grupparbete och arbetsutvidgning där arbetare får göra flera 

arbetsmoment samt ökade befogenheter genom att fördela ansvar för kvalitetskontroll på en medarbetarnivå 

(William & Molleman, 1998). Vidare är dessa faktorer grundläggande för att individer ska känna motivation i 

arbetet (Hackman & Oldham, 1980). Ett arbetssystem som innefattar dessa sociotekniska inslag och som fått stort 

genomslag i västvärlden de senaste 25 åren är lean (William & Molleman, 1998).  

 

Termen lean har sitt ursprung från bilindustrin i Japan och Toyota (Womack et al, 1990). Efter det andra 

världskriget befann sig Toyota i ett underskott av resurser, vilket resulterade i en total produktionsomvandling 

från höga till låga buffertlager1 genom att samtidig vidmakthålla ett högt kapacitetsutnyttjande. Detta kunde 

realiseras genom att reducera alla former av variation i produktionen med hjälp av standardiserade processer, 

kunskapsbreddning hos medarbetare, arbetsrotation och anpassade verktyg i produktionen (de Treville & 

Antonakis, 2006). Toyota utvecklade The Toyota Production system (TPS) som syftar till att eliminera slöseri 

genom bland annat kvalitetskontroller och produktion enligt kundorder för att reducera lagernivåer. Utanför 

bilindustrin används begreppet lean synonymt till TPS (Hasle et al, 2012), detta beror på att kopplingen mellan 

lean och Japan har blivit svagare under det senaste decenniet och att lean numera ses som en internationell 

standard i många industriella sektorer (Delbridge, 2005, s. 15). 

 

                                                           
1 Reservlager för att möta höga ordertoppar och sena leveranser 
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I likhet med TPS syftar lean till att åstadkomma jämna flöden i produktionen och kontinuerligt reducera 

produktionsresurser gällande bland annat arbetskraft, verktyg, material och ytor. Vidare innebär lean att 

producera enligt kundorder samt att hela tiden sträva efter ständiga förbättringar (de Treville & Antonakis, 2006). 

Enligt Shah & Ward (2007) kan detta enbart åstadkommas genom en flexibel, dedikerad och engagerad 

arbetskraft. MacDuffie (1995b) menar tillika att en lean-baserad verksamhet förutsätter att medarbetarna tar ett 

större ansvar med att lyfta avvikelser och komma med förbättringsförslag. Det ställer i sin tur krav på 

medarbetarnas förmåga att vara lösningsorienterade, kompetenta och motiverade. 

 

Trots att lean innehåller motiverande aspekter som möjlighet till delaktighet och påverkan genom ständiga 

förbättringar, så menar kritiker att lean är 2000-talets motsvarighet till taylorismen (Mulholland & Stewart, 2014; 

Dankbaar, 1997). Frågan är således om det föreligger något paradoxalt i att lean som karaktäriseras av bland annat 

ökad kontroll och tidsrestriktioner för varje arbetsmoment (Delbridge, 2005) kan åstadkomma en motiverad 

arbetskraft. I nästkommande kapitel presenteras tidigare forskning gällande vad som motiverar medarbetare 

samt vilka positiva och negativa aspekter som lean medför i förhållande till hur det påverkar de individer som 

arbetar inom en lean-baserad verksamhet. 

1.2 TIDIGARE FORSKNING 
Arbetsmotivation har varit av intresse för forskare åtminstone sedan 1930-talet då den berömda Hawthorne 

studien genomfördes, vars fokus låg på effekterna av övervakning, incitament och arbetsförhållanden (Locke & 

Latham, 2004). Resultatet av studien handlade om huruvida anställda kan motiveras till att arbeta effektivare och 

i förlängningen producera mer. Detta blev inledningen till forskningsområdet som handlar om motivation i 

arbetslivet (Zetterquist et al, 2012). 

  

Att vara motiverad betyder att vara driven att göra någonting. En individ som inte har någon inspiration att agera 

kan således karaktäriseras som omotiverad och en individ som aktivt försöker uppnå ett mål anses vara motiverad 

(Ryan & Deci, 2000, s. 54). Herzberg (1966) har identifierat motivationsfaktorer som är effektiva när det kommer 

till att motivera individer att prestera i arbetslivet. Studien utfördes på 200 ingenjörer och via intervjuer fick de 

frågan gällande vilka händelser som resulterade i ökad jobbtillfredsställelse (Herzberg, 1966, s. 71). Resultatet 

visade att motiverande faktorer som prestationer, erkännande, arbetet i sig, ansvar samt möjlighet till utveckling 

och karriär ökade ingenjörernas jobbtillfredsställelse. Hackman & Oldham (1980) kommer fram till liknande 

resultat. För att motivation ska kunna uppstå måste individen känna meningsfullhet i arbetet, ha kännedom om 

resultatet av arbetsuppgiften samt uppleva personligt ansvar över resultatet av arbetsuppgifterna (Hackman & 

Oldham, 1980, s. 72). Vidare menar Hackman & Oldham (1980) att varierande arbetsuppgifter, uppgiftens 

betydelse och meningsfullhet i relation till värdekedjan och andra människor samt autonomi och feedback är 

viktiga komponenter för motiverade medarbetare. Dessa resultat får även stöd av nyare forskning som visar att 

meningsfullhet, autonomi och feedback är viktiga motivationsfaktorer (Ryan & Deci, 2000). 

 

Ryan & deci (2000) menar att motivation är något individuellt som baseras på i vilken utsträckning en individ 

försöker uppnå ett beteende samt vilka bakomliggande orsaker som driver en handling. På grund av detta är det 

vanligt att skilja på olika typer av motivation. Den vanligaste uppdelningen görs mellan inre motivation och yttre 

motivation (Hackman & Oldham, 1970; Herzberg, 1966; Ryan & Deci, 2000). Inre motivation kopplas till en individ 

som utför en aktivitet utan någon uppenbar belöning förutom nöjet av själva aktiviteten till skillnad från yttre 

motivation som är ett beteende betingat av externa incitament (Ryan & Deci, 2000, s. 55). Yttre motivation 

karaktäriseras ofta som en blek och kraftlös form av motivation, i kontrast till inre motivation som anses vara 

pålitlig och kraftfull (Herzberg, 1966; Ryan & Deci, 2000). Studier visar även att inre motivation påverkar hur länge 
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en individ lägger på att utföra en uppgift samt att inre motivation leder till både högre prestation och produktivitet 

(Grant, 2008, s.56; Hackman & Oldham, 1980). Inre motivation verkar således vara den gemensamma nämnaren 

för att individer ska prestera effektivt på arbetet. 

 

Forskning kring inre motivation och lean är dock knapphändig. Ofta har det istället studerats kring effekten av 

lean på individers hälsa och välmående med inslag av motiverande aspekter (Hines et al, 2012; Anderson-

Connolly et al, 2002; Delbridge, 2005; Landsbergis et al, 1999). Resultaten av dessa studier är högst motstridiga 

och har debatterats ända sedan uppkomsten av lean. Detta beror dels på att lean som forskningsområde är 

relativt nytt och dels beror det på att de positiva och negativa effekter som kan tillskrivas lean i mångt och 

mycket beror på vilken grad av lean som implementeras (Hines et al, 2012).  

 

Initialt talades det om att lean skulle medföra en högre grad av deltagande samt reducera ansträngda 

arbetsförhållanden för de anställda (Hines et al, 2012, s. 830). Dessa påståenden baserades dock inte på empiriska 

bevis, och det poängterades snart därefter att lean och dess fokus på att eliminera slöseri, implicit kunde innebära 

att anställda blir överflödiga och i förlängningen bli omotiverade att involveras i processen (Womack et al, 1990; 

Hines et al 2012 s. 830). Hines et al (2004) menar även att denna kritik kan skönjas ur ett marxistiskt perspektiv 

där lean kan anses vara exploaterande då arbetet sker under hög press. Kritik av det här slaget belyser att lean 

inte bör betraktas som en uppsättning hårda verktyg och tekniker samt att den mänskliga dimensionen gällande 

motivation, empowerment och respekt för människor är mycket viktiga ur ett långsiktigt perspektiv (Hines et al 

2004, s. 998-1000).  

 

I en översiktsstudie utförd av Hines et al (2012) granskades 11 stycken studier gällande lean och konceptets 

påverkan på anställda i form av arbetsmiljö samt hälsa och välmående. De generella slutsatserna som kunde dras 

gällde främst negativa effekter både för arbetsmiljön samt hälsa och välmående. Från studierna framgick det att 

lean kan leda till lägre arbetsautonomi, högre krav, högre arbetstakt, högre arbetsbelastning och intensitet samt 

en större andel fysiska skador. Gällande mentala hälsoaspekter kunde effekter som spänning, trötthet, 

jobbrelaterad depression, lägre självförtroende, stress och ångest skönjas. Hasle et al (2012) menar att samtliga 

negativa effekter går att översätta till alla lean-verksamheter som karaktäriseras av manuella arbeten med låg 

komplexitet. 

  

De positiva utfallen av lean var förbättrad hälsa hos medarbetare i de fall som arbetsautonomin ökade samt att 

en högre grad av grupparbeten kunde reducera stress. Andra positiva effekter som gick att utläsa gällde ökad 

jobbtillfredsställelse, ökat engagemang och motivation, bättre sociala relationer samt en högre grad av 

delaktighet (Hines et al, 2012 s. 843-844). 

  

Resultatet av Hines et als (2012) granskning är delvis motstridigt. Det går att utröna både positiva och negativa 

effekter, men de negativa är klart överhängande. Hines et al (2012) poängterar att på grund av de motstridiga 

resultaten så går det inte att säga att det föreligger något kausalt samband mellan lean, arbetsmiljön och 

anställdas hälsa och välmående (se tabell 1). 
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”There is no doubt that lean is a controversial concept that is attracting much debate in both 

academic and business environments. And feelings run high: you are either for lean or you are 

against it. With two camps firmly determined to fight for their cause, there seems to be a 

conceptual deadlock in the lean debate” (Hines et al, 2012 s. 845). 

 

 

 
Mestadels 

negativa effekter 

Både negativa och 

positiva effekter 

Mestadels 

positiva effekter 

Obestämd eller 

saknad information 
n 

Arbetsmiljö 5 2 2 2 11 

Hälsa och 

välmående 
7 2 - 2 11 

Tabell 1. Positiva och negativa effekter av lean. Källa: Hines et al, 2012. 
 

En stor del av den tidigare forskningen inom lean har studerat själva konceptet och vilka implikationer det kan ha 

för medarbetare. Detta gäller främst arbetsutformningen men det går även att utläsa på vilket sätt lean påverkar 

motivationen. Enligt MacDuffie (1995b) ska lean förändra sättet anställda arbetar på genom att tillhandahålla mer 

utmanande arbetsuppgifter, utökat ansvar och möjligheten att arbeta i grupp. På så vis ska lean som en form av 

det sociotekniska arbetssystemet utmana taylorismens särskiljning av planering och utförande genom att 

involvera anställda i produktionsprocessen. Anställda förväntas vara delaktiga och påverka verksamheten genom 

förbättringsförslag och input på förändringar i produktionen. Detta förutsätter att anställda har en förståelse över 

hela flödet i verksamheten, samt en förståelse över vilken påverkan den enskilda individens arbetsuppgift har för 

hela värdekedjan (MacDuffie, 1995b, s. 55-56).  

 

Arbetsgrupperna i en lean-baserad verksamhet är ofta baserade på standardiserade processer, övervakning och 

en tydlig hierarki där gruppens funktion att hjälpa varandra och rapportera om det uppstår avvikelser (Shuring 

1996, s. 172). I likhet med de positiva resultaten som framgick av Hines et al (2012) så menar även Shuring (1996) 

att arbetsgrupper förstärker den operationella autonomin. Detta beror på att gruppens medlemmar ser efter 

varandra och själva rapporterar om avvikelser, vilket gör att det inte behövs en yttre kontroll från chefer eller 

inspektörer. Detta möjliggörs i sin tur av de standarder som fastställs för varje specifik process. Shuring (1996) 

menar att desto fler standarder, desto fler valmöjligheter får gruppen och dess medlemmar ta ställning till, vilket 

således ska leda till högre operationell autonomi. de Treville & Antonakis (2006) menar att arbetsgrupper är 

fördelaktigt i den mån gruppen kan hjälpa varandra men det kan samtidigt medföra en stress att anpassa sig till 

gruppens normer och värderingar. MacDuffie (1995b) utvecklar resonemanget och poängterar att de sociala 

relationerna är viktiga för effektiviteten i en lean-baserad verksamhet. Det räcker inte med att endast identifiera 

sig med gruppen, det krävs även att medarbetare identifierar sig med företaget för att det ska vara rationellt och 

motiverande att åsidosätta meningsskiljaktigheter inom grupperna till fördel för att uppnå övergripande 

verksamhetsmål (MacDuffie, 1995b s. 57). 

  

Även fast lean innehåller motiverande inslag som att arbeta i grupp och chansen till att påverka genom 

förbättringsförslag (MacDuffie, 1995b) så kan det inte kompensera för den ökade arbetsintensiteten och en 

reducerad arbetsautonomi som en följd av ökad styrning och kontroll (Delbridge 2005, s. 25). Delbridge (2005) 
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menar vidare att ökad arbetsintensitet är ett resultat av ökat ansvar och individuell ansvarsskyldighet, 

förekomsten av grupptryck inom arbetsgrupper samt det faktum att medarbetare är involverade i att eliminera 

slöseri och ständiga förbättringar av produktionen. Womack et al (1990) är dock av en annan åsikt och hävdar att 

medarbetare kommer att uppleva en ökad autonomi och möjlighet att påverka arbetssituationen, främst genom 

att medverka i problemlösande aktiviteter. de Treville & Antonakis (2006) menar dock att det inte går att dra 

några slutsatser och att bevis från båda sidor är, med få undantag, högst anekdotiska. 

1.3 PROBLEMDISKUSSION 
Diskussionen kring huruvida lean kan vara motiverande eller inte för medarbetare lämnas mer eller mindre 

obesvarad av tidigare forskning. Kritiker till lean hävdar att medarbetare arbetar i högst begränsade förhållanden 

på grund av de ständigt höga kraven på effektivitet (Hines et al, 2012) och att motivationen i bästa fall är externt 

betingad i form av lön och ökad kontroll (de Treville & Antonakis, 2006). Förespråkare för lean menar dock att 

medarbetare som arbetar med lean uppvisar vad som skulle kunna karaktäriseras som inre motivation (de Treville 

& Antonakis, 2006), vilket har kopplats till att produktiviteten och resultaten i en lean-produktion är högre än i 

traditionella produktionslinjer (Womack et al, 1990). Dessa resultat baseras främst på tidigare forskning utförd i 

bilindustrin där begreppet lean först introducerades. På senare år har dock lean spridits till andra branscher 

bortom bilindustrin (Hines et al, 2004; Delbridge, 2005). En sådan bransch är lagerverksamheter där krav på ökad 

produktivitet, sänkta kostnader, ett optimerat varuflöde samt ett effektivt utnyttjande av resurser är en 

nödvändighet för att uppnå konkurrenskraft. Implementeringen av lean i en sådan bransch förefaller därför 

naturligt då lean syftar till att minimera produktionsresurser och samtidigt öka effektiviteten (Four Principles, 

2016). Från tidigare forskning framgår det även att inre motivation tenderar att vara nyckeln till ökad produktivitet 

och prestation hos medarbetarna (Grant, 2008; Hackman & Oldham, 1980), vilket borde vara något som 

eftersträvas i en lean-baserad lagerverksamhet som karaktäriseras av snåla produktionsresurser och krav på ökad 

effektivitet. Det saknas dock studier gällande förekomsten av inre motivation hos medarbetare på plocklagret i 

en lean-baserad lagerverksamhet, vilket gör fenomenet intressant att undersöka. Då tidigare forskning har 

poängterat att effekterna av lean beror på vilken grad av lean som implementerats (Hines et al, 2012) så fokuserar 

denna studie på att skapa förståelse för hur den undersökta lagerverksamheten arbetar med lean. Detta kommer 

att bidra till förståelse för under vilka förhållanden som inre motivation kan förekomma, samt bidra med 

transparens för att underlätta för vidare forskning. Studien kommer även att vara ett välkommet bidrag till den 

nuvarande splittrade gestaltningen av hur lean påverkar motivation. 

1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att bidra med kunskap och förståelse om medarbetare på plocklagret i en lean-baserad 

lagerverksamhet upplever inre motivation. Vidare ämnar studien att kartlägga hur den studerade 

lagerverksamheten arbetar med lean för att belysa vilken påverkan lean har på den inre motivationen. 

 

● Hur arbetar lagerverksamheten med lean? 

● Upplever medarbetarna på plocklagret i en lean-baserad lagerverksamhet inre motivation? 

● Vilken påverkan har lean på inre motivation med avseende på medarbetarna som arbetar på plocklagret? 
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1.5 AVGRÄNSNING 
Studien avgränsas till att enbart beröra motivationen gällande de medarbetare som arbetar på plocklagret. Detta 

val baseras på att upplevelsen av inre motivation delvis utgår ifrån hur arbetet är utformat, varför det är viktigt 

att medarbetarna har liknande arbetsuppgifter. Fallföretaget är en lean-baserad lagerverksamhet och en av norra 

Europas största terminaler inom dagligvaruhandeln. Geografiskt ligger terminalen i Stockholmsområdet men 

distribuerar varor till hela Sverige. En avgränsning till Stockholmsområdet var nödvändig för att möjliggöra besök 

hos fallföretaget. Vidare tar studien inte hänsyn till kultur, ledarskap eller medarbetares involvering i 

implementeringsprocessen. Dessa faktorer är viktiga för helheten men med tanke på den begränsning i tid som 

föreligger så kommer denna avgränsning möjliggöra en djupare analys med bättre precision.   
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2 METOD 
I detta avsnitt presenteras hur studien genomförts, de val som tagits på vägen och vilka konsekvenser valen får för insamlad 

data. Först presenteras angreppssättet i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Därefter framförs en redogörelse 

av studiens tillvägagångssätt och bearbetning av data. Avslutningsvis värderas studiens kvalitativa aspekter, källor samt kritik 

mot metodval. 

2.1 ANGREPPSSÄTT 
Det finns två huvudsakliga kunskapsteoretiska inriktningar. Den ena inriktningen är positivismen som är av 

naturvetenskaplig karaktär och den andra är interpretativismen som utgår från ett tolkande samhällsvetenskapligt 

perspektiv (Bryman & Bell, 2005, s. 27-29). Positivismen ämnar erhålla objektiv, lagmässig kunskap för att skapa 

förståelse över människors handlingar (Bryman & Bell, 2013, s. 36). Interpretativismen och det tolkande synsättet 

fokuserar å andra sidan på den sociala verkligheten som en subjektiv konstruktion av människors tankar och 

handlingar, där syftet är att utveckla och komma till insikt om människors övertygelser och erfarenheter 

(Denscombe, 2016, s. 18). Denna studie utgår ifrån det interpretativistiska perspektivet på grund av att den lämpar 

sig väl för studiens syfte som handlar om att skapa insikt och förståelse över individers subjektiva uppfattning 

över den sociala verkligheten. Vidare beskriver Denscombe (2016) att syftet med det interpretativistiska synsättet 

är att undersöka bakomliggande mönster och återkommande handlingar i sociala skeenden för att erhålla 

förståelse. För att detta skall vara möjligt måste forskaren spela rollen som en tolkare av den sociala verkligheten 

vars utfall baseras på forskarens tidigare erfarenheter och värderingar (Bryman & Bell, 2013, s. 52). En fullständigt 

objektiv sanning är därmed inte är möjlig att åstadkomma på grund av att forskaren själv är att betrakta som den 

viktigaste mätutrustningen i vilken data erhålls och analyseras (Denscombe, 2016, s. 343-344). 

 

Två vanliga inriktningar inom det interpretativistiska perspektivet är den hermeneutiska och fenomenologiska 

tanketraditionen. Denna studie utgår ifrån den fenomenologiska traditionen som inriktar sig på att besvara frågan 

om hur individer skapar mening i sin värld, till skillnad från hermeneutiken som handlar om att skapa förståelse 

över människors sociala handlingar (Bryman & Bell, 2013, s. 38). Betoningen inom fenomenologin ligger på att 

undersöka frågor gällande individers uppfattningar och åsikter, attityder och övertygelser samt känslor och 

emotioner (Denscombe, 2016, s. 143). Denna tanketradition används i studien då den bidrar till att besvara frågan 

huruvida inre motivation föreligger hos medarbetare som arbetar i en lean-baserad lagerverksamhet. Vidare 

inriktar sig fenomenologin på hur det sociala livet uppfattas och därmed konstrueras av de intervjupersoner som 

deltar i studien. Av den anledningen har studien en ontologiskt konstruktionistisk ståndpunkt. Konstruktionism 

kan definieras som något sociala aktörer kontinuerligt skapar genom sociala företeelser och deras mening. Sociala 

entiteter i form av exempelvis intervjupersoner uppfattas således inte som objektiva enheter utan de betraktas 

som sociala konstruktioner som konstrueras utifrån dess uppfattningar och handlingar som ständigt är under 

omformning. Av den anledningen är kunskapen från en studie endast en temporär version av verkligheten 

(Bryman & Bell, 2005, s. 33-34). 

 

Det är vanligt att den kunskapsteoretiska inriktningen ligger till grund för valet av forskningsstrategi, där den 

kvantitativa strategin kopplas till den naturvetenskapliga positivismen till skillnad från den kvalitativa strategin 

som kopplas till den samhällsvetenskapliga interpretativismen. Vidare skiljer sig strategierna åt på flera punkter. 

För det första betonar den kvantitativa strategin insamling och analys av data genom kvantifiering, medan den 

kvalitativa strategin förknippas med insamling och analys av ord och dess innebörd. För det andra karaktäriseras 

den kvantitativa strategin av en objektivistisk ståndpunkt där verkligheten är given, medan den kvalitativa 
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strategin karaktäriseras av en konstruktionistisk ståndpunkt där individen uppfattar, tolkar och kontinuerligt 

konstruerar sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 2005, s. 40).  

 

I ljuset av studiens syfte och kunskapsteoretiska inriktning föll valet av forskningsstrategi på en kvalitativ ansats. 

En kvalitativ ansats möjliggör en djupare beskrivning av ett mindre antal undersökningsenheter, vilket passar 

denna studie som fokuserar på ett avgränsat fall. En kvalitativ undersökning tar även hänsyn till kontexten i vilken 

undersökningen utförs och ger därmed miljö och flertalet faktorer utrymme för tolkning som i undersökningen är 

av vikt för att skapa förståelse för individernas uppfattningar. Vidare kopplas kvalitativ forskning ihop med 

forskarens inblandning vilket stämmer överens med datainsamling och den tolkning av intervjumaterial som 

utförts i studien (Denscombe, 2016, s. 342-345). 

2.1.1 Forskningsansats 

Forskare skiljer vanligtvis på deduktiv och induktiv teori. En deduktiv process startat från ett specifikt teoretiskt 

område och utifrån det härleds hypoteser eller frågeställningar som seden avgör metoden för datainsamling. Ett 

alternativ till denna process är induktion. Detta synsätt betraktar teori som ett utfall av studiens resultat och 

observationer (Bryman & Bell, 2013, s. 31-34). Bryman & Bell (2013) hävdar dock att både deduktion och induktion 

har inslag av varandra, och att det därför inte alltid är lätt att hålla isär begreppen. När empirisk data har samlats 

in och denna ska genomgå en teoretisk reflektion så är det möjligt att samla in ytterligare information för att 

antingen kunna styrka eller förkasta en teori. Detta kallas för en iterativ strategi, där forskningen ständigt pendlar 

mellan empiri och teori fram till slutgiltigt resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 34). I inledningen av denna studie 

användes till en början en deduktiv ansats för att genom teorier ha möjlighet att utveckla relevanta 

frågeställningar och intervjufrågor. Under studiens gång har dock ytterligare litteratursökning gjorts för att 

komplettera befintliga teorier, vilket har baserats på det insamlade empiriska materialet. Studien grundar sig 

därför på en iterativ ansats, med inslag av både deduktion och induktion. 

2.1.2 Forskningsdesign 

Studien ämnar utforska en organisatorisk företeelse där syftet är att erhålla kunskap och förståelse gällande ett 

specifikt fall. Av den anledningen föll valet av forskningsdesign på en fallstudie. Fallstudier lämpar sig väl vid 

småskaliga projekt och förknippas ofta med kvalitativ forskning. Genom att studera specifika företeelser i 

fallföretaget syftar studien till att bidra med generella kunskaper (Denscombe, 2016, s. 91). En fallstudie utmärker 

sig genom att enbart inrikta sig på en undersökningsenhet, på så vis kan ett fenomen studeras på djupet och 

samtidigt uppmärksamma hur relationer och sociala processer interagerar i ett sammanhang. Det viktiga bidraget 

från en sådan undersökning erhålls inte bara ur vad som sker i sammanhanget, utan även ur varför saker och ting 

inträffar. I tolkningen av relationer och processer inom ramen för fallföretaget kan upptäckter göras som är av 

betydelse för helheten beroende på hur delarna påverkar varandra. Denna miljö förekommer även naturligt vare 

sig den studeras eller inte (Denscombe, 2016, s. 92-94).  

 

Denscombe (2016) beskriver vissa nackdelar med fallstudier. För det första är fallstudien känslig för huruvida det 

går att generalisera resultatet, vilket ställer höga krav på transparens i studiens utförande samt hur det 

kontrasterar mot andra studier av samma typ. För det andra kan det vara svårt att definiera fallets gränser, vilket 

i sin tur får konsekvenser för vilken data som anses lämplig för insamling. För det tredje sker studien i en naturlig 

miljö, vilket kan skapa en etisk problematik. Problematiken ligger i att forskarna behöver få tillträde till både miljö 

och tillit från de människor som deltar i studien. För det fjärde måste forskare vara medvetna om att deras 

erfarenheter och tolkningar påverkar de mjuka data som hanteras i en kvalitativ undersökning. Detta ställer i sin 

tur krav på forskarens medvetenhet, noggrannhet och ett strikt förhållningssätt gällande bearbetning av data 

(Denscombe, 2016, s. 104-105).  
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Med vetskap om kritiken mot fallstudien som design, har stor vikt lagts på förberedelser och tillvägagångssätt i 

utförandet av studien. Med hänsyn till fallstudiens generaliserbarhet i förhållande till liknande fall, har 

förutsättningar gällande de organisatoriska aspekterna som förekommer i en lean-baserad lagerverksamhet 

återgivits på ett detaljrikt sätt. Vidare har avgränsningar motiverats i syfte att specificera fallet. Stor vikt har lagts 

på kommunikation och förberedelser tillsammans med fallföretaget i syfte att skapa tillit och tillträde till den 

naturliga forskningsmiljön. För att erhålla objektivitet lades även stor vikt på utformning av intervjufrågor samt 

noggrann bearbetning av resultatet genom transkribering för att minimera risken för förvrängning. 

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

2.2.1 Population & Urval 

Studien ämnade undersöka om medarbetare på plocklagret i en lean-baserad lagerverksamhet upplever inre 

motivation. Med detta som bakgrund bestämdes populationen till medarbetare på plocklager inom lean-baserade 

lagerverksamheter. Vidare ställdes vissa kriterier upp för urvalet. För att ha möjligheten att intervjua och 

observera på företaget krävdes en geografisk avgränsning till Stockholmsområdet. En lämplig bransch att 

undersöka inom ramen för lean föll på dagligvaruhandeln som karaktäriseras av återkommande varuflöden i stora 

volymer. Urvalet bestämdes därför till lean-baserade lagerverksamheter inom dagligvaruhandeln i 

Stockholmsområdet. Författarna hade under hösten 2015 utfört ett projektarbete på en lagerverksamhet inom 

dagligvaruhandeln som karaktäriserades av de kriterier som definierats i studien. En initial kontakt med 

fallföretaget upprättades i februari 2016 varpå ett första möte inleddes mars 2016 där projektidé och 

förutsättningar diskuterades. Kort därefter fastställdes syftet med studien som sedermera godkändes av 

kvalitetschefen på fallföretaget. På begäran om anonymitet från fallföretagets sida så nämns varken fallföretaget 

eller intervjupersonerna vid namn. Studien pågick sedan i tre månader mellan mars 2016 till och med maj 2016.  

 

På fallföretaget arbetar flera hundra medarbetare med den huvudsakliga och värdeskapande aktiviteten 

expediering. Studien syftar till att belysa intressanta företeelser gällande dessa medarbetares upplevda inre 

motivation. I en sådan studie menar Denscombe (2016) att det inte är nödvändigt att erhålla ett exakt tvärsnitt 

från populationen då värdet ligger i att skapa förståelse och insikt. Med detta som bakgrund applicerades ett icke-

sannolikhetsurval som är en variant av ett explorativt urval (Denscombe, 2006, s. 63-64). För att erhålla 

användbara och nyttiga insikter i förhållande till syftet behövde rätt personer intervjuas. En urvalsteknik som 

lämpade sig väl för detta var ett subjektivt urval. Genom att subjektivt välja ut intervjupersoner ges forskaren 

tillgång till de människor som besitter mest relevant kvalitativ information och som har värdefulla insikter gällande 

forskningsämnet. I studien betraktas de som handplockas av forskarna som relevanta för ämnet samt att de 

besitter mest erforderlig kunskap och erfarenhet (Denscombe, 2016, s. 73-75). En faktor som övervägts i valet av 

urvalsmetod var studiens begränsade resurser i form av tid. Det var således sannolikt att det subjektiva urvalet 

skulle ge mest relevant information och samtidigt vara genomförbar (Denscombe, 2016, s. 80). En nackdel med 

det subjektiva urvalet är att det kan vara problematiskt att hitta en lämplig urvalsram (Denscombe, 2016, s. 89). 

För att minska risken för urvalsfel och snedvridning av resultaten valdes både vilka tjänstekategorier och antalet 

tjänster som skulle medverka i studien. 

 

För att svara på syftet behövde studien dels ta reda på om medarbetare i en lean-baserad lagerverksamhet 

upplever inre motivation och dels undersöka hur verksamheten arbetar med lean för att förstå vilken påverkan 

lean har på medarbetarnas inre motivation. För att erhålla rätt urval ställdes fyra kriterier upp. För det första 

behövde medarbetare från lagrets huvudfunktion orderplockning intervjuas i syfte att få en uppfattning om 
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huruvida de upplever inre motivation i sitt dagliga arbete. Vidare behövde medarbetare som dels arbetade med 

huvudfunktionen orderplockning och dels med andra arbetsuppgifter som karaktäriseras av mer frihet och 

självbestämmande intervjuas. På så vis kunde en mer nyanserad bild erhållas av vad som driver inre motivation. 

För att skapa förståelse behövde även en operativ chef intervjuas för att få insyn i hur företaget arbetar med lean 

i praktiken och vilken påverkan det har på medarbetarna. Slutligen behövde en högre chef intervjuas med djupare 

kunskap om hur företaget arbetar med lean på en strategisk nivå. Utefter dessa kriterier gick fallföretaget ut med 

en intresseförfrågan till de anställda. De som var intresserade av att ställa upp på intervju i undersökningen och 

de första att tacka ja fick sedan delta i studien.  

 

De som blev utvalda till att delta i studien var en kvalitetschef som varit involverad i implementeringsprocessen 

av lean och som ansvarar för samtliga lean-metoder. En operativ gruppchef över kringfunktionen2 

intruckning3/varumottagning4 med insyn i det dagliga arbetet med lean. Två gruppsamordnare som arbetar med 

huvudfunktionerna orderplockning och kringfunktionen intruckning/varumottagning som på grund av sina roller 

har större befogenheter. Dessa befogenheter omfattar att uppmärksamma bemanningsbehov på 

kringfunktionerna, informera om beslut vid daglig styrning möten, följa upp och verka för att produktionsmål 

uppnås, hålla daglig kontakt med varumottagningen samt ingå i eventuella förbättringsprojekt. En följd av de 

utökade befogenheterna är att gruppsamordnarna spenderar två tredjedelar av sin arbetstid med att samordna 

istället för att arbeta med orderplock och att arbeta på kringfunktionen. Slutligen valdes fyra stycken 

medarbetare ut som enbart arbetar med orderplockning och kringfunktion intruckning/varumottagning. På 

grund av att fallföretaget är anonymt benämns namnen på medarbetare och chefer utefter initialer och 

nummer för respektive tjänst. Tanken är att skapa förståelse utifrån vilken kontext uttalanden sker ifrån utan att 

röja intervjupersonens identitet. Nedan följer en översikt över intervjupersoner, benämning, antal och titel  

(se tabell 2). 

 

Förklaring Benämning Titel Antal 

Intervjuperson 1  k1 Kvalitetschef 1 

Intervjuperson 2 c1 Gruppchef 1 

Intervjuperson 3-6 m1-4 Medarbetare 4 

Intervjuperson 7-8 mg1-2 Medarbetare med gruppsamordnande funktion 2 

Totalt   8 

  Tabell 2. Översikt, intervjupersoner 

2.2.2 Intervjuer 

I studien har insamling av empirisk data primärt skett via kvalitativa intervjuer. Denscombe (2016) menar att det 

är lämpligt att använda intervju som empirisk insamlingsmetod då forskningsprojektet är småskaligt med 

begränsad budget och tid där syftet är att undersöka komplexa och subtila fenomen. Fördelen med Intervjuer är 

att åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter kan förstås på djupet. Vidare möjliggör intervjuer att 

                                                           
2 En stödfunktion till huvudfunktionen expediering 
3 En av kringfunktionerna som kör inkomna varor till respektive lagerplats 
4 En av kringfunktionerna som tar emot inkommande varor 
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nyckelpersoner kan dela med sig av värdefulla insikter och kunskaper (Denscombe, 2016, s. 265). I studien 

applicerades därför kvalitativa intervjuer som primär empirisk insamlingsmetod då en del av syftet var att ta reda 

på medarbetarnas upplevelser, uppfattningar och känslor. 

 

Samtliga intervjuer ägde rum under två dagar i april 2016 på fallföretaget. Intervjusessionerna varade ungefär 60 

minuter åt gången och tog plats i ett konferensrum på terminalen under arbetstid. Vid intervjutillfället fick 

samtliga intervjupersoner frågan om det var okej att intervjun spelades in, vilket alla som medverkade godkände. 

En fördel med ljudinspelning är att ljudupptagningen blir en permanent och i det närmaste fullständig 

dokumentation av vad som sägs under intervjun. En nackdel är dock att ljudupptagningen missar den icke-verbala 

kommunikationen såsom gester och tonlägen (Denscombe, 2016, s. 280). Som kompletterande åtgärd gjordes 

därför en mindre del anteckningar under intervjuerna för att fånga in stämningen och betydelsefulla gester. En 

annan nackdel med ljudupptagning är att intervjupersonen kan känna sig hämmad och därmed inte tala lika fritt 

som annars hade varit fallet vilket i sin tur påverkar kvalitativa data negativt (Denscombe, 2016, s. 280). 

Denscombe (2016) menar dock att de flesta deltagare blir avslappnade efter en kortare stund och av den 

anledningen öppnades intervjuerna medvetet med lättare inledande frågor för att bryta isen.  

 

Ytterligare nackdelar med intervjuer är att det är mycket tidskrävande gällande databearbetning i form av 

transkribering och efterföljande analys (Denscombe, 2016, s. 289). Med en medvetenhet om att de åtta 

intervjuerna var tidskrävande att bearbeta avsattes därför rikligt med tid för att erhålla hög kvalitet i 

transkribering och analys. En annan aspekt som bör tas i beaktning är vad Denscombe (2016) kallar för 

intervjuareffekten. Det kan exempelvis handla om intervjuarens identitet och hur denna uppfattas för 

intervjupersonen. Intervjuareffekten får särskild betydelse vid känsliga frågor av personlig karaktär. 

Intervjupersonen kan även känna sig besvärad av vissa frågor vilket gör att han eller hon går i försvarsställning 

eller svarar på ett sådant sätt som intervjupersonen tror att intervjuaren förväntar sig (Denscombe, 2016, s. 271). 

För att minimera de hämmande konsekvenserna av intervjueffekten var intervjuarna noggranna med att vara 

artiga och neutrala i sitt förhållningssätt. Intervjuarna fokuserade även på att inte framstå som experter i ämnet 

för att minimera osäkerhet hos intervjupersonerna. 

 

På intervjudagarna valdes klädsel ut som signalerade hel och ren utan att vara överklädda för att passa in i 

terminalkontexten. I början av varje intervju initierade intervjuarna kallprat med en god ton som exempelvis “hur 

är läget?”. Under inledningen av samtalen fick intervjupersonerna detaljerad information över huruvida 

materialet skulle användas. Intervjupersonen informerades om fullständig anonymitet samt att allt som sades 

under intervjun skulle raderas när studien var avslutad.  

2.2.3 Intervjuguide och utförande 

Intervjuerna i studien var av semistrukturerad karaktär där en intervjuguide användes under intervjuerna. 

Fördelen med intervjuguiden är att den bidrar med struktur över de frågeställningar och teman som skall täckas 

in under intervjun. Utöver denna struktur kunde flexibilitet i form av rikare svar från intervjupersonen erhållas då 

intervjuaren inom ramen för en semistrukturerad intervju tilläts ställa följdfrågor där intervjupersonen 

uppmuntrades att utveckla sina idéer och resonemang (Denscombe, 2016, s. 266). Följdfrågorna var av karaktären 

“hur kändes det?”, “vilka känslor kopplar du till det du just beskrev” och “hur upplever du det?”. Detta lämpade 

sig särskilt väl då syftet var att undersöka intervjupersonernas upplevelser och känslor i förhållande till motivation 

och arbete i en lean-baserad lagerverksamhet (Bryman & Bell, 2005, s. 369).  
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Gällande förberedelser och formulering av frågeställningar uppger Bryman & Bell (2005) att frågorna inte ska vara 

specifika och styrande. Med fördel ska istället intervjuguiden innehålla frågor som ger intervjupersonen 

möjligheten att utveckla alternativa idéer och synsätt. Vidare måste frågorna vara utformade så intervjun bidrar 

till att svara på syfte och frågeställning med undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s. 369-370). Med dessa 

riktlinjer i åtanke utvecklades frågorna till intervjuguiden med utgångspunkt från de begrepp som ingår i 

motivationsmodellen5 som i sin tur utvecklades utifrån syfte, frågeställningar, teorier och tidigare forskning. Som 

inspiration till utformningen av intervjufrågorna användes även tidigare utformade och högt validerade 

intervjufrågor som Hackman & Oldham (1980) publicerat i boken ”Work re-design”. På så sätt kunde strukturen i 

intervjuguiden ge relevanta svar i förhållande till syftet och samtidigt en flexibilitet som gynnar utvecklade och 

berikade svar (Bryman & Bell, 2005, s. 369-371).  

 

I början på varje intervju noterades bakgrundsfakta om intervjupersonernas ålder, kön och namn samt vilken 

tjänst intervjupersonen hade på företaget. Detta var av betydelse för att kunna tolka intervjupersonens 

upplevelser och känslor i förhållande till kontexten i vilken han eller hon arbetar i. Intervjuerna hölls av två 

intervjuare där en agerad huvudintervjuare och ställde frågor medan den andra tog anteckningar och ställde 

kompletterande frågor. Detta möjliggjorde flexibilitet i intervjuerna samtidigt som huvudintervjuaren kunde 

fokusera på intervjupersonen. Intervjuarna var noggranna med att inte använda fackspråk och att undvika 

användningen av ledande frågor för att på så sätt minska risken för att påverka intervjupersonernas svar samt att 

ge intervjupersonerna möjligheten att utveckla sina resonemang genom att lyssna och ge utrymme till längre 

pauser. Samtliga intervjuer avslutades med en öppen fråga där intervjupersonen fick uttrycka sig gällande 

aspekter som inte intervjuguiden berört. 

2.2.4 Observationer 

Förutom intervjuer som utgjorde den största delen av det kvalitativa materialet så utfördes även två 

observationer på terminalen. Dessa genomfördes som en komplettering till intervjuerna vilket innebär en rad 

fördelar. Enligt Denscombe (2016) skiljer sig en metodkombination från andra undersökningsmetoder genom att 

den erbjuder möjligheten att se saker och ting från flera olika synvinklar, vilket kan öka kvaliteten och rikedomen 

i kvalitativa data (Denscombe, 2016, s. 211). Nyttan med en sådan metodkombination är att träffsäkerheten i 

fynden ökar och att möjligheten att kontrollera resultatet från en metod med resultatet från en annan metod. 

Vidare ger metodkombination en tydligare helhetsbild som kan åstadkommas genom komplettering av de olika 

metoderna. Dessa fördelar möjliggör därmed en djupare analys av insamlad data (Denscombe, 2016, s. 212-214). 

Dessa observationer utfördes på intruckning/varumottagningens dagliga styrningsmöte under två tillfällen och 

pågick under fem minuter per gång. Under observationerna framgick hur ett dagligt styrningsmöte ser ut och vad 

som tas upp av både gruppchef och medarbetare. Det var även ett utmärkt tillfälle att känna av stämningen och 

fånga känslor inom gruppen. Noggranna anteckningar utfördes som sedan sammanställdes och diskuterades 

sinsemellan efter mötet. Med hjälp av dessa observationer ökade förståelsen för daglig styrning som process och 

för gruppens dynamik samt dess inneboende roller. 

 

Värt att notera är att på grund av ett tidigare utfört studieprojekt på fallföretaget så hade författarna erfarenhet 

av terminalen sedan tidigare i fråga om dess utformning, processer och flöden. Vidare hade författarna till studien 

haft flertalet rundvandringar på terminalen, vilket gjorde underlättade förståelsen för hur de olika avdelningarna 

hängde ihop med helheten. Av den anledningen genomfördes inga rundvandringar eller andra kompletterande 

informationsträffar under studien. 

                                                           
5 Motivationsmodellen presenteras under kapitlet teoridiskussion 
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2.3 BEARBETNING AV DATA 

2.3.1 Intervjuer 

Kvalitativ forskning syftar till att fånga beskaffenheten av en social verklighet, varför det är vanligt att spela in och 

transkribera intervjumaterialet för att ha möjlighet att utföra en noggrann och fullständig analys av intervjun 

(Bryman & Bell, 2013, s. 491). Det finns flera fördelar med att spela in och transkribera intervjuer. Bryman & Bell 

(2013) menar bland annat att det underlättar för en analys av materialet samt att flera genomgångar av 

intervjupersonernas svar kan göras. Inspelning av intervjuer är även fördelaktigt på grund av att materialet kan 

kontrolleras i efterhand för att fånga intuitiva och omedvetna tolkningar av intervjun (Bryman & Bell, 2013, s. 

489).  

 

Det är inte helt problemfritt att spela in och transkribera intervjuer. Bryman & Bell (2013) lyfter vissa problem 

gällande de fall då inspelningsutrustning inte fungerar som den ska eller det faktum att vissa intervjupersoner inte 

vill bli inspelade. Intervjupersonerna kan även bli oroade av tanken på att deras ord kommer att leva kvar i och 

med inspelningen och därav bli extra medvetna om ord och meningar, vilket kan leda till att intervjun blir 

begränsad i dess omfattning (Bryman & Bell, 2013, s. 490). Dessa problem uppstod dock inte i undersökningen. 

Som tidigare nämnt gick samtliga intervjupersoner med på att intervjun spelades in och eventuella tekniska 

problem kunde överbryggas genom att använda inspelningsfunktionen på två telefoner och en dator. Detta visade 

sig vara användbart när intervjuerna skulle transkriberas då en del partier på en inspelning var av sämre kvalitet 

men visade sig vara av utmärkt kvalitet på en annan inspelning.  

 

Med en medvetenhet om att transkribering är tidskrävande (Bryman & Bell, 2013, s. 491) avsattes två dagar för 

att säkerställa att all information blev korrekt nedskriven. Intervjuerna transkriberades ordagrant. För att 

säkerställa att alla nyanser i intervjun framgick noterades även ord som “hmm” och “eeh” samt partier där skratt 

förekom. Vissa utsvävningar gjordes av intervjupersonerna gällande privatlivet. Detta transkriberades inte då 

informationen betraktades vara redundant för studien.  

2.3.2 Observationer 

Under observationerna användes papper och penna för att få ner alla intryck och upplevelser. Omedelbart efter 

observationerna diskuterades intrycken och en sammanställning av det som framkom gjordes. Detta utfördes i 

likhet med Bryman & Bells (2013) rekommendationer gällande att skriva ner intrycken så fort som möjligt och att 

utföra en fullständig redogörelse samma dag, med hänsyn till att människans minne inte är helt pålitligt. 

Observationerna utfördes för att skapa förståelse och tolka vissa element som avhandlades under intervjuerna 

och sammanfördes sedan med det transkriberade intervjumaterialet. 

2.3.3 Analys 

Den största svårigheten när det gäller kvalitativa undersökningar är den omfattande datamängden som genereras. 

Av den anledningen är det viktigt att genomföra en gedigen analys av det insamlade materialet. Inom kvalitativ 

forskning finns det dock ingen allmän och accepterad metod för att genomföra en analys, varför det är vanligt 

med enbart allmänna riktlinjer för tillvägagångssättet. Ett vanligt sätt att angripa en kvalitativ dataanalys är 

användandet av en tematisk analys, vilket handlar om att tematisera och koda insamlad data för att göra den 

hanterbar för analys (Bryman & Bell, 2013, s. 574-575). 

 

I studien kodades empirisk data från transkriberingen i syfte att göra data matchningsbar med de teman som 

används i undersökningen. Sju stycken teman fastslogs utifrån motivationsmodellen som kommer att presenteras 

i teoridiskussionen. Kodningsprocessen utgick ifrån intervjuguiden där frågorna utformades utefter specifika 
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teman. De erhållna svaren kunde sedan transkriberas i separata dokument, ett för varje intervjuperson. När 

transkriberingen var färdig kunde kodningen av materialet påbörjas, vilket även rekommenderas av Bryman & 

Bell (2013) som menar att kodningen med fördel ska påbörjas så tidigt som möjligt för att öka förståelsen för 

insamlad data. Därefter studerades materialet ytterligare en gång och materialet kodades i sin helhet utefter 

fastslagna teman. Bryman & Bell (2013) föreslår därefter att koderna bör genomgå kritisk granskning för att 

samband och kopplingar skall finnas till existerande litteratur. Hänsyn till dessa riktlinjer togs genom att 

systematiskt gå igenom det kodade materialet och skapa nya dokument utefter varje tema. Därefter genomfördes 

analys av det kodade och tematiserade materialet i förhållande till motivationsmodellen som presenteras i 

teoridiskussionen. 

 

En vanlig kritik mot kodningsförfarandet är att kontexten kan gå förlorad på grund av att textstycken skiljs från 

sitt sammanhang. Ytterligare kritik är att det kronologiska historieberättandet går förlorat på grund av 

fragmentiseringen av data (Bryman & Bell, 2013, s. 591). För att minimera uppkomsten av kritiken mot kontextens 

bortfall fick större textstycken ingå i kodningen så att kontextens betydelse för empirin framgick. Vidare 

konstruerades intervjufrågorna utefter de sju teman som ingår i motivationsmodellen, vilket gjorde att 

historieberättande hölls intakt även efter sortering av materialet. 

2.4 KVALITETSASPEKTER 

2.4.1 Trovärdighet & Autenticitet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp när det gäller att förmedla kvaliteten i en studie. Reliabilitet berör 

frågan om resultatet av studien blir densamma om undersökningen skulle göras på nytt, eller om resultatet har 

påverkats av tillfälliga händelser. Validitet å andra sidan gör sig gällande frågor som om undersökningen mäter 

vad den är avsedd att mäta (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Huruvida begreppen är relevanta för en kvalitativ studie 

har dock varit upp för debatt (Bryman & Bell, 2013, s. 401). Denna diskussion berör främst begreppet validitet 

som i sin egentliga mening handlar om att mäta data, specifikt gällande bedömningen av slutsatser som alstrats 

från undersökningen och huruvida de hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Vidare menar Denscombe 

(2016) att svårigheten med mätning ligger i att en social miljö inte kan kopieras då den är under ständig förnyelse. 

Ett alternativt synsätt är därför att värdera studiens kvalitet enligt helt andra kriterier. Enligt Bryman & Bell (2013) 

kan reliabilitet och validitet ersättas med trovärdighet och autenticitet. 

Trovärdighet består av fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse.  

 Tillförlitlighet handlar om att det är viktigt att visa på en gedigen redogörelse över resultatet av studien 

på grund av att en social verklighet kan uppfattas på olika sätt beroende på betraktaren. Bryman & Bell 

(2013) menar att det är viktigt att utföra forskningen i enlighet med rådande regler samt att försäkra sig 

om att resultatet är sanningsenligt i relation till studieobjektets uppfattning. Studien har tagit hänsyn till 

detta kriterium då fallföretaget får ta del av samt godkänna undersökningen innan publicering. 

 Överförbarhet gäller det faktum att kvalitativ forskning vanligtvis handlar om att studera ett mindre urval, 

varför en djup dokumentation av vad som studeras är viktigt för att det ska finnas möjlighet för 

generalisering till andra miljöer. Genom en detaljrik och transparent metod kan svårigheten med 

generaliserbarheten av en kvalitativ undersökning överbryggas.  

 Pålitlighet berör vikten av att anta ett kritiskt förhållningssätt till studiens alla komponenter samt ge en 

fullständig redogörelse över tillvägagångssättet för samtliga processer. Detta kriterium har behandlats 
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genom en ständig granskning av studiens handledare samt grundliga opponeringar från 

seminariegruppen.  

 Bekräftelse handlar om att det inte går att erhålla fullständig objektiv kunskap i en kvalitativ undersökning. 

På grund av det ska en medvetenhet framgå gällande att personliga värderingar och erfarenheter inte 

påverkat resultatet (Bryman & Bell, 2013, s. 403-405). Detta delkriterium är något som beaktats 

kontinuerligt genom hela studien, dels på grund av den sedan tidigare etablerade kontakten med 

fallföretaget och dels på grund av att lean har fått utstå mycket negativ kritik gällande dess påverkan på 

de mänskliga aspekterna. Bägge aspekter kan leda till förutfattade meningar, men genom en grundlig 

transkribering och genom att förankra intervjufrågorna i den teoretiska referensramen kan 

problematiken överbryggas. 

 

Autenticitet handlar om mer generella kriterier, inriktade på vilka möjliga konsekvenser som kan uppkomma av 

forskningen. Dessa kriterier berör vikten av att de åsikter och uppfattningar som framkommer i studien skildras 

korrekt och rättvist gentemot den undersökta gruppen. Studien ska även hjälpa de individer som ingår i 

undersökningen att förstå sin egen och andras verklighet samt erbjuda bättre möjligheter för individerna att vidta 

de åtgärder som krävs för att förändra ett skeende (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Studien har tagit hänsyn till detta 

genom att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med fallföretaget, samt att både medarbetare och chefer får ta 

del av resultatet av denna undersökning. 

2.4.2 Etiska aspekter 

En forskare måste i ett samhällsvetenskapligt forskningssammanhang förhålla sig till uppgiften på ett etiskt 

försvarbart och moraliskt sätt. Det ligger i forskarens uppgift att söka värdefull kunskap och samtidigt beakta 

offentliga intressen för att upprätthålla en god forskningsetik. För att upprätthålla en god forskningsetik har 

etikprövningsnämnden upprättat fyra forskningsetiska koder för åtgärder som bör vidtas och undvikas inom 

forskningen (Denscombe, 2016, s. 423). 

 

 Deltagarnas intressen ska skyddas 

 Deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke 

 Forskare ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen 

 Forskningen ska följa den nationella lagstiftningen 

 

Åtgärder gällande principen om att deltagarens intressen skall skyddas togs genom att under intervjuerna undvika 

att ställa frågor eller skapa en stämning som skulle framkalla stress hos informanten. Vidare hölls informationen 

konfidentiell och rådata raderades efter att projektet färdigställts. Innan intervjuerna startade informerades 

deltagaren om att studien skulle publiceras och att han eller hon hade möjlighet att läsa den efteråt. Intervjuarna 

fokuserade även på att behandla alla informanter likadant i syfte att undvika risken för olika förutsättningar i 

intervjusituationerna. 

 

Med hänsyn till principen om att deltagandet skulle vara frivilligt och baserat på informantens samtycke så 

informerades kontaktpersonen på fallföretaget att urvalet av deltagare måste ske på frivillig basis. Fallföretaget 

var även ombett att informera informanterna om allmän information gällande studien samt vad deras insats vid 

deltagande skulle bidra till. Vid intervjutillfället fick samtliga deltagare en muntlig förfrågan huruvida de ville ge 

sitt samtycke att delta i intervjun innan den startade. 
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Den tredje principen syftar till att forskaren ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen. 

Hänsyn till detta togs i studien genom att informera intervjupersonerna att syftet med studien var att undersöka 

hur motiverade medarbetare var under rådande arbetsförhållanden. Under intervjuerna var intervjuarna noga 

med att agera på ett professionellt sätt, vilket kallas för vetenskaplig integritet. För att deltagarna skulle känna sig 

trygga med intervjuarnas kompetens lades stort fokus på förberedelser och inläsning på ämnet av intervjuarna. 

Vidare behandlades all empirisk data på ett objektivt och ärligt sätt. 

 

Den fjärde principen som handlar om att forskningen ska följa den nationella lagstiftningen behövde inga åtgärder 

vidtas då denna studie inte var utmanande i det avseendet. Däremot behandlades insamlad data på ett 

konfidentiellt och datasäkert sätt för att minimera läckor av det insamlade materialet. Utöver de etiska risklinjerna 

var intervjuarna noga med att inte diskriminera någon av deltagarna på grund av deras etnicitet, religion, hudfärg 

eller kön (Denscombe, 2016, s. 427-434). 

2.5 KÄLLKRITIK 

2.5.1 Primärdata 

Den största delen av det empiriska materialet har hämtats från personliga intervjuer. Källan till intervjumaterialet 

kommer av naturliga skäl från de åtta intervjupersonerna som ingick i studien. Enligt Denscombe (2016) finns det 

ingen metod för att säkerställa att informanten talar sanning och det är mycket svårt att kontrollera huruvida den 

intervjuade ger en rättvisande bild gällande uppfattning, känslor och erfarenheter. Trots detta kan erhållen data 

till viss del kontrolleras på flera olika sätt. Dels kan intervjupersonens uppgifter kontrolleras mot andra intervjuade 

personers utsagor om samma fenomen. Vidare kan flera källor såsom observationer hjälpa till att bekräfta eller 

förkasta intervjudata (Denscombe, 2016, s. 285-286). I studien kunde dels intervjuernas data kontrolleras mot 

varandra och dels utfördes kompletterande observationer på en begränsad del av studien. Ytterligare ett sätt att 

kontrollera data är att tematisera resultatet från intervjuerna vilket synliggör återkommande och avvikande 

uppgifter i intervjuerna (Denscombe, 2016, s. 287). Även detta genomfördes i studien. 

2.5.2 Sekundärdata 

Den största delen av sekundärdata som förekommer i studien är hämtat från vetenskapliga artiklar. För att 

säkerställa att samtliga artiklar var vetenskapligt granskade gjordes en körning på Ulrichsweb som är en 

granskningsportal för vetenskapliga artiklar. De nyckelord som använts både var för sig och kombinerat med 

varandra vid sökning av vetenskapliga artiklar är lean, lean production, motivation, intrinsic motivation och 

warehousing. Vidare har en mindre del läroböcker använts som är godkänd kurslitteratur på Södertörns högskola 

samt en viss andel litteratur som anses vara klassiker inom sitt område. Dessa har i största utsträckning använts i 

teoriavsnittet. En mindre andel elektroniska källor har även använts. I studien förekommer även en mindre del 

företagsdokumentation som erhölls elektroniskt från fallföretaget. Detta material har använts vid 

empiriframställningen för att förklara hur fallföretaget arbetar med lean. Informationen uppges vara tidsaktuell 

och korrekt. 
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2.6 METODKRITIK 
I metodavsnittet har det genomgående lyfts fram både fördelar och nackdelar med de metoder och val som gjorts 

under arbetets gång. Vissa val eller beslut hamnar dock utanför och presenteras därför under detta avsnitt.  

 

Fallföretaget och författarna hade sedan tidigare en upprättad relation i samband med ett projektarbete som 

genomfördes under hösten 2015. Även den gången var kvalitetschefen i undersökningen kontaktperson. Risken 

för skevhet i resultatet kan föreligga om intervjupersonerna upplever att författarna sitter på dubbla roller. 

Författarna hade således en förförståelse för hur verksamheten såg och fungerade vilket kan ha påverkat den 

subjektiva uppfattningen av resultatet. Medvetna om denna potentiella skevhet så förhöll sig och agerade 

författarna så objektivt och professionellt som möjligt utifrån forskarrollen (Bryman & Bell, 2005, s. 325). 

 

En konsekvens av studiens begränsade tid var beslutet att inte genomföra pilotintervjuer innan de riktiga 

intervjuerna. Tid lades istället på att utforma intervjuguiden för att skapa träffsäkra och relevanta frågor i 

förhållande till syftet. En pilotstudie hade resulterat i mindre justeringar av den ursprungliga intervjuguiden och 

därmed bidragit till en bättre träffsäkerhet i intervjuerna. Under den första intervjun upptäcktes det att två frågor 

överlappade varandra och gav svar på samma sak. Detta kunde rättas till genom en mindre justering under 

intervjutillfället (Denscombe, 2016).  

 

Gällande urvalet av intervjupersoner fanns möjligheten att subjektivt välja ut hur många från respektive tjänst 

som skulle ingå i intervjun. De intervjupersoner som slutligen ställde upp var de som först tackade ja av de som 

blev tillfrågade av fallföretaget. I det avseendet har urvalsprocessen inte varit helt transparent, vilket kan ha 

bidragit till en snedvridning av urvalet i form av typen av människor som medverkade i intervjuerna. Risker för 

snedvridning kan bero på att fallföretaget tillfrågade personer som de tyckte borde medverka. Det kan också vara 

så att de som valde att tacka ja är en viss typ av människor som liknar varandra. Det framgick även från 

intervjuerna att två av sex intervjupersoner hade sidouppdrag i form av fackligt engagemang och skyddsombud. 

Denna potentiella snedvridning av urvalet upptäcktes inte på förhand och får därför tas med i beaktning vid 

bedömning av studiens kvalitet (Denscombe 2016, s. 89) 

 

Intervjupersonen mg2 kom för sent till den avtalade tiden för intervju på grund av förhinder i arbetet. En 

konsekvens av detta blev att intervjun fick avbrytas i förtid och alla intervjufrågor kunde därför inte ställas. Av den 

anledningen gick viktig kvalitativ data förlorad som hade varit av betydelse för resultatet i studien. Det fanns ingen 

möjlighet till att komplettera intervjun men det materialet som framkom användes i studien.  

 

I studien planerades det även att genomföra en kompletterande enkätundersökning i syfte att nå ut till flera 

informanter och på så sätt bekräfta eller problematisera resultatet av de semistrukturerade intervjuerna (Bryman 

& Bell, 2005, s. 503). På grund av studiens begränsade tidsspann och trots konsekvensen av försämrad 

trovärdighet föll valet på att inte genomföra en enkätundersökning. Fokus lades istället på att erhålla hög kvalitet 

i de intervjuer som genomfördes. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta avsnitt presenteras de två teoretiska huvudområden som berör syftet med studien. Det första området handlar om 

lean som begrepp och de metoder fallföretaget arbetar med. Genomgången ska bidra med att skapa förståelse över vilken 

kontext medarbetarna arbetar inom. Det andra området handlar om motivation som fenomen med efterföljande ledande 

teorier. Avsnittet avslutas med en teoridiskussion som kopplar samman motivationsforskningen till en motivationsmodell vars 

funktion är att fungera som ett analysverktyg i syfte att kasta ljus på medarbetarnas upplevda motivation. 

3.1 LEAN  
Det japanska ordet muda, kan på svenska översättas till slöseri. Slöseri uppstår då aktiviteter slukar resurser utan 

att addera något värde, det kan till exempel handla om onödiga transporter, väntan, överproduktion och onödig 

kapitalbindning (Womack & Jones, 2003). Enligt Womack & Jones (2003) finns det ett kraftfullt botemedel mot 

slöseri: lean.  

 

Lean som begrepp är dock omtvistat och enligt flertalet forskare saknas fortfarande konsensus över begreppets 

egentliga innebörd (Lewis 2000; Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 2006; Pettersen 2009). I ett av de mest citerade 

verken inom verksamhetsstyrning (Holweg 2007, s. 420; Hines et al 2004, s. 994), “The machine that changed the 

world”, beskriver författarna Womack et al (1990) att den grundläggande idén med lean handlar om att 

effektivisera verksamheten genom att ständigt producera mer, men med mindre mänskliga resurser, utrustning, 

tid och utrymme. Samtidigt ska verksamheten komma närmare kunden genom att tillhandahålla varor och 

tjänster vid exakt den tidpunkt de behövs. Under senare år har forskare alltmer problematiserat avsaknaden av 

de mänskliga aspekterna i lean (Losonci et al, 2011; Shah & Ward, 2007; Rodriguez et al, 2016). Shah & Ward 

(2007) pekar bland annat på att reducerade lagernivåer kräver en engagerad arbetskraft för att åstadkomma ett 

jämnt flöde i verksamheten. Detta gör att företag måste hantera både det sociala och tekniska systemet samtidigt 

för att uppnå effektivitet i verksamheten. Med detta som bakgrund föreslår Shah & Ward (2007) följande 

definition: 

 

”Lean production is an integrated socio-technical system whose main objective is to eliminate waste by 

concurrently reducing and minimizing supplier, customer, and internal variability” 

(Shah & Ward, 2007, s. 791). 

 

Således kvarstår fortfarande Womack et als (1990) definition av lean, om än utvecklad att även innefatta den 

sociala delen med hänsyn till de individer som arbetar i systemet. Vidare råder det konsensus bland forskare om 

att lean kan förstås genom att dela upp begreppet i två dimensioner (se figur 1), den strategiska nivån och den 

operationella nivån (Pettersen 2009; Shah & Ward 2007; Hines et al 2004; Hasle et al 2012).  

 

Den strategiska nivån definieras enligt Hines et al (2004) som en allmängiltig dimension, vilken innehåller allt som 

adderar värde för kunden (Hines et al 2004, s. 1006). Vidare baseras denna dimension på fem principer enligt 

Womack & Jones (2003):  

 

 Specificera vad som tillför värde i produkten. Värde ska i slutändan alltid definieras av kunden.  

 Identifiera värdekedjan, det vill säga urskilj de grundläggande funktionerna som är nödvändiga för att 

producera en vara. 

 Skapa ett flöde. Produktionen ska flyta obehindrat utan onödiga uppehåll eller omställningar.  

 Tillverka och producera mot kundorder för att minska risken för överlager.  
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 Sträva efter att uppnå perfektion genom att ständigt utveckla och förbättra processer.  

 

Den operationella nivån berör de metoder verksamheten väljer att implementera för att reducera slöseri. Dessa 

metoder kan variera beroende på verksamhet, men så länge de adderar värde till kunden i linje med den 

strategiska nivån anses metoderna rymmas inom ramen för lean (Hines et al, 2004, s. 1006). I efterföljande avsnitt 

presenteras de metoder som fallföretaget har tillämpat. 

 

 
 Figur 1. Lean – strategisk och operationell nivå (Egen illustration baserad på Hines et al, 2004). 

3.1.1 Visuell styrning 

Ett verktyg som används inom lean för att engagera och motivera medarbetare till produktivitet är visuell styrning 

(Parry & Turner, 2006, s. 79), vilket av fallföretaget benämns som daglig styrning. Begreppet kan definieras som 

ett sätt att synliggöra sådant som är avgörande för arbetsflödet, vanligtvis genom signaler, skyltar, processtavlor, 

bilder, scheman, symboler och färgkodning (Liker, 2009, s. 63; Parry & Turner, 2006, s. 79). Enligt Womack & Jones 

(2003) och Liker (2009) tillåter visuella verktyg varje medarbetare att förstå olika aspekter av processen och dess 

nuvarande status, dessutom tillåter det även omedelbar feedback så att justeringar av processen kan göras om 

nödvändigt. Parry & Turner (2006) beskriver att visuella verktyg är en viktig del av kommunikationsprocessen, 

vilket i sin tur är av största vikt för att bedriva en effektiv lean-verksamhet.  

 

För att information ska kunna kommuniceras effektivt, måste den vara tydlig, synlig och enkel i sin form. Bilalis et 

al (2002) delar upp visuell kommunikation i två huvudgrupper:  

 

 Standard information är relaterat till bland annat olika procedurer och ska verka som vägledande för 

medarbetare. Denna typ av information uppdateras sällan och innehåller bland annat 

informationsskyltar, hygien-, och städprocedurer, layout över arbetsplatsen och säkerhetsskyltar. 

 Varierande information är information som uppdateras kontinuerligt och är direktrelaterat till 

produktionen. Denna information innehåller bland annat avvikelser gällande både produktion och 

verktyg, kvalitetskontroll, spill och status gällande produktionen i förhållande till uppsatta mål (Bilalis et 

al, 2002, s. 3577-3579). 
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Förstå värde 
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3.1.2 5S 

Ett vanligt använt visuellt styrmedel inom lean är 5S. Denna princip går ut på att eliminera slöseri, defekter och 

skador på arbetsplatsen (Liker, 2009; Parry & Turner, 2006) och tillsammans möjliggör de en process för ständiga 

förbättringar (Liker, 2009, s. 187). De fem S:en följer nedan: 

 

 Sortera. Rensa bort sådant som sällan används eller inte behövs.  

 Strukturera. Skapa ett logiskt system för varje sak så att det är lätt att lokalisera exempelvis verktyg eller 

utrustning. 

 Städa. Gör rent arbetsplatsen samt skapa ordning och reda.  

 Standardisera. Underhåll och förbättra de tre första S:en genom att exempelvis använda färgmarkeringar 

för att upptäcka avvikelser eller visa på typexempel genom bilder och symboler.  

 Skapa vana. Upprätthåll och förbättra standarder (Liker, 2009; Parry & Turner, 2006). 

 

Markovitz (2012) menar att metoden 5S kan verka trivial i sin utformning och att fokus således måste vara på vad 

processen syftar till att uppnå snarare än processens metodik. I likhet med Liker (2009) och Parry & Turner (2006) 

menar Markovitz (2012) att grunden i 5S handlar om att eliminera slöseri till förmån för att skapa värde till 

slutkunden.  

3.1.3 Standardiserade processer & ständiga förbättringar 

Användningen av standardiserade processer handlar om att använda stabila, återkommande metoder för att 

upprätthålla förutsägbarhet och timing i processerna. På så vis kan kunskap om de för närvarande bästa 

arbetsmetoderna fångas inom företaget. Tanken är att standardiserade processer ska kopplas ihop med ständiga 

förbättringar för kontinuerlig förbättring och att kunskapen kan föras vidare inom organisationen, exempelvis då 

någon slutar (Liker, 2009, s. 63).  

 

”Det största tecknet på styrka är när någon erkänner att det blivit fel, tar ansvar för det och 

föreslår åtgärder så att det inte händer igen” (Liker, 2009, s. 299). 

 

Ovanstående citat av Liker (2009) är en beskrivning på Toyotas sätt att arbeta med ständiga förbättringar. Vidare 

lyfter Liker (2009) att kärnan i ständiga förbättringar handlar om ett kontinuerligt lärande som uppstår av 

förmågan att bygga på tidigare erfarenheter. Ständiga förbättringar kan enbart åstadkommas genom 

standardiserade processer som lyfter avvikelser och gör ineffektivitet synligt (Liker, 2009, s. 299). Standardiserade 

processer och ständiga förbättringar bidrar även med att ge personalen ansvar och möjlighet att skapa 

innovationer på arbetsplatsen (Liker, 2009, s. 178). Det krävs en balans mellan strikta procedurer som personalen 

måste följa och samtidigt ge utrymme för frihet och kreativitet. För att åstadkomma detta är det dels viktigt att 

alla standarder anpassas till respektive arbetsuppgift då dessa ser olika ut i olika sammanhang och dels är det 

viktigt att de som utför arbetet är med och utformar, utvecklar och förbättrar dessa standarder. Tanken är att det 

ska leda till ökat självförtroende och en positiv utveckling för medarbetare som får igenom förbättringsförslag till 

standarder och samtidigt förbättrade arbetssätt som leder till innovation för företaget (Liker, 2009, s. 185). 
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3.2 MOTIVATION 
Forskning gällande vad som driver individuella prestationer har pågått under många år och en nyckelfaktor i dessa 

prestationer verkar vara motivation (Blau, 1993, s. 152). Enligt Ryan & Deci (2000) definieras motivation som en 

underliggande drivkraft och vilja att uppnå ett givet mål. Denna definition utvecklas av bland annat Blau (1993) 

och Locke & Latham (2004) som föreslår att motivation påverkar tre typer av drivkrafter. Den första drivkraften 

gör sig gällande vilken riktning motivationen tar, det vill säga vilka beteenden individer väljer och hur ofta. Den 

andra aspekten handlar om intensiteten av ett beteende, det vill säga hur mycket en individ försöker förmedla ett 

valt beteende. Den tredje aspekten rör varaktigheten, vilket handlar om hur länge en individ försöker fullända ett 

beteende. Enligt bland annat Katzell & Thompson (1990) utgör dessa tre aspekter grunden för begreppet 

motivation. 

3.2.1 Maslows behovshierarki 

En av de mest kända teorier inom motivation är behovshierarkin utvecklad av Maslow (1943). Enligt Maslow 

(1943) måste vissa basala behov vara tillfredsställda för att nästa behov i hierarkin ska kunna driva ett beteende. 

Vidare föreslår han fem klasser av mänskliga behov: 

 

 Fysiologiska behov: dessa är de mest primitiva och fundamentala biologiska behov som vatten och mat.  

 Säkerhet: behovet av psykisk och fysisk säkerhet, exempelvis en förutsägbar och säker miljö. 

 Tillhörighet: behovet av att känna samhörighet med andra människor. 

 Självkänsla: behovet av att känna sig värdefull och respekterad av både sig själv och andra. 

 Självförverkligande: behovet av att uppnå sin fulla potential. Denna nivå handlar om att utveckla och 

uttrycka sin kapacitet (Arnold & Randall, 2010, s. 312).  

 

Denna typ av behovsteori har dock endast ett begränsat värde för att förstå och hantera olika beteenden på 

arbetsplatsen (Arnold & Randall, 2010, s. 314). Sambandet mellan behov och hierarkisk ordning i Maslows 

behovshierarki har förkastats, och flera forskare menar att dessa behov kan uppstå oavsett inbördes ordning 

(Salancik & Pfeffer, 1977; Rauschenberger et al, 1980). Det finns dock flera forskare som vidhåller att 

behovsteorierna fortfarande fyller en funktion på grund av att motivation uppstår ur olika behov (Locke & Latham, 

2004; Baumeister & Leary, 1995) och av den anledningen presenteras Maslows behovshierarki i denna studie som 

ett grundläggande teoretiskt bidrag.  

3.2.2 Tvåfaktorteorin 

En vidareutveckling av Maslows (1943) behovshierarki och som ett svar på behovsteoriernas begränsande 

utformning är Herzbergs (1966) tvåfaktorteori gällande arbetstillfredsställelse och motivation. Teorin skiljer på 

två olika mänskliga behov: att undvika lidande och att utvecklas. Undvikande av lidande kan enbart tillfredsställas 

av vad Herzberg (1966) benämner som hygienfaktorer. Dessa hygienfaktorer är kopplade till den externa 

jobbmiljön och inte till arbetsuppgifterna i sig, detta gäller exempelvis arbetsförhållande, säkerhet, lön, 

samhörighet och tillsyn. Behovet av att utvecklas kan å andra sidan enbart tillfredsställas av motivationsfaktorer. 

Dessa faktorer kan enbart komma från arbetets utformning och utgörs av aspekter som prestation, erkännande, 

ansvar och karriärmöjligheter. Bristen av hygienfaktorerna kan ge upphov till missnöje men när hygienfaktorerna 

är uppfyllda kan de inte vara motiverande, detta gör att motivationsfaktorerna måste vara tillfredsställande för 

att individen ska känna sig motiverad (Herzberg, 1966; Zetterquist et al, 2012, s. 104-105; Arnold & Randall, 2010 

s. 339). Tvåfaktorteorin har fått utstå kritik av bland annat Smerek & Peterson (2007) som menar att denna enkla 

uppdelning av motivationsfaktorer och hygienfaktorer är för enkel för att förklara ett komplext fenomen som 
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motivation, men teorin anses ändå som en klassiker inom motivationsforskningen (Locke & Latham, 2004; 

Baumeister & Leary, 1995).  

3.2.3 Self-Determination Theory 

I Self-Determination Theory anses motivation inte vara ett enhetligt fenomen då både underliggande drivkraft 

och grad av motivation är högst individuellt, varför en skiljelinje dras mellan inre och yttre motivation (Ryan & 

Deci, 2000; Gagné & Deci, 2005).  

3.2.3.1 Inre motivation 

Inre motivation kommer ur viljan att utföra en aktivitet för sin egen tillfredsställelse (Ryan & Deci, 2000; Bergman 

& Klefsjö, 2012). Förutom en känsla av kompetens och intresse i uppgiften som är centralt i ett beteende styrt av 

inre motivation, så är beteendet även fritt från yttre påtryckningar och efterföljt av en autonom känsla (Gagné & 

Deci, 2005, s. 334). Enligt Ryan & Deci (2000) är människan till sin natur nyfiken och utforskande och således kan 

motivation ses som något naturligt, härstammat ur viljan att utveckla kunskaper och färdigheter. Vidare uppstår 

denna typ av motivation ur individens behov av att känna sig kompetent och självbestämmande och på grund av 

detta kan belöningen av en uppgift snarare handla om att uppleva en känsla av autonomi och inverkan än 

exempelvis monetära belöningar (Deci & Ryan, 1985, s. 32).  

 

Trots att inre motivation förekommer naturligt hos alla människor, så verkar denna typ av motivation vara 

benägen att ta sig uttryck enbart under specifika förhållanden (Deci & Ryan, 1985, s. 43). Ryan & Deci (2000) 

föreslår att faktorer som kommunikation, belöningar och feedback har en positiv inverkan på inre motivation i 

form av individens känsla av kompetens, men för att den inre motivationen ska upprätthållas måste känslan av 

kompetens efterföljas av en viss grad av självbestämmande (Ryan & Deci, 2000, s. 59). Huruvida externa 

regleringar som monetära belöningar påverkar inre motivation har debatterats. Tidig forskning inom området 

visade att lön kan underminera inre motivation (Deci, 1971, s. 105), medan senare studier utförda av Deci et al 

(1999) visar att lön till och med kan förstärka den inre motivationen, så vida nivån på lönen säger något om 

individens kompetens. I studien framgick även att skada på inre motivation enbart uppstår om individen uppfattar 

yttre belöningar som ett sätt att kontrollera beteenden.  

3.2.3.2 Yttre motivation 

Den inre motivationen är av naturliga skäl en viktig typ av motivation men faktum kvarstår att de flesta aktiviteter 

individer utför är externt betingade (Ryan & Deci, 2000, s. 60). Yttre motivation definieras enligt Ryan & Deci 

(2000) som en konstruktion avsedd att åstadkomma definierade mål genom externa incitament som belöningar, 

direktiv eller tvång. Vidare kan graden av yttre motivation variera mellan att vara kontrollerad eller autonom 

(Gagné & Deci, 2005, s. 333).  

 

Deci & Ryan (1985) menar att yttre motivation kan variera från att vara bestämt främst genom extern kontroll, till 

att vara bestämda av valmöjlighet baserat på individens önskan och värderingar (Deci & Ryan 1985, s. 35). Yttre 

motivation som baseras på individens valmöjligheter ses således som mer självbestämmande och autonomt än 

motivation som är externt kontrollerat genom exempelvis övervakning och kontroll (Deci & Ryan 1985, s. 35). 

Självbestämmande innebär att individen innehar en viss kontroll, men även om de liknar varandra är det skillnad 

i begreppen (Deci & Ryan 1985, s. 37). För att vara självbestämmande i relation till resultat, måste individer ha 

kontroll över resultaten. Detta framkommer bland annat i studier av Hiroto (1974) och Hiroto & Seligman (1975) 

som visar att när en individ inte har kontroll över resultaten kan det medföra negativa konsekvenser som en känsla 

av hjälplöshet, ökat känslospektrum samt försvårad inlärning och prestation. Att ha en känsla av kontroll 

säkerställer dock inte känslan av självbestämmande. Individer är inte självbestämmande när de exempelvis känner 
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sig pressade att uppnå vissa resultat eller om de känner sig pressade att utöva kontroll (Deci & Ryan, 1985, s. 37-

38). I vilken omfattning individen uppfattar sitt självbestämmande i jakten på yttre belöningar kan således göra 

stor skillnad för motivationen. Detta har lett till en mer differentierad syn på yttre motivation som har varit av 

stor vikt för att kunna analysera arbetsmotivation (Arnold & Randall, 2010, s. 335). Denna syn presenteras av Ryan 

& Deci (2000) och Gagné & Deci (2005) som menar att yttre motivation kan variera baserat på vilken grad en 

individ tar till sig externa värderingar och regleringar (se figur 2). 

 
  Figur 2. Self-Determination Theory (Egen illustration baserad på Ryan & Deci, 2000). 

 

 Externa Regleringar representerar den minst autonoma formen av motivation och är så nära en individ 

kan komma till avsaknad av motivation. Avsaknad av motivation föranleder känslan av att inte vara 

kompetent nog, att inte se värdet i aktiviteten och en tro på att aktiviteten inte kommer leda till önskade 

resultat. Detta beteende regleras externt genom kontroll och belöningar (Ryan & Deci, 2000, s. 61-62), 

vilket anses vara den klassiska typen av kontroll och yttre motivation (Gagné & Deci, 2005, s. 334). När 

individer är externt reglerade agerar de utefter att bibehålla önskade konsekvenser, eller undvika 

oönskade sådana. På grund av detta är individer endast motiverade att agera när det bidrar till att 

bibehålla eller undvika vissa utfall (Gagné & Deci, 2005, s. 334).  

 Anammade regleringar representerar en typ av intern reglering som kontrollerar individer genom att 

anspela till deras ego och självkänsla. Individen har anammat och accepterat regleringen som en följd av 

viljan att passa in eller känna sig värdig, men regleringen har inte blivit en del av individens egna 

värderingar.  

 En mer autonom och självbestämmande form av yttre motivation benämns enligt Ryan & Deci (2000) som 

identifiering. Genom denna form av identifiering förstår individen vikten av att agera på ett visst sätt på 

grund av att regleringen överensstämmer med egna mål och värderingar. En följd blir att individen kan 

utföra aktiviteter som i sig inte är motiverande, men aktiviteterna kan fortfarande utföras med en känsla 

av autonomi för att individen förstår vikten av uppgiften (Gagné & Deci, 2005, s. 335).  
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 Den mest autonoma formen av yttre motivation är integrerade regleringar. Integration uppstår när 

individen ser regleringen som en del av sitt eget beteende och sina egna behov och värderingar, detta gör 

att regleringarna för vissa aktiviteter även blir integrerade med andra aspekter av individens arbete och 

privatliv (Gagné & Deci, 2005, s. 335). Även fast integration och inre motivation har många gemensamma 

nämnare som att bägge är autonoma och fria från konflikter, så är integrationen ändå ett yttre motiverat 

beteende på grund av att aktiviteten utförs till respekt för ett externt givet mål (Ryan & Deci, 2000, s. 62). 

 

För att individer ska kunna närma sig inre motivation måste vissa psykologiska basbehov tillfredsställas. Ryan & 

Deci (2000) hävdar att ett av basbehoven är känslan av samhörighet med andra i form av att sluta upp kring ett 

gemensamt mål. En annan aspekt gäller individens upplevda kompetens där det är mer troligt att individer tar sig 

an en uppgift med tillhörande mål och gör det till sitt eget, om de har förståelse, relevanta kunskaper och förmåga 

att lyckas med uppgiften. Vidare föreslår Ryan & Deci (2000) att en viss grad av autonomi och meningsfullhet 

måste införlivas i uppgiften för att individen ska uppleva självbestämmande och i förlängningen inre motivation.  

3.2.4 Arbetskaraktärsmodellen 

De motivationsteorier som presenterats ovan utgår från att motivation är något som tillhör individen. Ett 

alternativ på detta synsätt är att se på motivation som något inneboende i arbetsuppgifterna. En modell som 

kommit att få stort inflytande på hur arbetsuppgifter ska utformas med hänsyn till medarbetarnas inre motivation 

är Hackman & Oldhams (1976) arbetskaraktärsmodell (se figur 3). Modellen består av fem mätbara och 

grundläggande arbetsdimensioner. Desto mer ett arbete karaktäriseras av de fem arbetsdimensionerna, desto 

större potential till fördelaktiga individuella och arbetsmässiga utfall i form av hög inre motivation, hög kvalitet i 

prestationen, hög arbetstillfredsställelse, låg arbetsfrånvaro samt låg personalomsättning (Hackman & Oldham, 

1976). De fem arbetsdimensionerna är: 

 

 Variation i arbetet, i vilken utsträckning arbetet kräver varierade arbetsuppgifter för att kunna utföra 

arbetet och därmed behovet av att individen använder sig av ett antal talanger och färdigheter.  

 Identifiering av uppgiften, i vilken utsträckning arbetet kräver att individen får avsluta en helhet och 

möjligheten att se betydelsen av delen i relation till helheten. 

 Uppgiftens betydelse, i vilken utsträckning arbetet påverkar eller får betydelse för andra människor eller 

andra människors arbete. 

 Uppgiftens autonomi, i vilken utsträckning arbetet bidrar till frihet, självständighet och möjlighet att fatta 

egna beslut i förhållande till när och hur arbetet skall utföras. 

 Återkoppling, i vilken utsträckning arbetaren har information gällande det faktiska resultatet av arbetet 

och prestationen. 

 

Dessa fem arbetsdimensioner ligger till grund för hur arbetaren upplever tre fördelaktiga psykologiska tillstånd. 

Det första psykologiska tillståndet upplevelsen av meningsfullheten i arbetet ger uttryck för i vilken utsträckning 

arbetaren uppfattar arbetet som meningsfullt, värdefullt och värt mödan. Tillståndet konstitueras av 

utformningen av de tre arbetsdimensionerna variation i arbetet, identifiering av uppgiften och uppgiftens 

betydelse. Det andra upplevda psykologiska tillståndet upplevt ansvar för arbetsresultatet ger uttryck för i vilken 

utsträckning den anställde känner sig ansvarig och tar personligt ansvar för resultatet, vilket bestäms av 

utformningen i arbetsdimensionen uppgiftens autonomi. Det tredje upplevda psykologiska tillståndet är kunskap 

om det faktiska resultatet som ger uttryck för i vilken utsträckning som den anställde känner till och förstår hur 

effektiv hans eller hennes insats på arbetet är och beror av arbetsdimensionen återkoppling. Vidare finns det tre 
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förutsättningar som måste föreligga för att individen skall vara mottaglig att uppleva de positiva psykologiska 

tillstånden (Hackman & Oldham, 1980, s. 82-88): 

 

 Den första förutsättningen är kunskap och förmågan att lyckas. Utan tillräcklig kunskap saknar individen 

möjligheten att lyckas med arbetsuppgiften vilket leder till frustration och missnöje.  

 Den andra förutsättningen är individens utvecklingsbehov. Om individen saknar behov av att göra 

framsteg, att lära och att utvecklas så kommer inte individen att reagera positivt på en hög 

motivationspotential.  

 Den tredje förutsättningen är kontextuella faktorer, i likhet med Herzbergs (1966) hygienfaktorer är en 

godkänd nivå av dessa en förutsättning för att inre motivation skall kunna uppnås. Om omvända 

förhållanden råder måste individen istället lägga energi på att hantera de brister som föreligger för att stå 

ut med arbetet. Exempel på kontextuella faktorer är lön, arbetssäkerhet, samhörighet och kontroll. 

 

 
 Figur 3. Arbetskaraktärsmodellen (Egen illustration baserad på Hackman & Oldham, 1976). 
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3.3 TEORIDISKUSSION 
Samtliga motivationsteorier i föregående avsnitt bidrar med förklaringsvärde till vad som driver inre motivation 

på arbetet. Maslows behovshierarki och Herzbergs tvåfaktorteori anses betydelsefulla på grund av deras 

grundläggande bidrag inom motivationsforskningen (Locke & Latham, 2004; Baumeister & Leary, 1995). Maslows 

behovshierarki har dock brister gällande värdet i att förstå och hantera beteenden på arbetsplatser (Arnold & 

Randall, 2010) och Herzbergs (1966) tvåfaktorteori har kritiserats för dess enkla utformning (Smerek & Peterson, 

2007). Self-determination theory och arbetskaraktärsmodellen anses båda ha hög validitet (Gagne & Deci, 2000, 

s. 343; Hackman & Oldham, 1976, s. 271), men self-determination theory tar enbart hänsyn till vad som motiverar 

individer och arbetskaraktärsmodellen tar enbart hänsyn till hur arbetet ska utformas för att anses vara 

motiverande (Arnold & Randall, 2010). Vidare har arbetskaraktärsmodellen två mer djupgående begränsningar. 

För det första kräver modellen att autonomi måste finnas för att inre motivation ska kunna uppstå (de Treville & 

Antonakis, 2006). Detta är problematiskt eftersom lean bygger på standardiserade processer som i det närmsta 

eliminerar medarbetarnas självbestämmande och därmed utesluter modellen att inre motivation kan uppstå. För 

det andra tillåter inte arbetskaraktärsmodellen att andra faktorer kan kompensera för bristen på autonomi. de 

Treville & Antonakis (2006) menar dock att medarbetare som upplever brist på autonomi fortfarande kan vara 

motiverade om bristen vägs upp av andra faktorer. 

 

I likhet med de Treville & Antonakis (2006) har en egenkomponerad motivationsmodell utvecklats som tar hänsyn 

till att bristen på en motivationsfaktor eller förutsättning kan kompenseras av en annan. De motivationsteorier 

som modellen bygger på har valts ut med hänsyn till att de har haft en stor påverkan på motivationsforskningen 

men de har även sammanfogats till en egenkomponerad modell på grund av deras brister. Med 

arbetskaraktärsmodellen som grund inkorporeras vissa delar av Maslows (1943), Herzbergs (1966) och Ryan & 

Decis (2000) teorier för att få en mer nyanserad bild av vad som kan leda till inre motivation samt för att styrka 

trovärdigheten i modellen. Vidare kommer denna modell att ligga till grund de teman som kommer att beröras i 

intervjuerna samt fungera som ett underlag för analys och stöd till slutsatser. Nedan förklaras förutsättningarna 

för inre motivation samt motivationsfaktorerna som ingår i modellen. 

3.3.1 Förutsättningar för inre motivation 

De utvalda teorierna delar uppfattningen om att det behövs en grundläggande tillfredsställelse för att inre 

motivation skall vara möjlig. Dessa förutsättningar måste uppnå en godkänd nivå enligt individen för att 

motivationsfaktorerna meningsfullhet, autonomi och feedback ska kunna motivera. Som tidigare nämnt kan 

bristen av en förutsättning kompenseras av en annan, vilket exempelvis gör att bristande faktorer som lön kan 

ersättas med en god samhörighet. De utvalda förutsättningarna är kompetens, viljan att utvecklas, samhörighet 

samt hygienfaktorer (se figur 4).  

 

● Kompetens består av att individer måste ha relevanta kunskaper, förståelse över arbetsuppgiften (Ryan 

& Deci, 2000), förmågan att lyckas (Hackman & Oldham, 1980) samt en känsla av belöningen är rättvis i 

förhållande till prestation (Ryan & Deci, 2000).  

● Viljan att utvecklas består enligt Hackman & Oldham (1980) av individens inställning och personlighet 

gällande en vilja att lära sig nya saker och en vilja att lyckas. 

● Samhörighet består av en känsla av att ingå i något större i likhet med Maslows (1943) känsla av 

tillhörighet samt skapandet av gemensamma mål enligt Ryan & Deci (2000). Samhörighet ingår även i 

Herzbergs (1966) hygienfaktorer men denna faktor är separerad på grund av att en lean-baserad 

verksamhet har betydande inslag av grupparbeten, vilket gör samhörighet till en viktig förutsättning.  
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● Hygienfaktorer handlar om i vilken utsträckning individen är nöjd med lön, arbetssäkerhet och 

övervakning (Hackman & Oldham, 1980; Hertzberg, 1966). 

3.3.2 Motivationsfaktorer 

Modellen bygger på motivationsfaktorerna meningsfullhet, autonomi och feedback som leder till inre motivation.  

 

● Meningsfullhet består enligt Hackman & Oldham (1976) av variation i uppgiften, identifiering av 

uppgiften samt uppgiftens betydelse. Som ett komplement till detta sammanförs möjligheten att göra 

karriär samt individens möjlighet till självförverkligande (Maslow, 1943).  

● Autonomi består av individens upplevelse av frihet i arbetet (Hackman & Oldham, 1976), graden av 

självbestämmande (Ryan & Deci, 2000, s. 59; Hiroto, 1974; Hiroto & Seligman, 1975) och självständighet 

arbetet erbjuder samt att individen kan känna ansvar över utfallet av arbetsuppgifterna (Hackman & 

Oldham, 1976, s. 72; Herzberg, 1966, s. 72).  

● Feedback består av kommunikation (Ryan & Deci, 2000) samt individens möjlighet att se värdet av en 

aktivitet (Hackman & Oldham, 1980; Ryan & Deci, 2000; Herzberg, 1966). 

 

 
  

Förutsättningar

• Kompetens

• Samhörighet

• Viljan att utvecklas

• Hygienfaktorer

Motivationsfaktorer

• Meningsfullhet

• Autonomi

• Feedback

Inre
motivation

Figur 4. Motivationsmodell (Egen illustration baserad på Hackman & Oldham, 1980; Ryan & Deci, 

2000; Herzberg, 1966; Maslow, 1943). 
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4 EMPIRI 
I detta avsnitt presenteras resultatet av studiens empiriska undersökning. Avsnittet inleds med en översikt av fallföretaget 

som syftar till att skapa en grundläggande förståelse över vilken kontext medarbetarna arbetar inom. Den andra delen 

behandlar förekomsten av lean utifrån två perspektiv, dels utifrån verksamheten för att skapa förståelse kring hur 

fallföretaget arbetar med lean-metoderna och dels utifrån medarbetarna för att skapa förståelse kring hur de påverkas av 

lean-metoderna. Avsnittet avslutas med en genomgång över medarbetarnas upplevelser i förhållande till inre motivation. 

4.1 FALLFÖRETAGET OCH VERKSAMHETENS FLÖDE 
Fallföretaget är en terminalverksamhet baserad i Stockholm som till största del tillhandahåller dagligvaror till hela 

Sverige. Verksamheten är en av norra Europas största terminaler med flera hundra medarbetare. För några år 

sedan påbörjade verksamheten införandet av lean som ett sätt att industrialisera kulturen. Målet med detta var 

att åstadkomma nöjdare kunder och medarbetare samt en effektivare verksamhet. Fallföretaget har 

implementerat fyra olika lean-metoder som bygger på filosofin om att skapa en resurssnål verksamhet, förståelse 

över hela värdekedjan samt att reducera och förebygga slöseri. De fyra lean metoderna är standardiserade 

processer, 5S, ständiga förbättringar samt daglig styrning6. 

 

De primära arbetsuppgifterna för en medarbetare på terminalen är plocka varor på expeditionen. Sekundärt 

arbetar alla medarbetare på en specifik kringfunktion. Ett axplock av de kringfunktioner som finns på terminalen 

i vilken medarbetarna arbetar på är intruckning, varumottagning, påfyllning och lastsamordning. Även om 

orderplockning är den huvudsakliga arbetssysslan så jobbar medarbetarna cirka 50 % av sin arbetstid på en 

kringfunktion. Flödet på terminalen är uppbyggt likt en kedja där varje aktivitet påbörjas och avslutas i anslutning 

till en annan. Flödet startar när inkommande pallar tas emot och registreras av varumottagningen. Intruckningen 

tar sedan vid och ser till att pallarna hamnar i ställage på lagret. Varorna plockas därefter från ställagen utefter 

plockordrar som kommuniceras via ett trådlöst headset som på terminalen kallas för voicen. Då varor tillfälligt tar 

slut är det kringfunktionen påfyllningens uppgift att fylla på. Efter avslutad order körs pallen ut till 

lastsamordningen där den får vänta på utlastning (Företagsdokumentation, 2016; Kvalitetschef k1). I nästa avsnitt 

följer det empiriska resultatet av studien. 

4.2 DEFINITION AV LEAN 
Den initiala tanken med att implementera lean handlar enligt kvalitetschefen k1 om att skapa en struktur i 

verksamheten genom att fokusera på rätt saker och eliminera slöseri. Fallföretaget vill skapa engagemang och 

förståelse genom att synliggöra avvikelser, arbeta med förbättringar, inkludera alla medarbetare och se till att 

samtliga vet vilken roll de spelar i verksamheten. De metoder som implementerats i verksamheten för att 

åstadkomma en struktur är 5S, daglig styrning, ständiga förbättringar och standardiserade processer. Det råder 

dock osäkerhet bland medarbetarna vad som ingår i begreppet lean. Det framgår att ingen av medarbetarna kan 

ge en fullständig redogörelse för alla metoder som verksamheten arbetar med på en operationell nivå. Men när 

metoderna diskuteras under intervjuerna kan samtliga medarbetare redogöra för innehållet i metoderna. 

 

Några medarbetare anser att lean handlar om förbättringsarbeten. Medarbetare m4 och m1 nämner bland annat 

att det har att göra med utformningen av datasystemet och att lean kan kopplas till kvalitetsgruppen som 

genomför alla förbättringsförslag.  

 

                                                           
6 Benämns som visuell styrning i teoriavsnittet 
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“Om att man vill ta bort ett kommando i voicen [...] så kan dom hjälpa till med det eller vill du 

flytta ett ställage eller flytta en skrivare på lagret så hjälper förbättringsgruppen till med det.” 

(Medarbetare m4). 

 

Medarbetare mg1 förstår lean som standarder, struktur och organisering, men vidhåller samtidigt att konceptet 

är nytt och att det därför kan förekomma vissa oklarheter gällande innebörden av lean. Vidare förklarar 

medarbetare m3 att lean handlar om daglig styrning och 5S. 

 

Enligt gruppchefen c1 är inte lean något man tänker på eftersom det har blivit en del av vardagen och därför är 

det svårt att sätta ord på begreppet. Det framgår dock av gruppchefen c1 att allt de jobbar med är lean, men den 

främsta kopplingen görs till arbetsmetoden 5S. 

 

“Alltså man jobbar ju i det så man tänker inte ens på vad det är för någonting [...] rätt sak på 

rätt plats [...] allting ska in i rätt tid [...] allt som vi jobbar med här är ju lean” (Gruppchef c1). 

4.3 5S 

4.3.1 Verksamhetsperspektiv 

Tanken med att implementera 5S i verksamheten handlade om att skapa ordning och reda samt att skapa 

förutsättningar för att upptäcka avvikelser och således eliminera slöseri (Företagsdokumentation, 2016). För att 

skapa rätt förutsättningar för en bra arbetsmiljö har terminalen delats upp i ordning och reda zoner som varje 

gruppchef ansvarar över. Varje område är sedan fördelat ner på medarbetarnivå och förväntningen på både 

medarbetare och chefer är att se över den tilldelade ytan någon gång under dagen. Tilldelningen av 

ansvarsområden ska ge medarbetarna större frihet att påverka och ta beslut om sådant som berör det specifika 

området, vilket ska göras genom förbättringsförslag (Kvalitetschef k1, 2016).  

 

“...Vi ger ju en frihet och vi försöker ju förmedla till medarbetarna att dom har mandat att ta 

beslut inom sitt område, lyfta upp om det är något dom behöver för att hålla det snyggt, för det 

ser ju olika ut på alla områden.” (Kvalitetschef k1). 

4.3.2 Medarbetarperspektiv 

De flesta av medarbetarna anser att ordning och reda är en bra idé och att det fungerar i teorin. Några 

medarbetare väljer dock att problematisera metoden. Medarbetare m1 tycker inte att ordning och reda zoner 

fungerar så bra eftersom det kräver att varje medarbetare tar ett personligt ansvar, vilket många på terminalen 

inte gör. Flera medarbetare lyfter även problemet med att de inte får stämpla städning som arbetstid, vilket gör 

att städningen dels påverkar den aktiva tiden och dels drabbas nyttjandegraden eftersom medarbetarna inte 

hinner plocka lika många order.  

 

“[...] Man vet hur det ska se ut men man har inte tid. Vi har ju på expedition prestationskrav, på 

intruckning har vi prestationskrav, [...] det är lätt att säga att man ska hinna under sitt 

arbetspass men man försöker ju nå sina krav också. Om det inte fanns krav skulle man kunna 

avsätta lite tid att plocka undan, då skulle det funka jättebra.” (Medarbetare m3). 
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Enligt medarbetare m4 finns det ett visst motstånd mot metoden, vilket handlar om att vissa på terminalen inte 

anser att städning ingår i deras arbetsuppgifter eftersom det inte står specificerat i arbetskontraktet. Medarbetare 

m3 lyfter att städningen är ett stort problem eftersom det lätt hamnar papper, mellanlägg7 och kartonger på 

golvet när ett stort antal pallar ständigt är i rörelse. Detta kan leda till arbetsskador om någon halkar på skräpet. 

Ingen av medarbetarna nämner dock att de är oroliga över att skada sig på arbetet och flera medarbetare nämner 

att arbetsmiljön gällande ordning och reda har blivit bättre sedan verksamheten införde 5S. 

4.4 DAGLIG STYRNING 

4.4.1 Verksamhetsperspektiv 

Verksamheten jobbar med den operativa delen av daglig styrning genom tavelmöten för att involvera 

medarbetarna och säkerställa ett korrekt informationsflöde, dels gällande vad som händer ur en generell 

företagssynvinkel och dels för att förmedla relevant information gällande arbetet på specifik kringfunktion 

(Företagsdokumentation, 2016). Mötet följer en tydlig struktur där bland annat olyckor, tillbud, avvikelser, 

förbättringsförslag och frisknärvaro kommuniceras. Bemanning sköts även på dessa möten, där gruppchefen eller 

gruppsamordnaren fördelar arbetet beroende på var det finns behov. Här förmedlas även leveransmål, 

ekonomimål och KPI:er8 en gång i veckan, både på en generell företagsnivå och för den specifika kringfunktionen. 

Daglig styrning syftar även till att verka som ett forum för medarbetarna att lyfta frågor som berör hela gruppen, 

vilket enligt kvalitetschefen k1 ger medarbetarna möjligheten att påverka sin arbetssituation. Dessa möten 

handlar således inte endast om att kommunicera relevant information utan även om att följa upp mål och resultat 

(Kvalitetschef kv1).  

 

Mål och resultat följs upp på gruppnivå utefter KPI:er. Enligt kvalitetschefen har kommuniceringen av KPI:er 

skapat ett helt annat fokus på grund av att nyckeltalen följs upp varje vecka. Tanken är att medarbetarna ska 

känna till om veckomålen är uppnådda eller inte, vilket är ett sätt att synliggöra medarbetarna och öka den 

individuella prestationen. 

 

“Om jag blir uppföljd så gör jag ett bättre jobb [...] någon som ser att jag gör någonting. Då 

kommer jag på automatik att förbättra min prestation, att jag är viktig […] att jag betyder 

någonting.” (Gruppchef c1). 

4.4.2 Medarbetarperspektiv 

Medarbetarna tycker att kommuniceringen av KPI:er är bra då de utefter nyckeltalet kan dra slutsatser om hur 

bra arbetet har fortlöpt under veckan, men det kan även medföra vissa problem. Medarbetare mg2 är av åsikten 

att det inte alltid är bra att kommunicera KPI:er. Ibland kan det bli en stress för medarbetarna att hela tiden sträva 

efter att uppnå ett visst resultat. I jakten på att ständigt förbättra resultaten i verksamheten höjs även den lägsta 

nivån allt eftersom resultaten är stabila, vilket leder till en ännu mer påtaglig stress hos medarbetarna.  

 

“Sen kan det ju vara åt andra hållet, att det blir en stress att sträva efter några siffror. Kommer 

du upp i en bra nivå så höjs ju ribban hela tiden.” (Medarbetare mg2). 

 

                                                           
7 Papp som finns mellan varje lager av varor på en pall 
8  Key Performance Indicator är ett nyckeltal som används för att mäta effektivitet i verksamheten. 
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Den generella uppfattningen gällande daglig styrning är dock att mötet är ett viktigt och nödvändigt verktyg för 

att skapa framförhållning i arbetet, det kan exempelvis handla om hur mycket pallar som ankommer under dagen 

eller vilken kaj som för tillfället är under hög belastning. Medarbetare m1 framför att denna information leder till 

att man vet var det kan behövas hjälp, men det fungerar även som en indikation på om man behöver höja 

arbetstempot under dagen. Vidare kan detta även ses som negativt då vissa blir stressade om det är mycket att 

göra. Medarbetare m3 vidhåller dock att det bara är skönt att veta status på kringfunktionen, det gör att han 

känner sig mer involverad i företaget.  

 

“Det är ganska skönt ibland att veta att idag ligger vi minus [...] då är man lite mer involverad i 

företaget” (Medarbetare m3). 

 

Daglig styrning lyfts även som ett bra forum för att samlas och ventilera åsikter, vilket leder till minskade konflikter 

enligt medarbetare m3. Under observationen som gjordes på intruckningen/varumottagningens dagliga 

styrningsmöte noterades bland annat att frågor rörande schemaläggning togs upp. Denna diskussion väckte 

många känslor som till slut behövde avbrytas av gruppchefen. Samtidigt som medarbetarna tycker det är bra att 

ventilera åsikter, så är det önskvärt att endast sådant rörande arbetsuppgifterna tas upp. Detta beror på att ett 

utdraget möte påverkar medarbetarnas aktiva tid, vilket i sin tur kan leda till att prestationskraven inte uppnås. 

 

“Sen finns det ju nackdelar som att folk tar upp saker på dom här daglig styrningsmötena som 

kanske inte riktigt hör hemma, det är fel forum kanske, så det blir mycket små tjafs och 

diskussioner fast det inte behövs […]” (Medarbetare m4). 

 

Medarbetare m3 menar även att en annan positiv aspekt med daglig styrning är att informationen är trovärdig på 

grund av att den kommer från chefen och inte från kollegor. Detta gör att medarbetaren vågar lita på de nya 

direktiven är korrekta.  

 

“Jag vill inte att nån arbetskollega ska säga till mig, för det kan bli fel [...] Men om en 

arbetsledare eller högre chef säger, nu är det så, då vet jag [...] då har jag en garanti på att det 

är så” (Medarbetare m3). 

4.5 STANDARDISERADE PROCESSER 

4.5.1 Verksamhetsperspektiv 

Metoden standardiserade processer är enligt kvalitetschefen k1 endast i sin linda. Metoden är inte 

implementerad i hela verksamheten än, men flera olika funktioner som kvalitet9 och expedition arbetar enligt ett 

standardiserat arbetssätt. Syftet med detta är att skapa förståelse över arbetsprocesser och stödja att arbetet kan 

fortlöpa korrekt, säkert och effektivt. Genom att dokumentera det bästa kända arbetssättet kan variationer i 

verksamheten minimeras, samtidigt som det skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och eliminering av 

slöseri. Enligt gruppchefen c1 säkerställer verksamheten att medarbetarna efterföljer rutinerna genom 

stickprovskontroller. 

                                                           
9 En kringfunktion som handhar kvalitetsfrågor 
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4.5.2 Medarbetarperspektiv 

De flesta medarbetarna är positiva till standardiserade processer. En fördel som nämns är att det blir tydligt för 

de som arbetar gällande vad som ska göras i varje given situation. Medarbetare mg2 tycker att det framför allt 

har en ekonomisk vinning då saker inte faller mellan stolarna men även på grund av att kvalitén har blivit bättre 

sen införandet av metoden.  

 

Medarbetare m2 tycker det är positivt att arbeta enligt standardiserade processer med tanke på att alla jobbar 

på samma sätt. Arbetsrutinerna verkar som en säkerhet för medarbetarna gällande vilken ordning arbetet ska 

utföras i, på vilket sätt samt hur man på bästa sätt undviker fel. Medarbetare m2 tar dock upp en nackdel i att det 

inte alltid är möjlig att följa arbetsrutinerna. Det kan handla om pallar som ankommer till varumottagningen utan 

följesedel10. Enligt rutin ska pallarna inte registreras utan följesedlar, men på grund av platsbrist blir medarbetarna 

ibland tvungna att frångå rutin.  

 

“Man vet att man gör fel men man gör det ändå, så det är liksom lite, lite sådär då.” 

(Medarbetare m2). 

 

Medarbetare m4 lyfter även att det är viktigt att rutinerna uppdateras kontinuerligt för att minska risken för att 

göra fel.  

“Så länge man följer upp för det blir ju uppdateringar i systemet hela tiden och då är det ju 

viktigt att man följer upp standardiseringen, att man inför det i alla verktyg och dokument man 

har så att det inte saknas massa punkter för då kan det bli fel i det dagliga arbetet.” 

(Medarbetare m4). 

 

Medarbetare mg1 tycker att standardiserade processer hade varit bra om alla processer hade varit tydligt 

avgränsade från varandra. Medarbetare mg1 lyfter att det finns vissa oklarheter gällande vem som är ansvarig 

över vilken process, vilket gör att flera arbetar med samma saker.  

 

“Skulle [...] alla processer [...] vara solklara, då hade det varit jättebra, fast vi har en tendens här 

ute att vi gör gränssnitten fast så trampar alla över och det är lätt hänt, det är mycket folk som 

jobbar [...] fast jag skulle vilja ha ännu, för att hålla isär. Nu finns det folk som jobbar med 

samma saker [...] man springer på samma ärenden.” (Medarbetare mg1). 

4.6 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 

4.6.1 Verksamhetsperspektiv 

Ett sätt för medarbetarna att påverka och känna sig delaktiga i verksamheten är genom att komma med 

förbättringsförslag. Detta är även ett sätt enligt kvalitetschefen k1 att ta vara på medarbetarnas kreativitet och 

kunskap gällande det dagliga arbetet. Detta ska i sin tur leda till en verksamhet som förbättrar processer och 

arbetssätt i oändlighet, istället för att kapa mantimmar. Kvalitetschefen k1 lyfter även att tanken är att skapa 

motivation och ökad arbetsglädjen genom att låta medarbetarna vara delaktiga och drivande i de 

förbättringsförslag som genomförs, vilket ska sporra medarbetarna att ge förslag på flera förbättringsåtgärder. 

                                                           
10 Dokumentation som medföljer leveranser där innehållet står specificerat 
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“Jag ser en ökad arbetsglädje och [...] när man märker att man får igenom en sak, då blir man 

ännu mer sporrad. Så det jag har upplevt är att många individer som har fått möjligheten att 

genomföra ett förbättringsförslag eller varit delaktiga i det, dom får ännu mer förslag. Så jag 

tror att det ökar motivationen om man får delta i förbättringsarbeten, gärna i förslag som man 

själv har kommit med.” (Kvalitetschef k1). 

4.6.2 Medarbetarperspektiv 

Medarbetare m1 känner att man kan göra skillnad genom att lämna in förbättringsförslag men att det generellt 

görs för lite i verksamheten. Detta beror delvis på att medarbetarna ibland inte känner att dom hinner, på grund 

av att det drabbar den aktiva tiden samt ackordet11. Medarbetare m3 tycker också att systemet med att lyfta 

förbättringsförslag är bra men lyfter själv inga avvikelser eller förbättringsförslag. Medarbetare m3 menar att 

anledningar till detta kan vara att det måste göras till en vana samt att det beror på hur man är som person.  

 

Medarbetare m2 tycker att det är bra att man kan lämna in förbättringsförslag då det skapar en möjlighet till att 

kunna påverka verksamheten. Medarbetare m4 menar även att oavsett om ett förbättringsförslag genomförs eller 

inte så får man alltid återkoppling med en motivering till varför, vilket sporrar medarbetaren till att komma med 

fler förslag. 

 

“Så när man får återkoppling känns det som att man bidrar med något, och då blir det oftare att 

man kommer med förbättringar.” (Medarbetare m4). 

 

Innan systemet med förbättringsförslag infördes i verksamheten upplevde medarbetare m4 att man sällan fick 

återkoppling och att förslagen rann ut i sanden. Vidare menar medarbetare m4 att återkoppling är en viktig del 

för att vilja komma med förbättringsförslag.  

 

“Alltså då tappar man bara lusten att förbättra, och det är det som är det viktiga, att man måste 

få folk att vilja förbättra annars kommer det inte hända någonting. [...] Vi ska utvecklas [...] och 

då kräver det ju att alla kommer med förbättringar [...] så det är ganska viktig del att man får 

återkoppling” (Medarbetare m4). 

 

Medarbetare mg2 ser även mestadels fördelar med ständiga förbättringar, men lyfter att jakten på att hela tiden 

förbättra kan leda till en stressande miljö för medarbetarna. Medarbetare mg2 upplever också att verksamheten 

ibland genomför förbättringar bara för att det ska se bra ut och för att det hela tiden ska ske förbättringar, men 

poängterar återigen att det inte får ske på bekostnad av personalen. 

 

“Ibland kan det ju vara att man bara gör förbättringar för att det ska göras [...] men jag tror att 

man skulle hela tiden sträva framåt men inte på bekostnad av att personalen börjar vantrivas 

och att det blir för mycket stress.” (Medarbetare mg2). 

 

 

                                                           
11 Prestationsbaserad lön 
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4.7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INRE MOTIVATION 

4.7.1 Samhörighet 

Gemenskapen på expeditionen upplevs av medarbetare mg2 som problematisk på grund av att verksamheten är 

stor, medarbetare m1 tror att det kan bero på att många har bristande respekt för sina kollegor.  

 

“[...] det största problemet med gemenskapen är att folk, folk är så jäkla egoistiska [...] om vi 

sitter och pratar i fikarummet så är det jättemånga som är trevliga. Men om dom är typ 

arbetsegoistiska eller vad man ska säga.” (Medarbetare m1). 

 

Vidare tror både medarbetare m1 och m2 att den bristande respekten för kollegor är en följd av stressen som 

kommer med att prestera enligt uppsatta krav på den aktiva tiden och nyttjandegraden.  

 

“Alltså lite är det ju från den där pressen [...] du ska göra det här, du ska ha den här aktiva tiden, 

du ska ha dom här minuterna, du ska ha dom här pallarna, det är det som är problemet [...]” 

(Medarbetare m1). 

 

Samtliga medarbetare uppger att dom arbetar för sig själv på expeditionen. Flera medarbetare menar att det har 

beror på att arbetet på expeditionen påverkar den individuella prestationen. Vidare beskriver medarbetare m4 

att arbetet på expeditionen blir väldigt ensamt. 

 

“[...] expedition så blir det mer att jag ska göra mitt och sen, alltså där är man väldigt själv 

oftast. Även om alla [...] ska ju jobba tillsammans för att få ut alla pallar till butikerna så är det 

ändå att det känns som att man är väldigt själv när man gör sina pallar, kör ut dom och gör 

samma sak hela dagarna...alltså det blir ett väldigt ensamt arbete.” (Medarbetare m4). 

 

Enligt medarbetare m3 försöker verksamheten att skapa en hjälpande kultur genom ett bonussystem som baseras 

på hur väl hela terminalen presterar. Detta ska leda till att människor stannar och hjälper den som exempelvis har 

krossade varor så att den personen kan fortsätta sitt arbete och på så sätt minimera tapp i den gemensamma 

bonusen. Medarbetare m3 anser att gemenskapen generellt sett är godtagbar men att den har blivit sämre och 

mer orolig, dels på grund av alla förändringar som har skett och dels på grund av en hög personalomsättning i 

form av bemanningspersonal som gör mycket nybörjarmisstag.  

 

“Samtidigt när det sker en förändring så blir det mycket orosmoment, byta arbetstid eller vad 

som helst. Och då skapar det oro i grupperna och då blir det lätt [...] mycket babbel och rykten 

och skitsnack.” (Medarbetare m3). 

 

Medarbetare mg1 har svårt att säga något om gemenskapen på expeditionen då det är mycket nyanställda hela 

tiden. Enligt medarbetare mg1 är det även svårt att skapa gemenskap vid expediering eftersom arbetet är väldigt 

avskärmande då man hela tiden måste lyssna till och prata med voicen.  
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“Expedition är lite speciellt för det, man blir väldigt inne i sig själv. Det är väldigt avskärmat så 

även fast du åker runt och plockar [...] du ska prata med hon i luren [voicen, förf. anm.] där så 

att det blir väldigt väldigt avskärmat.” (Medarbetare mg1). 

 

De flesta medarbetare tycker att sammanhållningen i arbetsgruppen och på kringfunktionen är bra och att 

lagprestationen är viktig. Enligt medarbetare m1 beror detta på att de inte har individuella prestationskrav utan 

att kraven istället är på gruppnivå. 

 

“På intruckningen, om du gör 25 pall i timmen eller 23 pall i timmen så gör det ingen skillnad på 

din lön. Men om alla skulle göra så, så skulle det ju märkas så klart.” (Medarbetare m1). 

 

Medarbetare m4 tycker att daglig styrning ökar samhörigheten då alla får ta del av informationen samtidigt, samt 

att arbetsgruppen har en bra kommunikation och att de ibland även ses efter arbetstid. Vidare menar 

medarbetare mg1 att det är högt i tak och att det är en kamratlig stämning. 

 

“Det är klart att det inte är hundra varje dag men oftast är det ju gemenskap, högt i tak, man 

kan prata med alla, man kan skämta, upplever jag i alla fall.” (Medarbetare mg1). 

 

Medarbetare m3 menar även att arbetsgruppen och kringfunktionens gemensamma mål leder till att 

medarbetarna hjälps åt med tunga arbetsuppgifter för att underlätta för varandra.  

 

“[...] men kan vi hjälpas åt med de här jobbiga grejerna så blir vi av med de snabbt, så då har vi 

delat på bördan och sen kan vi göra det lättare tillsammans, för då slipper ju en bära på det 

tunga och bli trött.” (Medarbetare m3). 

 

Medarbetare mg1 menar att det inte finns någon samhörighet på expeditionen, men på kringfunktionen pratar 

alla med varandra och hjälps åt. Medarbetare mg1 lyfter även att jobbet på kringfunktionen inte går att utföra 

utan hjälp från sina kollegor.  

 

“Det blir inte så mycket samhörighet fastän man gör samma sak [i expeditionen, förf. anm.]. Till 

skillnad från varumottagningen där man gör samma sak men på ett annat sätt. Man pratar, 

man hjälps åt. Utan mina kollegor så funkar inte, så kan inte jag göra mitt jobb ordentligt [...] vi 

måste jobba ihop.” (Medarbetare mg1). 

 

Endast medarbetare m2 anser att man endast jobbar för sig själv, både på expeditionen och på kringfunktionen. 

4.7.2 Förståelse och kunskap 

Samtliga medarbetare anser att dom har både förståelse och kunskaper gällande hur de ska ta sig an och utföra 

en uppgift för att utfallet ska bli lyckat. Medarbetare m1 menar dock att när det kommer till projekt som ligger 

utanför standarduppgifterna kan det ibland vara lite oklart ifall överordnad inte ger en tillräckligt bra beskrivning 

över hur uppgiften ska lösas.  
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Medarbetare m1 och mg1 tar upp att även fast de för tillfället har förståelse och de rätta kunskaperna att utföra 

arbetet så kan man aldrig bli fullärd. Medarbetare m4 menar att när man behöver hjälp finns de standardiserade 

arbetsrutinerna alltid tillgängliga, men även att alla kollegor hjälper varandra.  

 

“Sen hjälps vi ju alltid åt [...] om nån frågar så hjälps vi åt att hitta den informationen.” 

(Medarbetare m4). 

 

Även medarbetare m2 och m3 upplever att man alltid får hjälp om det behövs. Medarbetare m3 menar att det 

ingår en del problemlösning i jobbet, vilket kan göra att man behöver ta hjälp av de som är mer erfarna. 

 

“[...] det är ju mycket problemlösning i det här jobbet också, om det är en pall som saknar ett 

ben får man ju hämta en ny pall, lägga under och lägga nytt ben [...] så man lär sig. Jag brukar 

ofta lyssna på dom äldre också, dom har mycket kloka idéer.” (Medarbetare m3). 

4.7.3 Belöning i förhållande till kompetens och prestation 

Nästan alla medarbetare tycker att de får rätt belöning i förhållande till sin kompetens och prestation. 

Medarbetare m4 tycker dock att lönen har blivit sämre sen andelen ackord har blivit lägre och att det inte längre 

är värt att jobba hårdare eftersom det inte syns på lönen.  

 

Medarbetare m1 anser sig inte alls vara rätt belönad utan upplever att endast få en grundlön och en terminaldel12 

är orättvist med tanke på att andra på terminalen inte anstränger sig lika mycket. Medarbetare m1 ser dock 

möjligheten att få vara med i olika förbättringsgrupper som en kompensation för lönen.  

 

Medarbetare m3 tycker att grundlönen fungerar bra och upplever det som en belöning att få vara mer på 

kringfunktionen än i expeditionen.  

 

“[...] presterar man extra bra på en viss kringfunktion så får man väl köra lite mer. Det brukar ju 

vara så att den som är duktig får köra lite mer för att dom litar väl på att man utför ett bra jobb 

[...] jag utgår ifrån att dom vill ha stabila människor så då vet dom att om dom tar den, då vet 

dom vad dom får och då blir det ju som en belöning.” (Medarbetare m3). 

 

Medarbetare mg1 som även har en samordnande funktion upplever att lönen är bra, men menar att den främsta 

belöningen är möjligheten att utvecklas och att den samordnande rollen ger mer frihet i arbetet. 

 

“[...] belöningen i sig är väl att få utvecklas [...] det ser jag som den största belöningen för mig 

själv. Och jag har ett ganska fritt jobb så, utifrån min kompetens så får jag bestämma själv hur vi 

ska göra lite grann och så tillsammans med mina kollegor. Det är den största belöningen tycker 

jag.” (Medarbetare mg1). 

  

                                                           
12 Gemensamt bonussystem för hela terminalen 
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4.7.4 Hygienfaktorer 

Alla medarbetare är överlag nöjda med arbetsförhållandena. Medarbetare m4 nämner att fallföretaget har börjat 

lägga ner mer resurser på att restaurera fastigheten och faciliteterna, vilket har blivit mycket bättre. I det stora 

hela ser medarbetare m4 bara förbättringar just nu men där det fallerar ibland är städningsrutinerna på 

terminalen.  

 

Medarbetare m3 trivs på sitt jobb men önskar att stämningen vore bättre. Vidare önskar flera medarbetare att 

informationsflödet vore bättre, det händer ibland att informationen kommer från kollegor istället för från 

chefer, vilket kan leda till missförstånd. Medarbetare m1 menar även att när informationen inte kommer från 

rätt kanal och inte framställs på rätt sätt så kan det leda till problem med säkerheten. 

4.8 MENINGSFULLHET 
Samtliga medarbetare uppger att de arbetar med arbetsrotation där de dels expedierar och dels arbetar på sin 

kringfunktion. Flera av medarbetarna uppger att de mår bra av rotationen, framför allt för att det blir tungt och 

slitsamt i längden att expediera. 

 

“Det mår man ju bra av också, faktiskt. Liksom avbrott ifrån [...] det är så fruktansvärt tungt att 

expediera hela dagarna, det är ju hur många ton som helst om dagen som vi lyfter. Så det är ju 

liksom ett avbrott” (Medarbetare m2). 

 

De flesta medarbetare uppger att den främsta orsaken till att de upplever arbetsuppgifterna som omväxlande är 

på grund av att de har olika sidouppdrag inom exempelvis fastighet, facklig verksamhet och gruppsamordning. 

Gruppsamordnarna sticker ut på så vis att de spenderar ungefär två tredjedelar av sin arbetstid med att samordna 

istället för att syssla med huvuduppgifterna expediering och kringfunktion.  

 

“Det är omväxlande. Jag upplever själv att jag får vara med på mycket olika grejer, framför allt 

samordnar, den sidan skiljer sig, där är det aldrig något som är sig likt så utan det är alltid olika 

grejer så” (Medarbetare mg1). 

 

Det råder delade meningar över vad medarbetarna tycker om arbetsuppgifterna på expedition respektive 

kringfunktion. Hälften uttrycker att arbetsuppgifterna är monotona och tråkiga och den andra hälften tycker att 

det kan vara skönt att slippa tänka eller har en allmänt positiv inställning till arbetsuppgifterna. Trots att vissa 

medarbetare har en positiv inställning till arbetsuppgifterna så upplever ingen av medarbetarna att de utvecklas 

av att utföra standarduppgifter som expediering och kringfunktion. Den gängse uppfattningen är att 

standarduppgifterna är monotona, ensidiga, tråkiga, ostimulerande och outvecklande. Medarbetare m2 berättar 

att det inte finns något behov av att utvecklas och känner sig inte heller tvungen. Medarbetare m4 förklarar att 

när man lärt sig en standarduppgift kan man inte lära sig mer.  

 

“Inte för fem öre […] inte expedition och intruckning. det är ganska, när du väl har lärt dig ditt då 

kan du inte lära dig så mycket mer” (Medarbetare m4). 

 

Alla utom en medarbetare känner att de utvecklas på andra sätt än att utföra standarduppgifter på arbetet. 

Medarbetare m1 och mg2 upplever att de utvecklas genom att arbeta med förbättringsförslag och genom att få 
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sitta med i förbättringsprojekt där man får ge sin syn, göra sin röst hörd och känna att man har inflytande. 

Medarbetare mg1 och mg2 med gruppsamordnande roller upplever att de utvecklas genom att de får vara 

delaktiga på möten och genom möjligheten att bestämma och påverka.  

 

“Alltså jag utvecklas inte supermycket genom att lyfta pall upp och ner, men ändå så känns det, 

just för de här smågrejerna som att lämna förbättringsförslag, händer det någonting så kan du 

skriva händelserapport så kanske det ändras” (Medarbetare m1). 

 

Samtliga medarbetare anser att de har arbetsuppgifter där det finns en tydlig början och ett slut samt att man får 

möjlighet att avsluta sitt arbetsmoment. Vidare uppfattar medarbetarna att dessa arbetsuppgifter ingår i ett 

större sammanhang där deras del är en länk i en större produktionsprocess. Medarbetarna menar att alla 

arbetsuppgifter är viktiga och att de ser att alla processer har en betydelse för helheten. 

 

“[...] man är ju medveten om hur mitt arbete påverkar dom andra. Så jag vet att om den platsen 

är tom, pallen är där, om jag inte kör den då kommer nån och ska plocka den och den är slut då 

får inte butiken sin vara och då kostar det pengar och tid. Så det är man medveten om” 

(Medarbetare m3). 

 

Alla medarbetare uppfattar även att deras arbete är av stor betydelse och vikt i förhållande till andra på 

arbetsplatsen. Flera av medarbetarna förklarar att alla arbetsuppgifter i kedjan är viktiga och påverkar varandra 

och andras arbete hela vägen från intruckning till butik.  

 

Medarbetarna fick även frågan om de upplever att det finns karriärmöjligheter på företaget. Merparten uppgav 

att det finns flera exempel som visar på att det är fullt möjligt att avancera inom organisationen. Medarbetare m1 

och m4 exemplifierar detta genom att uppge gruppchef som ett möjligt alternativ. Två av medarbetarna uppgav 

däremot att det fanns begränsade möjligheter att göra karriär på grund av att det inte finns en tydlig väg uppåt. 

 

“Alltså man kan ju alltid bli gruppchef och gå vidare därifrån också så att ja, det tycker jag att 

det gör faktiskt.” (Medarbetare m1). 

4.9 AUTONOMI 
De medarbetare som plockar varor uppger att de är styrda i sitt arbete och att det i princip inte finns något 

utrymme för att ta egna beslut. Tanken är att medarbetarna ska plocka utefter vad voicen säger utan någon 

avvikelse. Två av medarbetarna berättar att det i vissa fall kan ges möjlighet att ta egna beslut om ett 

godkännande från överordnad chef ges. Medarbetare m2 berättar att om triviala saker som att trucken har ett 

skadat hjul så går det att ta beslut om att åka till verkstaden och fixa detta för att sedan förklara det för överordnad 

i efterhand. Medarbetare m3 menar att det går att ta beslut om man vågar, exempelvis om det finns ett uppenbart 

behov av att fylla på och omfördela pallar eller att städa en osedvanligt stökig gång. Medarbetare m4 poängterar 

dock att beslutet måste ligga inom vissa ramar för vad som är tillåtet.  

 

“Inom expeditionen så är det väldigt lite man har att säga till om, alltså du får en order, man har 

inte mycket att säga till om.” (Medarbetare m4). 
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De flesta av medarbetarna uppger att de har relativt begränsade möjligheter att ta egna beslut över hur de ska 

utföra sitt arbete även på kringfunktionen. Medarbetare m1 berättar dock att det finns en viss bestämmanderätt 

gällande i vilken ordning intruckning av varor kan utföras. Trots det menar medarbetarna att på det stora hela går 

det inte att fatta egna beslut utan att få ett godkännande av överordnad chef eller gruppsamordnare. 

Medarbetare mg1 som har en gruppsamordnande roll instämmer och menar att medarbetarna går till 

samordnaren som sedan får ta ett beslut.  

 

“[...] samordnaren får ta ett beslut, eller så får samordnaren ta hjälp av gruppcheferna, och är 

inte gruppchefen där så får man ta det beslut själv. Så dom befogenheterna har vi ju för att driva 

processen vidare eller framåt.” (Medarbetare mg1). 

 

Vidare menar medarbetare m2 att gruppsamordnaren eller gruppchefen bestämmer på det dagliga 

styrningsmötet om medarbetarna ska arbeta på kringfunktion eller expediering under dagen.  

 

“Så det är liksom rena julafton när man kommer på morgonen. Ska jag använda voicen eller ska 

jag vara på varumottagningen?” (Medarbetare m2). 

 

I kontrast till standardfunktionerna expediering och kringfunktion upplevs gruppsamordningsrollen som relativt 

fri. Medarbetare mg1 upplever sig ha stort förtroende gällande att ta beslut över sådant som berör det dagliga 

arbetet.  

 

Samtliga medarbetare uppger att det dagliga arbetet karaktäriseras av hård kontroll. Detta möjliggörs genom ett 

datasystem som kontrollerar vad och hur mycket medarbetarna har presterat samt graden av aktiv tid. 

Medarbetare m2 förklarar vidare att voicen kontrollerar varje plockning så att rätt varor och i rätt mängd plockas. 

Skulle en pall vara dåligt packad kan lastsamordningen kontrollera vem som gjort pallen och be om att få den 

ompackad av medarbetaren som plockat pallen. Medarbetare mg2 sammanfattar kontrollen under expediering 

med att det är ett stort fokus på siffror. 

 

“Just när man är ute och expedierar är det en väldig fokus på siffror osv. Hur mycket man gjorde 

och hur mycket tid man har jobbat osv” (Medarbetare mg2). 

 

Hälften av medarbetarna upplever att den omfattande kontrollen är positiv på så vis att de tycker att alla ska 

arbeta när de är på jobbet och med nuvarande system så leder till det till att flera arbetar. Medarbetare mg1 

menar att kontrollen skapar trygghet, men nämner själv att det kan bero på att mg1 har en samordningsroll. Två 

andra medarbetare uttrycker förståelse för kontrollen som menar att den är nödvändig för att höja prestationen 

ur företagets synvinkel. Samtidigt är flera av medarbetarna kritiska. Medarbetare mg2 menar att det tidigare har 

funnits en sorts frihet under ansvar som nu är helt borta. Även medarbetare m3 tycker att datoriseringen ökar 

kontrollen. 

 

“Det är lite blandat, vissa känner sig kontrollerade eftersom när du jobbar med något som är 

datorstyrt då kan man ju se vad du gjort, hur mycket du gjort, när du har gjort, hur du har gjort 
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[...] är man en som smiter undan en halvtimme då syns det ju på datorn, du har ju varit inaktiv i 

en halvtimme.” (Medarbetare m3). 

 

De flesta medarbetarna uppger att de inte känner sig kontrollerade med hänvisning till att det inte är någon fara 

så länge man utför sitt jobb. Några medarbetare upplever dock att de är kontrollerade och att arbetet på grund 

av det kan vara både stressande och pressande. Detta är något som enligt medarbetare m3 beror på 

prestationskraven i expeditionen. Medarbetare m2 menar även att det är stressande när arbetsuppgifterna inte 

hinner utföras på utsatt tid, vilket får medhåll av medarbetare m1 som uttrycker att det leder till en känsla av att 

inte vara fullt ansvarig för resultatet av arbetsuppgifterna. Hälften av medarbetarna anser dock att de har ett 

personligt ansvar över resultatet av sina arbetsuppgifter. Två av medarbetarna m3 och mg2 uttrycker sig dock 

mer försiktigt och menar att det måste föreligga rätt förutsättningar för att de ska kunna stå för resultatet av 

arbetsuppgifterna. 

 

“[...] det är klart att man själv är ytterst ansvarig för sin arbetsprestation, sen måste man ju få 

förutsättningar för det också.” (Medarbetare mg2). 

4.10 FEEDBACK 
Medarbetare m3 upplever att det är positivt och nyttigt att få veta hur bra eller dåligt man presterat. Vidare 

berättar m3 att det endast är under personalutvecklingssamtalen som man får veta hur man presterat på riktigt, 

men att dessa bara sker en gång i halvåret. Medarbetare m1 menar dock att man kan fråga voicen hur man ligger 

till i slutet av dagen och på så vis skapa sig en egen återkoppling. Flertalet av medarbetarna berättar också att 

man får personlig återkoppling gällande sin prestation om man gjort någonting dåligt eller fel. 

 

“[...] gör du någonting dåligt så får du veta det såklart” (Medarbetare m1). 

 

På samma sätt upplever två av medarbetarna att om de inte får någon återkoppling av gruppchefen så är det ett 

tecken på att de gör ett bra jobb.  

 

“Man vet att kommer ingen och säger till en, då betyder det att man har skött sitt jobb, då kör 

man på.” (Medarbetare m3). 

 

Flera medarbetare uppger att cheferna kan ge beröm om man har gjort någonting bra, men upplever samtidigt 

att det händer alldeles för sällan. Två av medarbetarna berättar att det finns möjlighet att begära återkoppling 

genom att fråga gruppchefen om ett möte eller genom att begära ut statistik ur systemet. 

 

“Sen kan man ju ha den diskussionen med sin chef också att jag vill att du har återkoppling med 

mig varje vecka […]” (Medarbetare m4). 

 

På det dagliga styrningsmötet får gruppen återkoppling på hur det går i form av KPI:er men däremot säger det 

ingenting om den individuella prestationen. Medarbetare m2 berättar att om gruppen får en kollektiv tillsägelse 

på morgonmötet så tar m2 inte åt sig personligen.  
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“[...] om dom säger på morgonmötena att “igår så sköt ni in tre pall fel” då rör inte det mig, för 

jag personligen lyssnar inte på sånt för då har inte jag gjort något fel.” (Medarbetare m2). 
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5 ANALYS 
I det här avsnittet analyseras empiri i förhållande till teori och tidigare forskning. Avsnittet avser att problematisera och svara 

på studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet inleds med en jämförelse mellan teori och praktik gällande fallföretaget och 

hur de arbetar med lean och de metoder verksamheten implementerat. Vidare analyseras och diskuteras medarbetarnas 

upplevelser i relation till inre motivation i en lean-baserad verksamhet. 

5.1 LEAN OCH FALLFÖRETAGET 
Lean kan delas upp i två dimensioner, den strategiska nivån och den operationella nivån (Pettersen, 2009; Shah & 

Ward, 2007; Hines et al, 2004; Hasle et al, 2012). Den strategiska nivån kan kopplas till hur fallföretaget valt att 

arbeta med lean gällande den första principen som handlar om att specificera vad som tillför värde för kunden 

(Womack & Jones, 2003). Kvalitetschefen k1 berättar att fallföretaget arbetar med att skapa en struktur i 

verksamheten för att ha möjlighet att fokusera på rätt saker. Den andra principen syftar till att identifiera 

värdekedjan genom att urskilja de grundläggande funktionerna som är nödvändiga (Womack & Jones, 2003). 

Detta kan kopplas till fallföretagets lean-filosofi som handlar om att det skall finnas en förståelse för hela 

värdekedjan. Vidare uttrycker fallföretaget viljan att skapa en resurssnål verksamhet genom att reducera slöseri 

och på så sätt synliggöra avvikelser för att möjliggöra ett arbete med ständiga förbättringar 

(Företagsdokumentation, 2016). Detta kan kopplas till de tre sista principerna som går ut på att skapa flöde utan 

onödiga uppehåll, tillverka och producera mot kundorder för att minska risken för överlager samt att sträva efter 

att uppnå perfektion genom att ständigt utveckla och förbättra processer (Womack & Jones, 2003). Sammantaget 

framträder tydliga likheter med fallföretagets sätt att arbeta med lean i förhållande till den strategiska nivån 

(Pettersen, 2009; Shah & Ward, 2007; Hines et al, 2004; Hasle et al, 2012).  

 

Den operationella nivån utgörs av de metoder som används av en verksamhet för att uppfylla den strategiska 

nivån av lean. Det finns således inget krav på vilka metoder som måste implementeras så länge metoderna bidrar 

till att addera värde till kunden (Hines et al, 2004, s. 1006). Det framkommer dock att medarbetarna saknar 

kunskap om lean som begrepp och dess innebörd, dels på en strategisk nivå då de inte förstår hur lean hänger 

ihop i sin helhet och dels på en operationell nivå då ingen av medarbetarna kan uppge samtliga metoder som 

ingår i konceptet. Detta kan få implikationer på en praktisk nivå, vilket förklaras av MacDuffie (1995b) som att 

medarbetarna förväntas vara delaktiga och driva verksamheten framåt med hjälp av förbättringsförslag och inspel 

i produktionen. Detta kan tolkas som att fallföretaget inte uppnått full potential över vad lean som koncept och 

dess fördelar har att erbjuda. 

 

Nedan följer analys av de lean-metoder som fallföretaget arbetar med. Dessa är 5S, daglig styrning, 

standardiserade processer och ständiga förbättringar. 

5.1.1 5S 

Syftet med lean-metoden 5S beskrivs av kvalitetschefen k1 som ett sätt att skapa ordning och reda och 

förutsättningar för att upptäcka avvikelser, skapa en bra arbetsmiljö och att eliminera slöseri i verksamheten. I 

fallföretaget är den mest framträdande arbetsmetoden inom ramen för 5S ordning och reda där medarbetare 

tilldelas ansvarsområden där de ansvarar för städningen. Idén med ordning och reda är enligt kvalitetschefen k1 

att medarbetarna ska känna att de har möjlighet att påverka, utvecklas och känna frihet att ta beslut om sådant 

som rör det specifika ansvarsområdet. Vidare menar gruppchefen c1 att metoden ska leda till ett ökat 

ansvarstagande för medarbetaren. Detta ter sig dock problematiskt då den teoretiska framställningen av 5S är 

tämligen övergripande. Förvisso syftar 5S bland annat till att eliminera slöseri och skapa ordning och reda på 

arbetsplatsen (Liker, 2009; Parry & Turner, 2006) men fallföretaget tillskriver metoden flera positiva effekter, 
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vilket skulle kunna tolkas som en övertro på metodens praktiska inverkan. Å andra sidan har företaget möjlighet 

att utforma metoderna utefter verksamhetens behov, vilket talar för att det är möjligt att åstadkomma fler 

effekter än vad som framgår av teorin.  

5.1.2 Daglig styrning 

Idén med lean-metoden visuell styrning som benämns som daglig styrning av fallföretaget är att genom dagliga 

tavelmöten tillhandahålla korrekt och relevant information för den operativa verksamheten 

(Företagsdokumentation, 2016). Kvalitetschefen k1 menar att det dagliga styrningsmötet följer en tydlig struktur 

för att synliggöra sådant som är avgörande för arbetsflödet. På mötet kommuniceras även leveransmål, 

ekonomimål och KPI:er, vilket enligt Womack & Jones (2003) ska skapa förståelse hos medarbetarna över olika 

aspekter gällande processen och dess nuvarande status. Vidare menar Perry & Turner (2006) att mötena ska 

möjliggöra justeringar av processer, vilket kan kopplas till att fallföretaget använder dessa tillfällen för att fördela 

bemanningen utefter vart behovet finns för dagen. Kvalitetschefen k1 lägger även till att daglig styrning ska verka 

som ett forum för medarbetarna där de kan lyfta frågor och påverka sin arbetssituation. På mötet samlas hela 

arbetsgruppen, vilket enligt gruppchefen c1 ska öka samhörigheten på terminalen. Det förefaller vara så att 

fallföretaget i praktiken arbetar mycket nära den teoretiska framställningen av metoden som enligt Parry & Turner 

(2006) ska engagera och motivera medarbetare. 

5.1.3 Standardiserade processer 

Tanken med standardiserade processer är enligt Liker (2009) en förutsättning för att upprätthålla stabila och 

återkommande metoder för att öka effektiviteten i verksamheten. Detta sker bland annat genom att erhålla 

kunskap om de bästa arbetsmetoderna och på så vis ta tillvara på kunskapen som finns inom företaget. Detta 

stämmer överens med kvalitetschefen k1s beskrivning av hur fallföretaget arbetar med standardiserade 

processer, vilket går ut på att dokumentera de bäst kända arbetssätten för att på så vis minimera variationen i 

arbetet. Metoden ska även skapa förutsättningar för ständiga förbättringar och eliminering av slöseri. Även Liker 

(2009) poängterar vikten av att koppla ihop ständiga förbättringar med standardiserade processer i syfte att föra 

vidare kunskapen inom företaget. Kvalitetschefen k1 menar dock att verksamheten inte har implementerat 

standardiserade processer fullt ut ännu. Trots att fallföretaget i praktiken arbetar utefter de teoretiska ramar som 

tillskrivs standardiserade processer så förefaller det troligt att den fulla potentialen av metoden inte kommer till 

sin rätt. En möjlig konsekvens av detta skulle kunna vara att standardiserade processer inte tar tillvara på de 

kunskaper som finns inom företaget och att ständiga förbättringar inte utnyttjas i den utsträckningen som det 

annars skulle ha gjort. Då brister inte synliggörs kan inte heller förbättringsförslag på dessa brister uppkomma.   

5.1.4 Ständiga förbättringar 

Fallföretaget arbetar med ständiga förbättringar genom förbättringsförslag, där tanken är att ta tillvara på 

medarbetarnas kreativitet och kunskap (Företagsdokumentation, 2016). I likhet med fallföretaget menar även 

Liker (2009) att ständiga förbättringar leder till utökat ansvar för personalen och möjlighet till 

innovationsskapande på arbetsplatsen. Vidare menar Liker (2009) att ständiga förbättringar har en positiv 

inverkan på medarbetare som får möjlighet att driva igenom förbättringsförslag, vilket resulterar i ett ökat 

självförtroende. Kvalitetschefen k1 är av samma uppfattning och menar att tanken med standardiserade 

processer är att skapa motivation och arbetsglädje. Detta kan tolkas som att fallföretaget arbetar med ständiga 

förbättringar i linje med teorin och att de teoretiska fördelarna således har möjlighet att uppstå i praktiken.  
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5.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INRE MOTIVATION 
Det finns fyra förutsättningar som måste föreligga för att en individ ska uppleva inre motivation. Kompetens, viljan 

att utvecklas (Hackman & Oldham, 1980), hygienfaktorer (Herzberg, 1966) och samhörighet (Ryan & Deci, 2000). 

Samtliga medarbetare uppger att de har både kunskap och förståelse över hur de ska ta sig an sina 

arbetsuppgifter. Detta är en förutsättning för att individen ska uppleva en känsla av kompetens (Hackman & 

Oldham, 1980). Det här kan tolkas i ljuset av att medarbetarnas arbetsuppgifter karaktäriseras av låg komplexitet 

där medarbetare m4 hävdar att det inte går att lära sig mer då standarduppgifterna är inlärda. Till det uttalandet 

kan tröskeln för tillräcklig kunskap och förståelse ses som tämligen låg. Resultatet i studien visar att flera 

medarbetare tycker att standardiserade processer kan skapa förståelse för arbetsuppgifter vars tillvägagångssätt 

är oklara. Samtidigt lyfter medarbetare mg1 att det kan vara problematiskt med standardiserade processer då 

rutinerna inte är tillräckligt tydliga. Detta kan leda till missnöje och frustration, vilket enligt Hackman & Oldham 

(1980) undergräver motivation. Detta avvikande resultat kan dock bero på att mg1 har en gruppsamordnande roll 

med större befogenheter och insyn i de standardiserade processerna än vad de andra medarbetarna har. Det kan 

även ha att göra med att standardiserade processer inte är en fullt implementerad metod i verksamheten. 

Sammantaget kan det tolkas som att standardiserade processer bidrar till mer kunskap och förståelse än vad den 

orsakar frustration, men med förbehåll för att metoden inte har uppnått sin fulla potential och att dess inverkan 

därför bör betraktas med varsamhet. 

  

För att en känsla av kompetens ska kunna uppstå måste även belöningen upplevas rättvis i förhållande till 

prestationen (Ryan & Deci, 2000). Belöningen kan vara monetär men den kan också vara berikande på annat sätt 

som att få möjlighet att arbeta med någon tillfredställande arbetsuppgift. Detta exemplifieras av medarbetare m3 

som anser att möjligheten att arbeta mer på kringfunktion än i expedition är belönande. I likhet med detta menar 

medarbetare m1 att möjligheten att få delta i förbättringsprojekt är att betrakta som en belöning i sig. Detta kan 

tolkas som att förbättringsprojekt leder till ökat engagemang och ökad jobbtillfredställelse i relation till de positiva 

resultat som presenterats av Hines et al (2012). Trots detta är medarbetare m1 av uppfattningen att belöningen 

inte står i proportion till insatsen då m1 upplever sig arbeta hårdare än andra. Såvida inte medarbetaren anser att 

det extra arbetet är värt mödan kan inte en känsla av kompetens uppstå (Ryan & Deci, 2000). I ett sådant fall leder 

istället möjligheten att få vara med i förbättringsgrupper endast till negativa konsekvenser som högre krav och 

högre arbetsintensitet (Delbridge, 2005). Trots dessa motstridiga resultat uppfattar de flesta av medarbetarna att 

belöningen är rättvis i förhållande till prestationen, vilket i förlängningen möjliggör inre motivation (Ryan & Deci, 

2000). 

 

Individens behov av att utvecklas är ytterligare en faktor som spelar stor roll för motivationen (Hackman & 

Oldham, 1980, s. 82-88). De flesta medarbetare uppvisade en vilja att förbättra sina prestationer och att utvecklas 

i arbetet, vilket är ett personlighetsdrag som måste föreligga om inre motivation ska kunna uppstå (Ryan & Deci, 

2000). Detta exemplifieras av medarbetare mg1 som anser att den främsta belöningen i arbetet är att få utvecklas 

som person. Viktigt att poängtera är att medarbetare mg1 har en gruppsamordnande funktion, vilket gör att en 

större andel befogenheter och frihet i arbetet kan vara en bidragande orsak till medarbetarens uttalande om att 

utvecklas genom arbetet.  

  

Hygienfaktorer berör den externa arbetsmiljön som lön, arbetssäkerhet och kontroll. En medarbetare som inte är 

nöjd med de hygienfaktorer som föreligger har sämre möjlighet att uppnå inre motivation (Hackman & Oldham, 

1980; Herzberg, 1966). Samtliga medarbetare är överlag nöjda med de kontextuella förhållanden som föreligger 

på terminalen. Gällande lön anser de flesta medarbetare att den är skälig i förhållande till deras prestation. Flera 

medarbetare upplever att det finns vissa problem med att arbetsmiljön är stökig och att det råder oordning på 
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arbetsplatsen. Hackman & Oldham (1980) menar att under sådana förhållanden föreligger en risk att individer 

istället måste lägga energi på att hantera dessa brister, vilket tränger undan möjligheten att uppleva inre 

motivation. Dock föreligger det en samstämmighet bland medarbetarna att det har skett en förändring till det 

bättre sedan verksamheten införde lean-metoden 5S, även om det finns rum för ytterligare förbättringar. Enligt 

Liker (2009) och Parry & Turner (2006) syftar 5S till att eliminera defekter och skador på arbetsplatsen. På frågan 

om huruvida städningen understiger den lägst godkända nivån för hygienfaktorer, så var det endast en 

medarbetare som uttryckte att städningen kan vara ett problem vid enstaka tillfällen. Gällande kontroll och 

övervakning uttrycker ingen av medarbetarna att det är så besvärade att obehagskänslor uppstår. Medarbetare 

mg1 menar tvärtom att kontrollen kan förmedla en viss typ av trygghet. Vissa medarbetare lyfter dock att det kan 

vara stressande när de inte ligger i fas med plocktiden men att kontrollen ändå kan ses som positiv då det leder 

till att samtliga medarbetare bidrar med en arbetsinsats. Detta kan ställas i relation till att ökad kontroll kan leda 

till högre arbetsintensitet, vilket i sin tur kan föranleda stress och en minskad känsla av autonomi (Delbridge, 

2005). 

  

Ett av människans mest basala behov (Maslow, 1943) och som kan kopplas till Herzbergs (1966) hygienfaktorer är 

att känna samhörighet med andra människor. Enligt medarbetarna kan det vara problematiskt att skapa 

samhörighet på en stor terminal. Samtliga medarbetare upplever att de arbetar för egen vinning ute på expedition 

och att kulturen på golvet genomsyras av egoism. Detta kan enligt medarbetarna bero på att de arbetar utefter 

individuella prestationskrav, prestationsbaserad lön samt att de är ensamt ansvariga för utfallet av 

arbetsuppgifterna. Vidare menar medarbetare mg1 att en möjlig orsak är det röststyrda hjälpmedlet voicen som 

minskar möjligheten till interaktion med andra under expediering. Detta kan tolkas som att förutsättningen för 

medarbetarna att uppleva inre motivation undergrävs då samhörigheten på expeditionen är låg (Hackman & 

Oldham, 1980; Herzberg, 1966). Detta kan bero på att arbetsplatsen är så pass stor att människor försvinner i 

mängden, att den prestationsbaserade lönen verkar leda till egoistiskt beteende och slutligen att voicen begränsar 

den sociala interaktionen. Men det är värt att förtydliga att den låga samhörigheten på expeditionen inte är att 

betrakta som en effekt av lean då det berör huvudaktiviteten orderplock på expeditionen. 

  

Flera medarbetare menar dock att samhörigheten på kringfunktionen är bra samt att lean och daglig styrning har 

ökat gemenskapen då grupperna får möjlighet att träffas på en daglig basis. Vidare menar Shuring (1996) att 

gruppens funktion är att hjälpa varandra och rapportera avvikelser. Detta kan tolkas som att det föranleder en 

bättre kommunikation inom gruppen. Detta får även stöd av medarbetare m4 som lyfter att kommunikationen 

mellan medarbetarna har blivit mycket bättre sedan införandet av daglig styrning. Även Hines et al (2012) menar 

att lean förbättrar de sociala relationerna och att en ökad andel grupparbeten reducerar stress på arbetet. 

Resultatet får medhåll av medarbetare m3 som menar att de gemensamma målen som kommuniceras på daglig 

styrning bidrar till en mer hjälpsam kultur där kollegor hjälps åt med tyngre arbetsuppgifter. Detta förklaras av 

Ryan & Deci (2000) vara viktigt då möjligheten att sluta upp kring ett gemensamt mål är en förutsättning för att 

uppleva samhörighet. Endast en medarbetare uttrycker att de gemensamma målen och jakten på högre resultat 

kan upplevas som stressande för medarbetarna. Detta är dock inte någon utbredd uppfattning bland 

medarbetarna i studien. Sammanfattningsvis kan det tolkas som att det ökade samarbetet bidrar till att reducera 

stress för medarbetarna samt att daglig styrning bidrar till ökad samhörighet. 

  

Enligt MacDuffie (1995b) är de sociala relationerna viktiga för effektiviteten i en lean-baserad verksamhet på 

grund av att medarbetare förväntas vara delaktiga och påverka genom förbättringsförslag. Ryan & Deci (2000) 

menar tillika att samhörighet är en viktig komponent för uppleveld inre motivation. Att arbeta i grupp och sluta 

upp kring gemensamma mål är dock inte alltid helt problemfritt. Delbridge (2005) och de Treville & Antonakis 
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(2006) menar att det kan förekomma grupptryck inom arbetsgrupper, vilket kan innebära en stress att anpassa 

sig till gruppens normer och värderingar. Resultatet får dock inget stöd i denna studie då ingen av medarbetarna 

lyfte denna problematik. En bidragande orsak till detta kan vara att grupparbetet som förekommer på 

kringfunktionen karaktäriseras av en mindre grad kontroll och övervakning, dels på grund av att individuella 

prestationer inte följs upp och dels på grund av att utfallet av arbetsuppgifterna är gemensamma för hela gruppen.  

5.3 MOTIVATIONSFAKTORER 

5.3.1 Meningsfullhet 

Individer som upplever att arbetet är meningsfullt har större potential att uppnå inre motivation (Hackman & 

Oldham, 1980). På fallföretaget tar sig detta uttryck genom arbetsrotation mellan expediering och kringfunktion. 

Flera medarbetare uttrycker att de mår bra av arbetsrotationen, dels på grund av att det är tungt att expediera 

och dels på grund av att både expediering och kringfunktion karaktäriseras av monotona och repetitiva 

arbetsuppgifter. Som en konsekvens av detta uttrycker medarbetarna att arbetsuppgifterna är tråkiga, 

ostimulerande och outvecklande. Detta kan tolkas som att medarbetarna upplever att deras arbete inte är 

tillräckligt omväxlande även om de uppskattar arbetsrotationen. Vidare kan detta resultat bero på att 

medarbetarna inte får ge uttryck för sin kreativitet i form av färdigheter och talanger. Detta resonemang tar stöd 

av Hackman & Oldham (1976) som hävdar att individer måste få användning för olika talanger och färdigheter i 

arbetet för att det ska upplevas som meningsfullt. Trots det uttrycker flera medarbetare att de tycker om sina 

arbetsuppgifter. En möjlig orsak till det splittrade resultatet är att de flesta medarbetarna i studien har tagit på 

sig sidouppdrag utöver standarduppgifterna expediering och kringfunktion som exempelvis facklig verksamhet 

och gruppsamordning. Dessa sidouppdrag bidrar till mer omväxling i arbetet. Vidare kan detta ses som ett uttryck 

för medarbetarnas behov av att skapa meningsfullhet i sitt arbete. Detta kan innebära att standarduppgifterna 

inte är tillräckligt utmanande för att arbetet ska upplevas som meningsfullt.  

 

MacDuffie (1995b) menar att lean kan råda bot på ett monotont arbete genom att tillhandahålla mer utmanande 

arbetsuppgifter samt genom att låta medarbetare vara delaktiga och påverka verksamheten via 

förbättringsförslag. Flera medarbetare upplever att de utvecklas genom att komma med förbättringsförslag och 

möjligheten att få vara delaktiga i olika förbättringsprojekt. Detta får stöd av Hines et al (2012) som menar att 

lean leder till en högre grad av deltagande. Vidare menar Liker (2009) att ständiga förbättringar i form av 

förbättringsförslag leder till ökat självförtroende och en positiv utveckling för medarbetare. Detta kan även 

kopplas till Maslow (1943) som argumenterar för att individer har ett behov av att utvecklas och uttrycka sin 

kapacitet. Detta kan exemplifieras med att medarbetare mg1 och mg2 med gruppsamordnande roller upplever 

att de utvecklas genom att vara delaktiga på möten och genom att de har en viss bestämmanderätt.  

 

Lean har dock fått kritik för att det medför högre arbetsbelastning och högre arbetsintensitet (Hines et al, 2012). 

Resonemanget får stöd av flera medarbetare som upplever att de individuella prestationskraven är en bidragande 

orsak till en ökad arbetsintensitet på terminalen. Men det här kan även bero på att medarbetarna har krav på sig 

att skicka in förbättringsförslag och att ansvara för ordning och reda zonerna. Det här resonemanget får stöd av 

medarbetarna som menar att de måste prioritera bort lean metoderna 5S och ständiga förbättringar till förmån 

för att uppnå de individuella prestationskraven. Medarbetare mg2 uttrycker en liknande åsikt och menar att 

ständiga förbättringar kan leda till en stressande miljö på grund av den ständiga jakten på att bli bättre. Detta 

uttalande får stöd i tidigare forskning där det framgår att lean kan föranleda stress och ansträngda 

arbetsförhållanden (Hines et al, 2012) eftersom det förväntas att medarbetarna ska ta ett större ansvar genom 

att lyfta avvikelser och förbättringsförslag (MacDuffie, 1995b). Trots att det finns motstridigheter i resultatet av 
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både tidigare forskning och denna studie så kan det ändå tolkas som att ständiga förbättringar har ett brett stöd 

och en positiv inverkan på medarbetarnas möjlighet till utveckling och meningsfullhet i arbetet. Detta resonemang 

grundas på att alla medarbetare har uttryckt positiva åsikter gällande ständiga förbättringar. 

 

Hackman & Oldham (1980) har beskrivit hur arbetet kan utformas för att bidra med meningsfullhet. Dels måste 

arbetet vara utformat enligt tydligt avgränsade processer och dels måste arbetet vara av betydelse för andra 

människor. Samtliga medarbetare anser att alla på terminalen är beroende av varandra. Medarbetare mg1 

exemplifierar detta med att arbetet inte går att utföra utan hjälp från kollegor. På så vis är den gängse 

uppfattningen hos medarbetarna att arbetsuppgifterna är av stor betydelse. Medarbetarna anser även att 

arbetsuppgifterna är tydligt avgränsade varandra, vilket synliggör uppgiftens betydelse för helheten (Hackman & 

Oldham, 1980). En annan faktor som bidrar till meningsfullhet är i vilken utsträckning det finns möjlighet att göra 

karriär (Herzberg, 1966). Majoriteten av medarbetarna upplever att det finns karriärmöjligheter på fallföretaget. 

Två av medarbetarna menar dock att möjligheterna till att göra karriär är begränsade. Detta kan tolkas som att 

den splittrade åsiktsbilden beror på vad individen anser vara ett lämpligt karriärsteg. 

5.3.2 Autonomi 

I studien framkommer det att medarbetarna har liten eller ingen möjlighet att själva bestämma över hur och var 

de ska utföra sitt arbete oavsett om de expedierar eller om de arbetar på kringfunktion. Exempelvis får 

medarbetarna veta vid arbetsstart var de ska arbeta och under arbetet finns det ingen eller mycket liten möjlighet 

att fatta egna beslut. Hackman & Oldham (1980) menar att inre motivation drivs av ett arbete som karaktäriseras 

av frihet, självständighet och möjlighet att fatta egna beslut i förhållande till när och hur arbetet skall utföras. 

Gagné & Deci (2005) hävdar vidare att graden av yttre påtryckningar har en negativ inverkan på känslan av 

autonomi. Enligt samtliga medarbetare tar sig denna typ av kontroll uttryck genom voicens kommandon som inte 

lämnar något utrymme för avvikelser eller variation under expedieringen. Det framkommer dock att det finns 

tydliga skillnader mellan de medarbetare som enbart expedierar och arbetar på kringfunktion och de medarbetare 

som även har gruppsamordnande roller. Både medarbetare mg1 och mg2 upplever att de har en relativt stor 

frihet i arbetet samt att de har förtroende och möjlighet att ta beslut om sådant som rör det dagliga arbetet. 

Hackman & Oldham (1980) förklarar att dessa arbetsförhållanden som karaktäriseras av en större grad av 

autonomi föranleder en känsla ansvar.  

  

Medarbetarna kontrolleras även på andra sätt under expediering. Medarbetare m1 uppger att kontrollen primärt 

sker genom mätning av plocktiden. Denna typ av kontroll beskriver Deci & Ryan (1985) som begränsande för 

medarbetarens känsla av självständighet då det leder till en press att uppnå ett visst resultat. Detta kan 

exemplifieras med hjälp av lean-metoden 5S. Flera medarbetare upplever att de inte har tid att städa de tilldelade 

ansvarsområdena då det föreligger begränsningar i plocktid och på grund av att medarbetarna inte får stämpla 

städning som arbetstid. Då orderplocket inte hinner utföras leder det till en känsla av ökad stress och press. Detta 

går stick i stäv med fallföretagets ambition där de menar att fördelade ansvarsområdena ska bidra till en ökad 

ansvarskänsla, vilket ska utmynna i en upplevd inre motivation (Hackman & Oldham, 1980). De flesta medarbetare 

menar dock att metoden 5S inte fungerar så väl i praktiken på grund av att alla inte tar sitt ansvar för städningen. 

Sammantaget kan detta tolkas som att den inneboende möjligheten till ökat ansvarstagande och ökad autonomi 

gällande metoden 5S inte kan överbrygga den ökade arbetsintensiteten som den begränsade arbetstiden medför. 

 

En förutsättning för att en individ ska uppleva självbestämmande (Hiroto, 1974; Hiroto & Seligman, 1975) och 

känna sig ansvarig för utfallet av arbetsuppgifterna (Hackman & Oldham, 1976, s. 72; Herzberg, 1966, s. 72) är att 

individen känner kontroll över resultatet av sina arbetsuppgifter. Merparten av medarbetarna menar att de 
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känner sig ansvariga för resultatet av sina arbetsuppgifter. Flera medarbetare menar dock att det inte alltid 

föreligger rätt förutsättningar för att uppleva ansvar över resultatet av arbetsuppgifterna. Detta visar sig då 

plocktiden för vissa ordrar är för korta jämfört med den verkliga tiden det tar att plocka en order. Lean-metoden 

ständiga förbättringar verkar dock möjliggöra en upplevelse av självbestämmande och kontroll. Detta får stöd av 

att samtliga medarbetare upplever det motiverande att ha en möjlighet att skicka in förbättringsförslag och på så 

vis påverka arbetssituationen. Womack et al (1990) och Hines et al (2012) menar även att möjligheten att påverka 

arbetssituationen ökar graden av upplevd autonomi. Sammantaget kan det tolkas som att medarbetarna oftast 

känner att de har möjlighet till ansvarstagande, även fast det är ett tillstånd som inte alltid kan föreligga.  

5.3.3 Feedback 

I Hackman & Oldhams (1980) arbetskaraktärsmodell framgår det att feedback ökar kännedomen och förståelsen 

för hur effektiv den individuella prestationen är i förhållande till resultatet. Medarbetarna upplever dock att de 

inte får tillräckligt med personlig feedback för att förstå vidden av sina prestationer i det dagliga arbetet. Däremot 

uppger en av medarbetarna att det går att söka återkoppling själv genom att fråga det röststyrda hjälpmedlet 

voicen hur han eller hon ligger till mot uppsatta mål. Detta kan tolkas som att det förekommer en passiv 

återkoppling som ger en viss information gällande resultatet av prestationen. Å andra sidan kan denna typ av 

feedback tolkas som otillräcklig då de flesta medarbetare upplever att de inte får någon feedback. Vidare beskriver 

flera medarbetare att cheferna ger beröm alldeles för sällan och när de väl får återkoppling är den ofta negativ 

som en följd av att något har gått fel. Två av medarbetarna menar att utebliven feedback paradoxalt nog får en 

positiv betydelse då det uppfattas som att prestationen är god nog. Detta kan ses som att medarbetarna helst vill 

undvika återkoppling då den för det mesta är negativ. Detta kan i sin tur kopplas till Herzberg (1966) som menar 

att individer drivs av det grundläggande behovet av att undvika lidande. Ryan & Deci (2000) menar även att 

avsaknaden av tillräcklig feedback av dessa slag inte kan efterföljas av en känsla av kompetens. Hackman & 

Oldham (1980) menar tillika att avsaknad av feedback är hämmande för motivationen och leder till att individen 

inte får tillräcklig kunskap gällande sina prestationer.  

 

Genom feedback kan även individen erhålla en förståelse för uppgiften, vilket är viktigt för att individer ska finna 

arbetsuppgiften engagerande (Ryan & Deci, 2000). Detta kan ställas i relation till att några av medarbetarna 

upplever missnöje med lean-metoden 5S. De menar att det saknas en förståelse bland kollegor över varför de ska 

städa då deras huvudsyssla är att plocka varor. Detta kan tolkas som att ledningen har misslyckats med att 

kommunicera nyttan med metoden och varför det är viktigt med ordning och reda på arbetsplatsen (Ryan & Deci, 

2000). 

 

Lean-metoden ständiga förbättringar är särskilt omtyckt av medarbetarna då metoden ger möjlighet att påverka 

och göra skillnad i verksamheten. Medarbetare m4 exemplifierar detta med att samtliga förbättringsförslag som 

lämnas in alltid återkopplas från ledningen med en motivering om förslaget kommer att genomföras eller inte. 

Enligt medarbetaren verkar denna typ av återkoppling sporrande för att fortsätta lämna in förbättringsförslag. 

Detta kan ställas i relation till Herzbergs (1966) motivationsfaktor erkännande då en medarbetare upplever sig ha 

presterat någonting som gör skillnad. Vidare kan förbättringsförslag kopplas till en ökad självkänsla (Maslow, 

1943) där medarbetarna tillåts känna sig värdefulla och respekterade på grund av en snabb återkoppling. 

 

Feedback och kommunikation handlar inte enbart om att få återkoppling på den individuella prestationen utan 

det kan även ta sig uttryck som en källa för information. Denna typ av kommunikation förekommer på det dagliga 

styrningsmötet där medarbetarna får ta del av aktuell information om den operativa verksamheten. Vidare menar 

medarbetarna att de bland annat får reda på dagens arbetsbelastning och vad som förväntas göras under dagen 
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(Företagsdokumentation, 2016). Detta är en nödvändighet för att skapa förståelse och erhålla relevanta 

kunskaper för arbetsuppgifterna, vilket är viktigt för känslan av kompetens och en förutsättning för inre 

motivation (Hackman & Oldham, 1980). Medarbetarna tycker överlag att daglig styrning är viktigt och nödvändigt 

för framförhållningen i arbetet. På mötet framgår indikationer på hur mycket det är att göra under dagen så att 

justeringar av arbetstempot kan göras. Medarbetare m3 menar att denna typ av information leder till en känsla 

av delaktighet. På det dagliga styrningsmötet tas även KPI:er upp en gång i veckan som ger information över hur 

gruppen presterat mot uppsatta mål. Detta kan tolkas som att kommunikationen på dagliga styrningsmöten kan 

betraktas som både positiv och negativ beroende på hur individerna känner inför den kommunicerade 

arbetsbelastningen. Detta kan exemplifieras av två medarbetare som menar att kommunikationen av KPI:er kan 

upplevas som stressande. Denna typ stress har även noterats i tidigare forskning av Hines et al (2012). Trots att 

vissa uppfattar informationen som stressande så är den överlag positiv i den bemärkelsen att det skänker 

medarbetarna en känsla av kompetens. 
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6 SLUTSATSER 
I detta avsnitt presenteras slutsatserna baserat på studiens syfte och frågeställningar. Inledningsvis kopplas övergripande 

slutsatserna ihop med studiens frågeställningar för att svara på syftet. Därefter åskådliggörs slutsatserna i sin helhet gällande 

fallföretaget sätt att arbeta med lean, förutsättningar för inre motivation samt upplevd inre motivation hos medarbetarna. 

Avsnittet avslutas med en kort reflektion över slutsatserna samt förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskap och förståelse om medarbetare på plocklagret i en lean-

baserad lagerverksamhet upplever inre motivation. Studien ämnade även kartlägga hur den studerade 

lagerverksamheten arbetar med lean för att belysa vilken påverkan lean har på den inre motivationen. Intresset 

för fenomenet väcktes på grund av att den tidigare forskningen var motstridig och för att upplevelsen av inre 

motivation hos medarbetare på plocklagret i en lean-baserad lagerverksamhet inte har studerats i så stor 

utsträckning. För att svara på syftet ställdes tre frågeställningar.  

 

 Hur arbetar lagerverksamheten med lean? 

 Upplever medarbetarna på plocklagret i en lean-baserad lagerverksamhet inre motivation? 

 Vilken påverkan har lean på inre motivation med avseende på medarbetarna som arbetar på plocklagret? 

 

De övergripande slutsatserna som kunde dras från studien är att verksamheten arbetar med lean utefter den 

teoretiska framställningen av konceptet. Vidare har inte en entydig bild erhållits om medarbetarna i fallföretaget 

upplever inre motivation, även fast resultatet är överhängande negativt. Motivationsfaktorn meningsfullhet 

uppnås till stor del men varken autonomi eller feedback anses tillräcklig för att bidra till upplevelsen av inre 

motivation. Slutligen kunde studien fastslå att lean-metoderna daglig styrning, ständiga förbättringar samt 

standardiserade processer har en positiv påverkan på medarbetarnas inre motivation. 5S var den enda metoden 

som hade en negativ påverkan. Nedan presenteras slutsatserna i sin helhet.  

6.1 LEAN OCH FALLFÖRETAGET 
Fallföretaget arbetar utefter fem principer som ska genomsyra hela verksamheten. Dessa beskrivs genom att 

verksamheten har skapat en struktur som möjliggör fokus på rätt saker. Fallföretaget arbetar även efter en filosofi 

som handlar om att skapa förståelse för hela värdekedjan och på så sätt reducera slöseri och synliggöra avvikelser. 

Detta ska enligt verksamheten utgöra en grund för arbetet med ständiga förbättringar och möjliggöra en 

resurssnål verksamhet. Den slutsats som kan dras är således att fallföretaget arbetar enligt den strategiska nivån 

av lean som bygger på Womack & Jones (2003) fem principer.  

 

Den operationella nivån på fallföretaget utgörs av metoderna 5S, daglig styrning, standardiserade processer och 

ständiga förbättringar. Resultatet visade att metoden 5S i huvudsak går ut på att delegera ansvarsområden i form 

av ordning och reda zoner till medarbetarna. Syftet med detta var att bidra med en känsla till medarbetarna att 

kunna påverka, utvecklas och känna frihet att ta beslut. Vidare arbetar fallföretaget med daglig styrning som 

primärt kretsar kring dagliga tavelmöten. Studien fann att daglig styrning möten var av betydelse för 

kommunikationen gällande den operativa verksamheten, status för målsättning och uppföljning samt 

bemanningsfördelning. Syftet är även att skapa bättre samhörighet och möjlighet för medarbetarna att påverka. 

Gällande standardiserade processer så arbetar fallföretaget med att dokumentera det nuvarande bäst kända 

arbetssättet. Syftet med detta är att ta tillvara på den kunskap som finns inom företaget. Fallföretaget arbetar 

även med ständiga förbättringar genom att tillåta medarbetarna att komma med förbättringsförslag. Syftet med 

detta är att åstadkomma en känsla av ansvar, motivation och arbetsglädje för personalen och att det ska bidra 
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med innovation till företaget. Slutligen fann studien att fallföretaget i stort sett arbetar utefter de teoretiska 

ramverk som förekommer gällande lean på en operationell nivå. 

6.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INRE MOTIVATION 
De flesta medarbetarna upplevde att belöningen var rättvis i förhållande till deras prestationer. Samtliga 

medarbetare upplevde även att de hade kunskap och förståelse över hur de ska ta sig an sina arbetsuppgifter. 

Lean-metoden ständiga förbättringar ökade kompetensen hos medarbetarna då de gavs möjlighet att delta i olika 

förbättringsprojekt. Även standardiserade processer visade sig ha en positiv inverkan på medarbetarnas 

kompetens då metoden fungerar som ett hjälpmedel vid arbetsuppgifter vars tillvägagångssätt är oklara. 

Slutsatsen som kunde dras var således att medarbetarna upplever en känsla ökad kompetens, vilket är en 

förutsättning för att medarbetare ska uppleva inre motivation. 

  

En annan förutsättning handlar om individens vilja att utvecklas och prestera. I studien framgick det att de flesta 

medarbetare uppvisade en vilja att förbättra sina prestationer och även att de hade en vilja att utvecklas i arbetet. 

Denna förutsättning är viktig för att individer ska reagera positivt på en hög motivationspotential och således ha 

möjlighet att uppleva inre motivation.  

  

Ingen av medarbetarna upplevde att hygienfaktorer som lön, kontroll och arbetsmiljö understeg deras lägsta 

acceptabla nivå. Dock upplevde vissa att arbetsmiljön ibland kunde vara stökig men att situationen hade 

förbättrats sedan införandet av lean-metoden 5S. Metoden kan därför betraktas som en bidragande faktor till 

bättre arbetsförhållanden som gynnar förutsättningen hygienfaktorer. Den sammantagna slutsatsen är således 

att hygienfaktorerna är uppfyllda och att de bidrar till möjligheten för upplevd inre motivation. 

  

En förutsättning för inre motivation som ger motstridiga resultat i studien är samhörighet. På expeditionen 

upplevde medarbetarna att samhörigheten var låg och problematisk. Tre möjliga orsaker framgick i studien. För 

det första är terminalen stor, för det andra upplevde medarbetarna att prestationskraven leder till egoistiskt 

beteende under orderplock och för det tredje minskar voicen möjligheten till social interaktion mellan 

medarbetare. I kontrast till detta ansågs samhörigheten vara god på kringfunktionen. Flera medarbetare menade 

att daglig styrning har skapat ett forum för medarbetare där arbetsgruppen får möjlighet att träffas dagligen, 

vilket ökade känslan av samhörighet. Vidare har en mer hjälpsam kultur uppmärksammats som en följd av 

gemensamma mål som kommuniceras på daglig styrning. Utifrån detta kunde slutsatsen dras att daglig styrning 

legat till grund för bättre kommunikation då medarbetarna samarbetar mer till följd av de gemensamma målen. 

Förbättrade sociala relationer kunde även utläsas, vilket leder till reducerad stress. Även om daglig styrning har 

en positiv påverkan på samhörighet och därmed den inre motivationen, så är resultatet för motstridigt för att dra 

en slutsats om medarbetarna upplever att samhörigheten bidrar till inre motivation. 

 

Den motivationsmodell som använts i denna studie utgår ifrån att bristen av en förutsättning kan kompenseras 

av en annan. Eftersom faktorerna kompetens, viljan att utvecklas och hygienfaktorer är uppfyllda och en känsla 

av samhörighet delvis uppfylls är den sammantagna slutsatsen att medarbetarna har de rätta förutsättningarna 

för att uppnå inre motivation. Lean-metoderna ständiga förbättringar och daglig styrning visade sig vara 

bidragande orsaker till att de rätta förutsättningarna föreligger.  
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6.3 MOTIVATIONSFAKTORER 
I studien framgick det att medarbetarna inte får ge uttryck för sina talanger och färdigheter på grund av att de 

upplever arbetet som tråkigt, ostimulerande och outvecklande. Detta beror på att arbetet inte anses vara 

tillräckligt omväxlande, vilket får stöd av att flera medarbetare åtagit sidouppdrag för att skapa omväxling i 

arbetet. Resultatet är dock motstridigt då flera medarbetare var positivt inställda till arbetsuppgifterna. Även lean-

metoden ständiga förbättringar påverkar meningsfullheten i arbetet på ett positivt sätt. Studien visar att 

möjligheten att sitta med i förbättringsprojekt och att ge förbättringsförslag bidrar till meningsfullhet i arbetet då 

metoden skapar omväxling, högre grad av deltagande samt personlig utveckling. I studien framkom att ständiga 

förbättringar hade negativa effekter på meningsfullheten i form av högre arbetsintensitet. Jakten på ständiga 

förbättringar visade sig föranleda stress, ansträngda arbetsförhållanden samt en hög arbetsbelastning. De positiva 

effekterna av metoden var dock överhängande, varför slutsatsen dras att ständiga förbättringar bidrar positivt till 

meningsfullheten i arbetet. Vidare kan studien fastslå att arbetsuppgifterna är utformade så att medarbetarnas 

bidrag till helheten blir synligt och att arbetsuppgifternas betydelse är av stor vikt för andra människor i 

verksamheten. Ytterligare ett inslag som bidrar till meningsfullhet gick att utläsa från medarbetarnas positiva 

uppfattning gällande att det finns goda möjligheter att göra karriär i verksamheten. Sammantaget kan studien 

fastslå att medarbetarna överlag upplever arbetet som meningsfullt, vilket är en bidragande faktor till inre 

motivation. 

 

Autonomin i arbetet upplevs av medarbetarna som mycket begränsad på grund av låg möjlighet till 

självbestämmande och beslutstagande. Detta beror på att det saknas utrymme för variation och avvikelser i 

expediering och kringfunktion. Resultatet visade att medarbetarnas känsla av självständighet begränsas på grund 

av höga prestationskrav i förhållande till tidsbrist och lean-metoden 5S. Sammantaget visade resultatet att 

medarbetarna inte hinner uppnå prestationskraven då de måste avlägga tid till att städa. Det visade sig således 

att kombinationen av 5S, prestationskrav och tidsbrist föranleder stress och ökad arbetsintensitet hos 

medarbetarna. Ett annat intressant fynd kunde göras gällande medarbetare med gruppsamordnande roll. Det 

framgick att deras samordnande arbetsuppgifter föranledde en upplevelse av större frihet och möjlighet att ta 

beslut i det dagliga arbetet, vilket bidrog till en upplevd känsla av autonomi. Resultatet i studien visade även att 

de flesta medarbetare upplevde ansvar över resultatet av sina arbetsuppgifter. Det framgick dock att det vid vissa 

tillfällen inte förelåg rätt arbetsrelaterade förutsättningar för medarbetarna att prestera bra och uppleva en 

känsla av personligt ansvar. Lean-metoden ständiga förbättringar visade sig ha en positiv påverkan på autonomin 

då medarbetarna har möjlighet att förändra arbetssituationen genom förbättringsförslag. Sammantaget kan 

studien fastslå att det råder en begränsad möjlighet till upplevd autonomi bland medarbetarna, vilket är 

hämmande för upplevd inre motivation.  

 

Den feedback medarbetarna får upplevs inte som tillfredsställande för att erhålla kännedom och förståelse över 

resultatet av prestationerna. Det framgick även att medarbetarna inte förstår nyttan med alla aktiviteter på grund 

av en bristfällig kommunikation. Lean-metoden ständiga förbättringar visade sig ha en positiv påverkan på 

medarbetarnas prestation och självkänsla till följd av att förbättringsförslag konsekvent återkopplas. Även lean-

metoden daglig styrning visade sig ha en positiv påverkan på medarbetarnas kunskap och förståelse över den 

dagliga verksamheten. Detta överskuggas dock av den överlag bristfälliga feedbacken gällande medarbetarnas 

prestationer i förhållande till deras personliga resultat, vilket hämmar medarbetarnas upplevda inre motivation. 
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6.4 REFLEKTIONER & VIDARE FORSKNING 
Trots ett överhängande negativt resultat gällande medarbetarnas upplevda inre motivation visar denna studie på 

att det föreligger god potential för medarbetarna att uppnå inre motivation. Genom att införliva större grad av 

självbestämmande och beslutanderätt kan en ökad känsla av autonomi uppnås. I likhet med detta finns det även 

en stor potential att förbättra individuell feedback och på så vis åstadkomma en högre grad av upplevd inre 

motivation. Lean-metoden 5S visade sig ha en negativ påverkan på medarbetarnas autonomi. Resultatet måste 

ställas i relation till att verksamheten inte lyckats kommunicera till medarbetarna varför metoden är viktig samt 

att medarbetarna inte får förutsättningar för att arbeta med metoden.  

 

Studien visade på flera motstridigheter gällande lean och dess påverkan på medarbetarnas inre motivation. Från 

tidigare forskning framgick det bland annat att negativa effekter av lean var lägre arbetsautonomi, högre krav, 

högre arbetsintensitet och stress. Dessa faktorer har även visats förekomma i denna studie främst som en effekt 

av metoden 5S. I övrigt kunde denna studie i likhet med tidigare forskning fastställa att lean förbättrade 

medarbetares arbetsförhållande gällande ökad arbetsautonomi, bättre sociala relationer, ökad grad av 

delaktighet och ökad jobbtillfredsställelse. Dessa positiva effekter kunde härledas till daglig styrning, ständiga 

förbättringar samt standardiserade processer.  

 

Studien kunde även fastställa hur fallföretaget arbetar med den strategiska nivån av lean och med lean-

metoderna 5S, ständiga förbättringar, standardiserade processer och daglig styrning. Av den anledningen kan 

resultatet i denna studie vara av nytta för framtida forskning i jämförelsesyfte. 

 

I en sann lean-anda kan avsaknad av inre motivation betraktas som ett slöseri med mänskliga resurser. Av den 

anledningen bör det utföras ytterligare forskning inom området kring de mänskliga aspekterna i lean-baserade 

lagerverksamheter. I studien framgick även att feedback var ett utsatt område på fallföretaget. Ett förslag på 

vidare forskning skulle därför kunna vara att undersöka hur processer kring återkoppling av medarbetarens 

prestationer kan utformas. Studien visade även att vissa arbetsmetoder inte var fullt förankrade i organisationen, 

vilket kan föranleda ineffektivitet och okunskap. Av den anledningen hade det varit intressant att undersöka hur 

implementeringsprocessen fungerar i syfte att erhålla kunskap om hur medarbetares involvering i 

implementeringen påverkar den inre motivationen.   
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 
Medarbetare & Gruppsamordnare 

  

Inledning 
 Presentera oss 

 Presentera syftet med studien 

 Beräknad intervjutid mellan 60 - 90 minuter 

 Allt som framgår i denna intervju är konfidentiellt. Materialet kommer endast att hanteras av oss och i 

viss mån av vår handledare. 

 Fråga om godkännande av inspelning. Det inspelade materialet kommer enbart att användas i detta 

arbete och det kommer att raderas omedelbart efter att studien är avslutad. 

 Det är viktigt att dina personliga åsikter, känslor och tankar framgår i svaren. 

 Har du några frågor innan vi börjar? 

  

Inledande frågor 
 Berätta lite kort om dig själv. 

 Vilken tjänst har du och hur länge har du haft den? 

 Beskriv arbetsuppgifterna som ingår i din tjänst. 

 

Lean 
 Vad är lean för dig? 

 Vilka fördelar och nackdelar tycker du att lean medför? 

 Hur arbetar du med lean gällande: 

o Daglig styrning 

o 5S 

o Standardiserade processer 

o Ständiga förbättringar 

  

Motivation 

Meningsfullhet 
 Hur omväxlande skulle du säga att ditt arbete är i förhållande till dina färdigheter och kunskaper? 

 Omfattar ditt arbete en hel arbetsprocess med en tydlig början och slut eller är ditt arbete en avgränsad 

del i en produktionsprocess? 

 Hur betydelsefulla och viktiga är dina arbetsuppgifter i förhållande till hur det påverkar andra människor 

och deras jobb? 

 Känner du att du utvecklas som person och att du gör framsteg genom att utföra ditt arbete? 

 Upplever du att det finns en möjlighet att göra karriär inom organisationen? 

 

Autonomi 
 Hur stor möjlighet har du att fatta egna beslut över hur du skall utföra ditt arbete? På vilket sätt då? 

 Är du beroende av andra för att utföra dina arbetsuppgifter? På vilket sätt då? 
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 Upplever du att du blir kontrollerad i ditt arbete och hur tar det sig uttryck? 

 Upplever du att det är du som är ansvarig för resultatet av dina arbetsuppgifter? 

 

Feedback 

 Får du återkoppling av din chef eller dina kollegor gällande det faktiska resultatet av ditt arbete och din 

prestation? 

 Märker du om du har utfört arbetet på ett bra eller dåligt sätt utan att chefer eller kollegor ger dig 

återkoppling? På vilket sätt då? 

  

Förutsättningar 

Kompetens 

 Upplever du att du har en tillräckligt god förståelse över hur du ska ta dig an en arbetsuppgift för att 

utfallet ska bli lyckat? 

 Känner du att du har relevanta kunskaper för att ta dig an och utföra dina arbetsuppgifter? 

 Upplever du att du får rätt belöning i förhållande till din kompetens och prestation? 

 

Samhörighet 

 Kan du beskriva hur du upplever gemenskapen på terminalen och i din arbetsgrupp? 

 Känner du att du jobbar för dig själv eller tillsammans med andra mot uppsatta mål? 

 

Hygienfaktorer 

 Är det något du är särskilt missnöjd med gällande dina arbetsförhållanden? Exempelvis lön, kollegor, 

säkerhet, övervakning, faciliteter. 

  

Avslutande fråga 
 Hur upplever du att arbetssättet lean påverkar din motivation? 

  

Kompletterande frågor 
 Finns det något annat du vill ta upp innan vi avslutar? 

 Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 
Gruppchef 

  

Inledning 

 Presentera oss 

 Presentera syftet med studien 

 Beräknad intervjutid mellan 60 - 90 minuter 

 Allt som framgår i denna intervju är konfidentiellt. Materialet kommer endast att hanteras av oss och i 

viss mån av vår handledare. 

 Fråga om godkännande av inspelning. Det inspelade materialet kommer enbart att användas i detta 

arbete och det kommer att raderas omedelbart efter att studien är avslutad. 

 Det är viktigt att dina personliga åsikter, känslor och tankar framgår i svaren. 

 Har du några frågor innan vi börjar? 

  

Inledande frågor 

 Berätta lite kort om dig själv. 

 Vilken tjänst har du och hur länge har du haft den? 

 Beskriv arbetsuppgifterna som ingår i din tjänst. 

  

Lean 

 Vad är lean för dig? 

 Hur tar sig lean uttryck i denna verksamhet? 

 Hur arbetar du med lean? 

 Vilka fördelar och nackdelar tycker du att lean medför? 

 Vilka delar av lean upplever du är motiverande respektive ej motiverande för medarbetarna? På vilket 

sätt då? Gällande: 

o Daglig styrning 

o 5S 

o Standardiserade processer 

o Ständiga förbättringar 

  

Motivation 

Meningsfullhet 

 Hur stor variation finns det i medarbetarnas arbete, exempelvis genom arbetsrotation? 

 Omfattar medarbetarnas arbete en hel arbetsprocess med en tydlig början och slut eller är arbetet en 

avgränsad del i en produktionsprocess? 

 Hur betydelsefulla och viktiga är medarbetarnas arbetsuppgifter i förhållande till hur det påverkar andra 

människor och deras jobb? 

 Finns det förutsättningar för medarbetarna att vidareutveckla förmågor och kunskaper i sitt arbete? 

 Vilka möjligheter finns det för medarbetarna att göra karriär inom företaget? 
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Autonomi 
 Hur stor möjlighet har medarbetarna att fatta egna beslut över huruvida de skall utföra sitt arbete? På 

vilket sätt då? 

 Kan medarbetarna arbeta självständigt för att utföra en arbetsuppgift? På vilket sätt då? 

 Hur säkerställer du att medarbetarna efterföljer standardiserade rutiner? 

 Hålls medarbetarna personligen ansvariga för resultatet av sina arbetsuppgifter? 

 

Feedback 

 Följer ni upp gruppens mål och/eller individens mål? På vilket sätt då? 

 Får medarbetarna återkoppling gällande det faktiska resultatet av deras arbete och prestation? På vilket 

sätt då? 

  

Avslutande fråga 

 Tror du att det är motiverande för medarbetarna att jobba under lean-baserade förhållanden? På vilket 

sätt då? 

  

Kompletterande frågor 

 Finns det något annat du vill ta upp innan vi avslutar? 

 Tack för din medverkan! 
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BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE 
Kvalitetschef 

  

Inledning 

 Presentera oss 

 Presentera syftet med studien 

 Beräknad intervjutid mellan 60 - 90 minuter 

 Allt som framgår i denna intervju är konfidentiellt. Materialet kommer endast att hanteras av oss och vår 

handledare. 

 Fråga om godkännande av inspelning. Det inspelade materialet kommer enbart att användas i detta 

arbete och det kommer att raderas omedelbart efter att studien är avslutad. 

 Det är viktigt att dina personliga åsikter, känslor och tankar framgår i svaren. 

 Har du några frågor innan vi börjar? 

  

Inledande frågor 

 Berätta lite kort om dig själv. 

 Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 

 Vilken tjänst har du och hur länge har du haft den? 

  

Övergripande frågor gällande lean 

 Kan du beskriva syftet och de grundläggande idéerna bakom implementeringen av lean? 

 Har ni gjort utvärderingar av implementeringsprocessens olika delar? 

 Vilka eventuella korrigeringar har gjorts och varför? 

 Kan du berätta hur ni arbetar med följande metoder? 

o 5S 

o Daglig styrning 

o Ständiga förbättringar 

o Standardiserade processer 

 

 Kan du berätta vad följande metoder har för inverkan på medarbetarna? 

o 5S 

o Daglig styrning 

o Ständiga förbättringar 

o Standardiserade processer 

 

 Kan du förklara grundtanken bakom uppdelning i arbetsgrupper? 

 Vilka positiva och negativa effekter har du noterat efter omorganiseringen? 

o Produktivitet 

o Sjukfrånvaro 

o Variation i arbetsuppgifter 

o Gemenskap och samhörighet 

o Kommunikation 
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Kompletterande frågor 

 Finns det något annat du vill ta upp innan vi avslutar? 

 Tack för din medverkan! 

 

 

 


