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Förord 
 

Att få tillbringa en termin med den här uppsatsen har varit utmanande, givande och 

lärorikt. Vi vill rikta ett stort tack för all hjälp till vår handledare Rune Wigblad som 

vägledde oss genom djungeln av teorier för att få en bra teoretisk referensram och för 

utvecklingen av studiens eget bidrag i form av en potentiell teori som öppnar 

möjligheten för framtida forskning. Vidare vill vi tacka vår examinator Anna Larsson 

för hennes engagemang och tydligt visat intresse i vår studie. 

Vi vill även tacka företagen som tog sig tid att ställa upp på studien och gjorde den 

möjlig. Framförallt vill vi tacka respondenterna som berättade sina erfarenheter och 

uppfattningar om deras chefer.  

Slutligen vill vi även tacka de personer som varit involverade och gett feedback på 

uppsatsen.   
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Sammanfattning 

Tillverkningsföretag har länge strävat efter att uppnå en så hög effektivitet som 

möjligt i sin produktion. Detta har bland annat skett genom att effektivisera processer 

och minimera processernas kostnader. Rationaliseringen, tillsammans med forskning 

avseende psykologi, har haft ett arbetsorganisatoriskt fokus under åren. Framförallt 

utvecklades en hel del teorier inom motivation i arbetsorganisationer. Tidigare 

motivationsteorier ser yttre och inre motivation som additiv till varandra. Det innebär 

att de monetära belöningssystem som många företag etablerat bara tillfredsställer den 

yttre motivationen, därefter är det upp till individen att uppfylla den inre 

motivationen. Self-determination theory ser istället faktorerna som interaktiva där 

chefen, som extern motivationsfaktor, kan påverka den inre motivationen hos 

arbetstagaren. Ansvaret ligger därför hos chefen för att se till att 

motivationsförhållanden föreligger och att en ständig förbättringsprocess pågår inom 

bolaget. Misslyckas chefen kan det ofta leda till omotiverad personal och sämre 

effektivitet.   

Chefen är den som ställs inför uppgiften att främja den inre motivation hos sina 

arbetstagare men frågan kvarstår hur chefen ska gå tillväga. Studien syftar till att se 

till de mjuka faktorerna genom att analysera vilket beteende en chef kan anta för att 

tillmötesgå arbetstagares inre motivationsbehov i tillverkningsföretag. För att 

undersöka detta genomfördes en kvalitativ studie med en deduktiv tyngdpunkt. Det 

var intressant för studien att analysera tillverkningsföretag med monotona arbetssätt. 

Fyra bolag kom att medverka i studien där skillnader i både produktionsstorlek och 

produktion förelåg. Därmed finns det även skillnader i hur monotont arbetssättet är 

mellan de olika företagen. Genom intervjuer med arbetstagare och chefer kunde 

studien utläsa samband relaterat till ett specifikt beteende och analysera detta för att 

besvara studiens syfte. 

Studien kom fram till att eftertraktat beteende hos en chef, för att inre motivation ska 

främjas, är att chefen ska vara engagerad i arbetsprocessen och se individen i 

produktionen. Detta görs genom att uppskattning och uppmuntran till delaktighet 

genom bland annat förslagssystem sker kontinuerligt. 

Nyckelord: management, motivation, inre motivation, self-determination theory, 

förslagssystem, kaizen 
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Abstract 

Manufacturing companies have for a long time strived to achieve the highest 

efficiency in their production. This has been achieved by streamlining processes and 

minimizing process’ cost. The rationalization, along with psychology has had a work 

organizational focus over the years. Especially has a lot of theories concerning 

psychology in the workplace been developed. Earlier motivations theories saw 

extrinsic and intrinsic motivation as additive to each other. This means that a 

company's monetary reward system only cater to the external motivation to a certain 

point, then its up to the individual to meet the internal need of intrinsic motivation. In 

contrary to the earlier motivation theories, Self-determination theory sees an 

interaction between extrinsic and intrinsic motivation, where the manager serve as a 

external motivator, who can influence the worker’s intrinsic motivation. Therefor lies 

the responsibility in the manager hands to ensure that motivations conditions exist 

and a continuous improvement process is going on within the company. If the 

managers fail in accomplishing this, it can often lead to unmotivated staff and poor 

efficiency. 

The manager is the one who’s faced with the task of promoting the workers intrinsic 

motivation, but the question remains how the managers should proceed. The study 

aims to analyse which behaviour a manager can adopt to meet the worker’s need for 

intrinsic motivation within a manufacturing company. To examine this, the study 

came to use a qualitative study method with an emphasis towards a deductive 

approach. It was interesting to analyse manufacturing companies with monotonous 

work. Four companies came to participate in the study, where differences in both 

production scale and production existed. Through interviews with managers and 

workers the study could deduce a correlation on a specific behaviour and analyse it 

to answer the purpose of the study.  

The study found that coveted behaviour that managers could adopt to promote 

intrinsic motivation among the workers is, engagement in the workplace and the 

manufacturing process that is executed by the workers, and therefore see the 

individual in the process of the production. This is done with appreciation and 

encouragement for participation by including suggestion system in the company and 

ensures that suggestions are continuous.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel ges en bakgrundsbeskrivning av studiens ämne som leder 

till problemformuleringen. I slutet så definieras syftet, frågeställningar som studien 

avser att ge svar på samt en avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Tillverkningsföretag har länge strävat efter att uppnå en så hög effektivitet som 

möjligt i sin produktion. Detta har bland annat skett genom att effektivisera processer 

och minimera processernas kostnader. I början på 1900-talet framförde den 

amerikanska ingenjören Fredrick Winslow Taylor teorier om hur effektivisering 

kunde uppnås i organisationer genom så kallat Scientific Management, även känt 

som Taylorismen. Teorin innebar en rationalisering av organisationen genom 

hierarkiska steg som togs fram efter en teoretiskt utarbetad plan på hur arbetet borde 

genomföras på effektivast sätt. Än idag finns det sediment av scientific management 

till olika grader i organisationers struktur och framförallt i industrialiserade 

tillverkningsföretag. Problemet med teorin är att det lätt skapas monotona 

arbetsuppgifter som leder till omotiverad arbetskraft (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Brister i motivationen kan påverka lönsamheten i företaget negativt varpå ett intresse 

föds över hur motivationen kan bibehållas trots ett effektiviserat arbetssätt (Gangné 

& Deci, 2005).  

Rationaliseringen var inte det enda som hade en stor genomslagskraft under 1900-

talet. Psykologin fick också ett arbetsorganisatoriskt fokus. Framförallt utvecklades 

en hel del under området motivation i organisationer. Detta ledde till att det idag 

finns en mängd motivationsteorier som alla konkurrerar eller utgår från varandra. 

Men sökandet efter en generell teori som ska fungera på alla organisationer känns 

fåfäng då alla organisationer utgörs av en individuell sammansättning av människor 

som alla motiveras av olika saker. Motivation är även något som varierar över tid och 

ändras hos individerna beroende på vilket livsstadie individen ifråga befinner sig i, 

en stor faktor är exempelvis ålder. Det är just på grund av den ovan beskrivna 

komplexitet som föreligger inom motivation som gör det så viktigt för en chef att se 

till de olika motivationsteorierna. De bildar nämligen ett ramverk där direkt 

uppmärksamhet kan läggas på det aktuella problemområdet: hur en chef på bästa sätt 

motiverar sina anställda till att arbeta frivilligt och effektivt (Mullins, 2004). 
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1.1.1 Forskningsöversikt 

Det vanligaste angreppssättet när motivation studeras är att förstå den kognitiva 

processen, alltså hur människor tänker och känner. Dessa kognitiva 

motivationsteorier brukar delas in i två angreppssätt; content theories som tar hänsyn 

till vad som motiverar människor, kontra process theories som ser till själva 

processen bakom motivation 
1
 (Mullins, 2004). 

 

 
Figur 1: En överblick av huvudteorierna i motivationsteori inom organisationer 

(Mullins, 2004) 

Eftersom majoriteten av studierna som finns inom motivation är gamla så kan deras 

relevans i dagens samhälle i stor utsträckning ifrågasättas. Mullins (2004) refererar 

till Reis och Peña som ifrågasätter om det verkligen är möjligt att motivera anställda 

med 100 år gammal forskning. De ser istället att fokus borde vara på en fräsch 

motivationsformula som involverar vänskap, arbete och respekt. Men det som 

fortfarande framgår av studier idag är att motivationsforskningen från de äldre 

teorierna exempelvis Maslow, Herzberg och McGregor fortfarande har empiriskt 

stöd. Vidare refererar Mullins (2004) till Flores och Utley som under tolv år 

studerade användningen av ledarskap i tekniska organisationer och fann att arbetet av 

                                                 
1
 Vidare sker en djupare genomgång av de gamla motivationsteorierna i Tidigare forskning inom 

motivation 

 

Content 
theories 

Process 
theories 
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Maslow och Herzberg hade störst spridning. Det lyckades även se en stark koppling 

mellan Maslow och Herzbergs forskning och implementeringen av kvalitetssystem. 

Dock kvarstår tvivel då dessa teorier inte ser till kulturella faktorer vilket gör att 

applicerbarheten för motivationsstudierna begränsas och ifrågasätts. 

Motivationsteorin self-determination theory (SDT) har kommit att utvecklas under 

årens gång och bygger på två underteorier som har funnits sedan 70-talet. Den ena 

teorin är the cognitive evolution theory (CET) och den andra är the organismic 

integration theory (OIT). CET var mest populär under 70- och 80-talet. Där fokus 

under de empiriska studierna har legat på de aspekter som talar för att extrinsic 

motivation hämmar intrinsic motivation. CET har dock endast kommit att testats i 

sociala situationer. Anledningen till detta är att den inte anses vara lämpad för 

arbetsplatser då den bortser från faktorer som: allmänt förekommande beteende och 

förväntade värderingar. Många anställda arbetar bara för att kunna få pengar vilket 

ger monetära belöningar ett praktiskt syfte som CET inte kunde ta hänsyn till då den 

ser inre och yttre motivationsfaktorer som additiv. Vidare ser CET att chefer måste 

fokusera på den ena eller den andra motivationsfaktorn istället för en möjlighet till 

fokus på båda (Gangné & Deci, 2005). På grund av att motivationsteorierna, som 

nämnts tidigare, var bättre anpassade för en arbetsorganisation än CET, så kom dem 

att definiera arbetsorganisationer i högre utsträckning under den här tidsperioden. 

Men under 1985 så gjordes studier av Ryan & Deci där CET kom att nå nya nivåer 

genom en kooperation med OIT som ledde till bildandet av SDT (Gangné & Deci, 

2005). 

SDT ser annorlunda på motivationen än vad tidigare teorier gjort. Medan exempelvis 

förväntansteorin, som ingår i kategorin Process Theories, ser inre och yttre 

motivation som additiva till varandra, så ser SDT istället dessa faktorer som 

interaktiva (Gangné & Deci, 2005). Den additiva synen av motivation leder till att 

belöningssystemen som många företag anammat ofta fokuserar på monetära 

belöningar, och endast får en motivationspåverkan till en viss gräns. När denna gräns 

är nådd kommer inte den yttre motivationen tillfredsställas utan istället bildas det för 

företagen kostsamma belöningsspiraler och omotiverad arbetskraft (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Utöver detta så tar även SDT fasta på två olika faktorer som chefen 

bestämmer över som påverkar de anställdas motivation. SDT gör nämligen en 

särdragning mellan självstyrande och kontrollerad motivation. Särdragningen utgår 
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från att självstyrande medför en högre grad av inre motivation än den kontrollerade
2
. 

Vanligt är att fokus i arbetssammanhang endast ligger på den yttre motivationen och 

vid utbildning och sportsammanhang på den inre motivationen. Gangné och Deci 

(2005) såg en brist i de empiriska studier som skett då de ansåg att det saknades 

empiriskt material på att SDT faktiskt fungerar i arbetsorganisationer. De utarbetade 

därmed en modell som visar de organisatoriska påverkningsfaktorerna på den 

självstyrande motivationen som leder till en effektivitet i bolaget som är positiv för 

företagens vinstsyfte. 

Gangné och Decis modell ser därmed på organisationer från ett överskådligt 

perspektiv med en psykologisk approach och deras hänsyn till den rationella 

effektiviteten kan ifrågasättas i en tillverkningsorganisation. För att binda samman 

faktorerna som påverkar effektiviteten och lönsamheten så kommer rationalisering 

och motivation presenteras i studien som hårda och mjuka faktorer. Denna 

kategorisering sker på grund av komplexiteten som förekommer i organisationer när 

det kommer till att beskriva organisationsstrukturens uppbyggnad. Uppbyggnaden 

består av ett stort antal faktorer som integrerar med varandra. Med detta resonemang 

så beskriver studien rationaliseringen som en “hård” faktor då den berör tekniken och 

tillverkningsprocessen som helhet, det vill säga något handfast, något konkret att 

hänga upp effektiviteten på. På andra sidan skulle därmed de mjuka faktorerna 

finnas. Dessa beskrivs utifrån den psykologiska sidan, med arbetsmiljö och 

motivation i fokus. Tydligheten i de mjuka faktorerna är aningens mer diffus än för 

de rationella och deras tendens att bli mer svårdefinierade gör att de kommer 

klassificeras som mjuka och mer formbara faktorer. Denna uppdelning bidrar till att 

en tydligare hopkoppling av begreppen kommer kunna göras då de mjuka faktorerna 

integreras med de hårda.    

1.1.2 Chefens roll i bolaget 

Prestation påverkas i stor utsträckning av företagets policys och praxis samt 

relationen mellan företagsledaren och de anställda. Chefen har därmed en viktig roll 

när det kommer till att hålla sina arbetstagare motiverade. Huruvida chefen väljer att 

motivera sina anställda genom inre eller yttre belöning beror på ramen som företaget 

                                                 
2
 Utförligare beskrivning framgår av den teoretiska referensramen Self-Determination Theory 
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gett. Yttre belöningar förknippas oftast med materiella belöningar så som 

löneförhöjning. Denna typ av belöning har en motiverande effekt så länge den är 

knuten till framtida belöning. Det innebär att högre lön motiverar anställda innan de 

fått belöningen, men efter en löneökning så är motivationseffekten betydligt lägre 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

Det finns faktorer i den yttre belöningen som har negativa effekter hos individen. 

Oftast gör denna belöningsform att individen väljer den kortaste vägen för att få 

belöningen och därmed ger företaget en minimal ansträngning (Deci & Ryan, 1985). 

Därmed skulle en argumentation kunna föras om att maximal produktivitet inte 

uppnås i organisationen. Ren inre belöning är däremot av immateriell karaktär och 

saknar penningvärde. Det blir en symbolisk belöning, ofta i form av beröm som gör 

att individen känner välmående (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Åt andra hållet har 

Gangné och Deci (2005) refererat till studier om att deadlines (Amabile, DeJong, & 

Lepper, 1976) och utvärderingar (Smith, 1975) kan hämma den inre motivationen. 

Valmöjligheter och erkännande av känslor har istället visat sig ha ökad effekt på den 

inre motivationen (Fertig, Zeitz, & Balu, 2009). Om ett företag har ett väl etablerat 

belöningssystem som fokuserar på yttre belöningsfaktorer så kommer endast den 

yttre motivationen att tillfredsställas. Detta blir kostsamt och kortsiktigt medan 

företag som lägger mer tid och resurser på att tillfredsställa den inre motivationen har 

möjlighet till att få en långsiktigt motiverad arbetskraft (Jacobsen & Thorsvik, 2014; 

Deci & Ryan, 1985). 

Motivationen som uppstår sammanfaller eventuellt inte alltid med de prestationskrav 

som ledningen har ställt upp och det krävs då att chefen tydliggör belöningarna som 

företaget utger. För att hjälpa sina medarbetare så är feedback ett användbart verktyg 

för chefen och det är då viktigt att detta sker kontinuerligt samt att chefen hela tiden 

tänker på att uppmuntra sina anställda genom återkoppling (Cook & Hunsaker, 

2001). Om en chef lyckas med detta så leder det till att länken mellan ansträngning, 

prestation och personlig tillfredsställelse stärks och arbetstagarnas inneboende 

motivation ökar (Cook & Hunsaker, 2001; Gangné & Deci, 2005). Detta kan göras 

på olika sätt men enligt det japanska tankesättet så görs det lättast genom att chefen 

är engagerad och delaktig i alla processer inom bolaget (Lagrosen & Lagrosen, 

2009).  
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Innebörden om att chefen är engagerad bygger mycket på att chefen uppmanar sina 

anställda till självstyrande. I Japan har detta skett framgångsrikt genom ett 

väletablerat organisationstänk som här i västvärlden har fått benämningen: Kaizen. 

Kaizen syftar till att företaget bland annat ska göra små förbättringar kontinuerligt. 

Detta görs genom förslagssystem där arbetstagarna uppmanas att komma med förslag 

som organisationen sedan följer upp (Imai 1992;1997). Begreppet egenmakt 

(empowerment) är vanligt förekommande i innovativa företag. Det syftar till att låta 

arbetstagarna arbeta mer kreativt och att ge anställda möjligheten att känna sig 

kompetenta genom att större handlingsfrihet ges (Cook & Hunsaker, 2001). 

Begreppet ses mer sällan i tillverkningsföretag där kompetensnivån är lägre och 

arbetssysslorna är mer monotona på grund av den byråkratiska strukturen som 

förekommer (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Men handlingsfriheten förblir en viktig 

del även i dessa organisationer och då innebär Kaizen ett alternativ som uppmanar 

till delaktighet i företaget och en viss typ av egenmakt kan på så sätt uppnås. 

Därigenom kan ett självstyrande på individnivå framkallas samtidigt som det banar 

väg för en nödvändig utvecklingspotential (Fertig, et al., 2009). Ansvaret ligger hos 

chefen för att se till att dessa förhållanden föreligger och att en ständig 

förbättringsprocess pågår. Misslyckas chefen med detta kan det ofta leda till 

omotiverad personal. (Deci & Ryan, 1985; Jacobsen & Thorsvik, 2014; Sörqvist, 

2004). 

1.2 Problemformulering 

Trots rationalisering, motivationsteorier och förbättringsåtgärder så upplever 

organisationer fortfarande reducerad effektivitet då deras personal är omotiverad. 

Förmodligen är det på grund av att de hårda faktorerna inte går ihop med de mjuka. 

När dessa faktorer går ihop så kan det benämnas “Socioteknik”. Således finns det 

alltså brister i integrationen mellan hårda och mjuka faktorer i tillverkande företag 

med monotona arbetssätt. Chefen är den som ställs inför uppgiften att främja den inre 

motivation hos sina medarbetare men frågan kvarstår hur chefen ska gå tillväga. 

1.3 Syfte 

Förstå hur effektivisering kan skapas genom uppfyllandet av 

tillverkningsorganisationers mjuka faktorer. 
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1.4 Frågeställning 

Denna frågeställning ska hjälpa oss besvara vår problemformulering och därigenom 

kommer syftet med vår studie att klargöras:  

 Vilket beteende hos förstaledschefer bidrar till att inre motivation uppnås hos 

deras arbetstagare? 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till tillverkningsföretag på grund av att det eventuellt kan anses 

föreligga ett extra ansvar hos cheferna för att framkalla känslan av handlingsfrihet 

och självstyre hos de anställda med monotona arbetsuppgifter. På grund av att graden 

till självständighet varierar mellan företagen så är detta något som studien inte lägger 

någon vikt vid. Med andra ord innefattar inte studiens precisering graden av 

självständighet i företagen. Det skulle eventuellt kunna föreligga faktorer i vissa 

företag där det förekommer mer gruppindelat arbete än i andra. Utgångspunkten är 

bland annat om ett mer gruppindelat arbetssätt skulle kunna medföra ett mindre 

monotont arbete. Studien tar inte hänsyn till chefsbeteendet i alla hänseenden utan 

utelämnar vissa omvärldsfaktorer. Exempelvis påverkas organisationen som helhet 

av konjunkturer och teknisk utveckling. Därmed påverkas även chefens beteende.  

Eftersom syftet är att belysa vad chefer aktivt kan göra för att motivera arbetstagare 

så kommer chefens ledarskapsstil analyseras från en övergripande ledarskapsmodell 

med motpolsbegrepp. Detta för att den endast används för att operationalisera 

forskningen när ett beteende ska analyseras. Vidare kommer inte studien belysa de 

motivationsfaktorer som arbetstagare eller chefer själva råder över. Som exempel kan 

sömn tas upp eftersom chefen inte kan påverka hur arbetstagaren har sovit kvällen 

innan men det kan anses ha en motivationspåverkan som den enskilda individen kan 

påverka. 

Avgränsning kommer även ske från den sociala komplexiteten som utgör en 

organisation. Med social komplexitet menas faktorer som exempelvis etnisk 

bakgrund, kön, branschvana och utbildningsnivå hos respondenterna. Avgränsningen 

grundas i den omfattning det skulle innebära att finna människor som uppfyller alla 

tänkbara faktorer. 
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2 Metod 

Kapitlet avser att visa vilket teoretiskt ställningstagande som gjorts och vilken metod 

som använts för att genomföra studien. Vidare presenteras urvalet, intervjuns 

uppbyggnad, trovärdighet och autenticitet, och till sist presenteras metodkritik till 

vald metod i studien.  

2.1 Val av undersökningsmetod 

Tidigare studier inom området har undersökt det kvantitativa sambandet mellan SDT 

och motivation hos intressegrupper. Framförallt har hypotesprövning använts för att 

stärka antaganden som SDT gör (Gangné & Deci, 2005; Günther, 2015). En 

kvantitativ undersökningsmetod kan ofta anses utgöra en envägskommunikation där 

undersökningen sker helt på forskarens villkor (Andersen, 1994). Denna 

undersökningsmetodik skulle dock inte vara optimal på vårt område eftersom den 

inte skulle förmedla den bild som eftersträvats. På grund av det ställningstagandet 

har en kvalitativ undersökningsmetod tillämpats med en deduktiv tyngdpunkt. Valet 

av den kvalitativa forskningsmetoden ger, enligt Andersen (1994), en 

tvåvägskommunikation och respondenterna blir således ett forskningssubjekt där 

bredare data kan utvinnas och har senare i studien analyserats. Den kvalitativa 

studien som har gjorts kommer komplettera den tidigare kvantitativa forskningen, då 

dessa metoder tar fram olika aspekter av verkligheten men anses ha lika stor 

vetenskaplig relevans (Svenning, 1997). 

2.2 Urval 

Urvalet måste stämma överens med den problemställning som studien vill undersöka 

(Alvehus, 2013). Urvalsprocessen utgick därför ifrån ett strategiskt urval. Då 

urvalsfrågorna först utformas för att sedan användas vid val av intervjusubjekt. 

Alvehus (2013) påstår också att genom det strategiska urvalet blir det möjligt att 

välja den information som avses studeras genom att rätt person blir intervjuad.  

2.2.1 Val av företag 

Studien baserades på olika typer av tillverkningsföretag. Anledningen till varför 

tillverkningsföretag har behandlats i studien beror på deras tendens att skapa 

monotona arbetssysslor för arbetstagare. I vilken utsträckning som företag har 

monotona arbetssysslor och hur de arbetar för att minimera det monotona arbetet 
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varierar företagen emellan. De företag som har analyserats i studien är Husqvarna, 

Volvo, Arion och Plast Petter.   

På grund av storleken på företagen och deras klara skillnad i omsättning samt 

företagens olika kapacitet till att avvara särskilda resurser för förbättringar inom 

organisationen. Så har en uppdelning i empirikapitlet skett där Volvo och Husqvarna, 

som kan klassas som större organisationer, analyserats tillsammans medan Plast 

Petter och Arion, som i sammanhanget anses som lite mindre företag, har analyserats 

tillsammans. Uppdelningens syfte är att förenkla för läsaren då empirin annars kunde 

tendera att bli så omfattande att likheter och skillnader inte framstått som lika 

självklara.   

2.2.2 Val av respondent 

Alvehus (2013) påpekar att det finns en risk att bli för strategisk vid sitt urval och för 

att undvika detta har studien inte bara sett till chefen utan även till arbetstagaren 

inom företaget. Detta för att enligt Alvehus (2013) så kan “outsiders” ge en lika 

insatt bild som “insiders”. I enlighet med studiens problemformulering låg fokus på 

hur chefen uppfattas varvid både chefens egen uppfattning men även arbetstagarnas 

uppfattning var av stor relevans. Vid bestämmandet av antalet personer som 

behövdes så fanns det vissa faktorer som spelade roll. Bedömningen gjordes att 

resultatet från intervjuerna inte antogs förändras väsentligt, även om en större 

kvantitet skulle beaktas. Detta kan liknas med det som Alvehus (2013) definierar 

som mättnad. Alvehus (2013) förklarar mättnad som den tidpunkt då samma 

information börjar återkomma och när varje ny intervju inte ger speciellt mycket ny 

information eller information som skiljer sig. 

I studien intervjuades fyra stycken förstaledschefer samt åtta arbetstagare som är 

underställda dessa chefer och det ger en total på tolv intervjusubjekt (se tabell 1). Det 

här ansågs vara ett rimligt urval då Bryman och Bell (2013) beskriver svårigheter 

med att få tid till att intervjua arbetstagare eftersom deras chefer inte uppskattar när 

arbetarna går ifrån sin arbetspost. Vidare begränsades urvalet genom att cheferna 

som var av intresse för studien skulle ha haft sin befattning i minst två år. Detta på 

grund av att det tar lite tid för anställda och chefer att vänja sig vid varandra och 

komma in i sina roller och uppgifter. Arbetstagarna som var av intresse för studien 

arbetade dagtid då dessa förmodligen påverkas av chefens ledarskap i större 
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utsträckning. De skulle även ha varit verksamma inom bolaget i minst två år. Detta 

på grund av att motivationen ska ha hunnit påverkats av arbetssysslan.  

Organisation Respondent Befattning Datum Typ av 

intervju 

Volvo AB Johan  Förstaledschef 060416 Personlig 

intervju 

 Anton Produktionen 070416 Personlig 

intervju 

Arion 

Sweden AB 

Per-Åke Produktionschef 130416 Personlig 

intervju 

 Mark Produktionen 130416 Personlig 

intervju 

 Anna Produktionen 130416 Personlig 

intervju 

Plast Petter 

AB 

Ingela  Produktionschef 140416 Personlig 

intervju 

  Anders Produktionen 140416 Personlig 

intervju 

 Gunilla Produktionen 140416 Personlig 

intervju 

 Therese  Produktionen 140416 Personlig 

intervju 

Husqvarna 

AB 

Johanna Produktionschef 180416 Personlig 

intervju 
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 Kaj
3
 Produktionen 180416 Personlig 

intervju 

 Kajsa
4
 Produktionen 180416 Personlig 

intervju 

Tabell 1 Sammanfattningsmodell över företag, respondent och intervjutyp 

(Masser & Olow, 2016) 

2.3 Intervju 

Studien har använt sig av vad Kylén (2004) kallar för primärkällor, då utformade 

intervjuer har genomförts i syfte om att besvara den aktuella frågeställningen. 

Intervjuerna utgjordes av en homogen sammansättning av intervjusubjekt i så stor 

utsträckning som möjligt. Studien uppfyllde detta genom sina begränsningar i urvalet 

(2.2. Urval). Valet av respondenterna ledde till en högre jämförbarhet mellan 

företagen då motsvarande respondenter från varje företag har intervjuats. Vidare så 

genomfördes semistrukturerade intervjuer. Dessa genomförs lättast enligt Bryman 

och Bell (2013) genom att en intervjuguide upprättas där specifika teman ska tas upp 

med varje respondent. Den här intervjutypen är anpassad efter forskning där ett 

definierat problemområde föreligger. Detta gjorde att frågeställningen blev riktad 

utifrån ett visst tema så att svaren kunde analyseras med hjälp av de valda teorierna 

och därigenom besvara problemformuleringen. Fördelen med denna intervjutyp är 

enligt Alvehus (2013) att den tar hänsyn till de interaktiva elementen då 

respondenten har möjlighet att i stor utsträckning påverka intervjuns innehåll. 

Alvehus (2013) påpekar vidare att det är viktigt att studien får tillgång till 

respondentens egen berättelse. Därför bestod intervjuguiden av ett avgränsat antal 

övergripande frågor som fungerade som en vägledning för att hålla sig till temat. 

Sedan fick intervjuaren leda intervjun och ställa frågor på respondentens redogörelse 

så att respondenten var i centrum under hela intervjun. Detta ställde höga krav på 

intervjuaren men ledde även till att intervjun höll, vad Alvehus (2013) påstår ger, en 

bättre trovärdighet då respondenten i fråga får återge sin egen berättelse och tala till 

punkt. 

                                                 
3
 Fiktivt namn då respondenten föredrog att vara anonym.  

4
 Fiktivt namn då respondenten föredrog att vara anonym. 
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Intervjuguiden hittas i bilagorna (8.2 Intervjuguide). Intervjuguiden är uppbyggd på 

ett antal frågor som berör ledarstil, förslagssystem och motivation. Innan 

intervjutidpunkten ägde rum så hade respondenten fått förbereda sig på de 

övergripande frågorna i form av att de utgetts i förväg. De underfrågor som förelåg 

under intervjun hade endast vi som intervjuade tagit del av då vi ville behålla det som 

Kylén (2004) beskriver som en öppenhet i intervjun, och det kom att öka friheten 

kring temat under intervjun. 

Genomsnittstiden för varje intervju blev cirka 30 minuter, då vi behövde klara av 

flera frågeområden. Utgångspunkten vid intervjutillfället var att använda det som 

Kylén (2004) benämner som trattmodellen, det vill säga först låta respondenten vara 

väldigt fri och bred i sitt berättande med öppna frågor för att sedan precisera lite mer. 

För att få ännu mer kontroll var det lämpligt att be om konkreta exempel från 

nutiden. I slutet av intervjun bekräftades det att anteckningarna blivit rätt genom att 

en sammanfattning av intervjun gjordes och presenterades för respondenten. 

Intervjun avslutades sedan genom att tacka respondenten för dennes deltagande. 

För att underlätta transkriberingen av intervjun användes Kylén (2004) råd där vikten 

påpekas av att föra anteckningar under intervjun, men även direkt efter intervjuns 

avslutande. Egna kommentarer och tankar under intervjun antecknades i en annan 

färg då det annars kan vara svårt att urskilja i efterhand vad som är vems uppfattning. 

Vidare så bandades även respondentens svar, under förutsättning att intervjuaren 

hade deras medgivande. 

2.4 Trovärdighet och autenticitet 

Vid kvalitativ forskning är det viktigt att undersökningen uppfyller kriterierna: 

trovärdighet och autenticitet. Trovärdighet består av fyra undergrupper, där den 

första är tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2013). Genom att erbjuda intervjusubjekten 

en möjlighet till att gå igenom transkriberingen av deras berättelse så strävade 

studien efter att uppfylla en tillförlitlighet. Intervjusubjekten gavs därmed 

möjligheten att stärka den gjorda tolkningen av deras berättelse. Denna typ av 

säkerställning kallas respondentvalidering (Bryman & Bell, 2013). Vidare försökte 

studien uppfylla en högre överförbarhet genom att en analys av bakgrundsfaktorer av 

företagen och deras arbetssätt skedde med hjälp av information som står på deras 

hemsidor. Det har då utgåtts ifrån branschpraxis inom tillverkningsföretag men även 
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respondenternas egen berättelser. Det blir alltså en thick description, eller på svenska 

en fyllig redogörelse för de detaljer som utgör företagen och arbetssätten ifråga 

(Bryman & Bell, 2013). Det är även viktigt att försöka ta hänsyn till pålitlighet. Det 

görs enligt Bryman och Bell (2013) genom att forskaren antar ett granskande synsätt 

på sin egen studie. Den homogena sammansättningen av intervjusubjekten stärker 

pålitligheten i studien, men även frågorna i intervjuguiden är av stor vikt. Som 

nämnts ovan så utgörs respondenterna både av “insiders” och “outsiders” (Alvehus, 

2013). Det leder till att studien erbjuder en möjlighet till en rättvisare bild (Bryman 

& Bell, 2013). Genomgående har det krävts att vi löpande har haft ett kritiskt synsätt 

till vår egen studie. Ett bra sätt att bibehålla ett kritiskt synsätt enligt Bryman och 

Bell (2013) är genom att be en utomstående part läsa studien och komma med 

kommentarer. 

2.5 Metodkritik  

Som tidigare nämnts gjordes det en intervjustudie. Utifrån studiens syfte och 

studieområde kom individens egen bedömning att vara intressant. Det innebär att en 

värdering av andra skedde under intervjun. Problemet vid utvärderingar av andra är 

att det kan föreligga faktorer som bidrar till att individen inte vågar eller kan ge ett 

genuint ärligt svar (Bryman & Bell, 2013). Detta medför givetvis en osäkerhet i vissa 

frågor och huruvida svaret kan anses helt tillförlitligt. För att försöka möta denna 

problematik så erbjöds en anonymitet i intervjun i hopp om att intervjusubjektet 

skulle finna mod att, så nära som möjligt, närma sig en sanning utan att ådra sig 

personliga nackdelar som ett ärligt svar skulle kunna medföra. Vidare kan valet av 

respondent och begränsningen som gjordes kritiseras då studien endast begränsat 

urvalet med en nedre gräns av anställningsperioden och inte en övre gräns. 

Bakgrunden till begränsningen låg i svårigheter att tidsbestämma när en individs 

motivation sjunker.  

Vid en semistrukturerad intervju ställs det höga krav på intervjuaren vid användning 

av en intervjuguide. Detta på grund av att det då är intervjusubjektets berättelser som 

leder intervjun i rätt riktning och intervjuguiden endast används för att utgöra en ram 

för ämnet (Alvehus, 2013). Det innebar en stor press på att de frågor som förelåg i 

intervjuguiden var väl formulerade så att den information som behövdes för studien 

kunde fås av respondenten. Utöver det så ställdes det även höga krav på intervjuaren 
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och att denne skulle få respondenten att känna sig trygg och hela tiden lyckas leda 

samtalet vidare så att en ständig konversation fördes via parterna.  

Vid godkännande, skedde ljudinspelning av samtliga respondentens utsagor. Detta 

kan dock enligt Kylén (2004) ha två negativa konsekvenser. Vetskapen om att 

inspelning sker kan hämma intervjusubjektet att helt preciserat besvara en 

frågeställning. Vidare är det även tidskrävande för intervjuaren att behöva lyssna 

igenom intervjun fler gånger efteråt. Det positiva med en ljudinspelning är dock att 

trovärdigheten kan stärkas ytterligare då det kan försäkras att de svar som angetts är 

korrekta. 
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3 Teoretisk Referensram 

I detta kapitel presenteras de valda teorier som utgör den teoretiska referensramen 

och presenteras med hjälp av tidigare forskning. Teorierna som tas upp är 

rationalisering, Kaizen, engagemang och delaktighet samt motivationsteorier där 

studien specialiserat sig på self-determination theory. Teorierna används för att sy 

ihop de ”hårda” faktorerna som utgör en tillverkande organisation med de ”mjuka”. 

I slutet finns en kombinationsmodell av faktorerna för att förtydliga kopplingen.  

3.1 Rationalisering av arbetsorganisationen 

Standardisering, massproduktion och uniformerad kvalitet är begrepp som kan 

beskriva rationalism. Rationalism handlar mycket om logiskt tänkande och hur saker 

utförs på ett effektivt sätt. Max Weber var en av de första i början på 1900-talet med 

att hävda att organisationer behövde standardiseras och vara strikt hierarkiska. Detta 

skulle medföra effektivitet och stabilitet då alla anställda har klart utsatta 

arbetssysslor som är behäftade med erforderlig kompetens. Tillverkningen blir 

således baserad på en statisk produktionsprocess där flexibilitet och 

anpassningsförmåga inte ligger i fokus (Axelsson, 2000). 

Under samma tid utvecklades även scientific management av Fredrick Winslow 

Taylor, som tidigare nämnt även känd som Taylorismen. Taylorismen bryter ned 

produktionsprocessen i många små processer där varje enskild process kan utvecklas 

optimalt utifrån utvärderingar för att tillslut uppnå maximal effektivitet från hela 

tillverkningsprocessen. Bland annat så kan tidsbesparing ske då en anställd inte 

behöver byta verktyg vid sin arbetsstation utan istället passa vidare arbetet då en viss 

åtgärd är utförd (Axelsson, 2000; Jacobsen & Thorsvik, 2009). Genom noggranna 

kontroller från många förmän som besitter en spetskompetens på sitt område så kan 

effektiviteten kontrolleras och upprätthållas. Deras enda uppgift blir således att hitta 

felaktigheter i produktionen snarare än att berömma funktion (Axelsson, 2000). 

Möjligen det bästa exemplet på ett företag som tillämpade denna rationella 

organisationsteori är Ford motor- och bilindustri som grundades av Henry Ford i 

Detroit, USA 1903. Ford kopplade tre principer till massproduktionen: den första var 

ett välplanerat och reglerat flöde genom produktionsledet. Den andra principen var 

fördelade uppgifter på operatörer för optimal effektivitet. Den tredje och sista 



16 

 

principen utgjordes av en grundlig analys av olika processer i tillverkningen och en 

uppdelning av dessa på olika operatörer (Axelsson, 2000). 

Ford etablerade därför arbetsstationer som sköttes av anställda med uträknade 

tidsintervall på hur lång tid varje moment i stationen ska ta. Detta medförde ett 

oerhört monotont och stressigt arbete för operatören. För att kompensera detta så 

erbjöd Ford en hög ekonomisk ersättning och i viss utsträckning kortare arbetsdagar 

(Axelsson, 2000). Huruvida denna typ av belöning bidrar till att en inre motivation 

stärks belystes i bakgrunden där forskning påvisat att monetär belöning har en 

korttidseffekt. Motivationen sägs endast existera när en längtan efter belöning 

föreligger (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Denna längtan tillfredsställs varje gång 

ersättning utges och syftet med belöningen går därmed förlorad.   

Rationalismen strävar alltså efter att lära sig från sina tidigare erfarenheter för att 

effektivisera produktionen. Problemet ligger dock inte i strävan mot förbättring av en 

uppgifts genomförande, utan det är tron om att det bara finns en väg till att uppnå 

bästa effekt. I själva verket är det viljan till förbättring som är absolut nödvändig för 

att utveckling och effektivisering ska kunna ske. Taylors strikt hierarkiska system 

tillät inga överläggningar inom organisationen och bidrog till att det sällan fanns 

någon tillfredsställelse ur en medarbetares perspektiv. I och med att medarbetarna 

inte fick möjlighet att göra sin röst hörd, utan allt utgick från förmäns inspektioner, 

så var det sällan någon som var villig att ta ansvar då ett fel påträffades. Istället 

skyllde man ifrån sig på någon annan. Detta leder till en låg jobbtillfredsställelse och 

en direkt negativ påverkan på produktionskvalitet (Axelsson, 2000). 

Den tekniska och ekonomiska rationaliseringen är dock en viktig byggsten i 

organisationsstrukturen och tekniken hjälper till att bidra med ett effektivitetstänk i 

produktionen. Det skulle i sammanhanget vara mer diffust att koppla effektivitet till 

en känsla så som till exempel motivation och genom enbart den dra ett 

orsakssamband. Resonemanget ger effektiviteten en något mer abstrakt förklaring 

genom att låta rationaliseringarnas hårda faktorer korsas med psykologins mjuka. I 

vissa fall har de hårda och de mjuka faktorerna kunnat korsas med framgångsrikt 

resultat. Det har bland annat skett i Sociotekniken och Kaizen. När detta sker i 

Kaizen så pratas det om Kaizens förslagssystem, som bygger på den ständiga 
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förbättringen som är både rationell och motiverande (Axelsson, 2000; Berggren, 

1990; Imai, 1992). 

Ett annat sätt som de mjuka och hårda faktorerna kan arbeta i förhållande till 

varandra beskrivs av Berggren (1990) där ett diagram ritas upp med en vertikal axel 

som beskriver de rationella aspekterna, och en horisontell axel som beskriver de 

psykologiska. Genom att enbart flytta sin placering vågrätt i diagrammet så kan en 

rationell ansats bibehållas samtidigt som en psykologisk kan förändras. Den 

praktiska innebörden i organisationen blir den att monotona arbetssysslor 

förekommer men genom att exempelvis byta plats på två stycken arbetare så kommer 

variation hos individen att ske, vilket skulle kunna förhöja motivationen, men den 

rationella arbetsuppgiften förblir densamma bortsett från att det är en ny individ som 

utför den. På så sätt skapas det en typ av “job enrichment” för arbetarna där deras 

arbetstillvaro kan förgyllas i form av att variationen återskapar motivation till arbetet 

(Berggren, 1990). Detta resonemang har dock kunnat få viss kritik då Jacobsen och 

Thorsvik (2014) refererar till studier gjorda av Herzberg et, al (1959), Herzberg 

(1966) och (1971) samt Hackman et al., (1975), Hackman och Oldman (1976) och 

(1980) deras teorier innebär resultat på att tillfredsställelse hos arbetstagare är knuten 

till uppgiftens karaktär och därmed även utmaningen som uppgiften erbjuder. Det 

kan komma att innebära att det inte hjälper att rotera mellan arbetssysslor när alla är 

lika trista och monotona (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

3.1.1 Kaizen 

Kaizen symboliseras av en strävan mot ständig förbättring där fokus ligger på små 

steg mot utveckling. Det innebär inte att de anställda ska arbeta hårdare utan snarare 

arbeta smartare. Kaizen är en kundstyrd förbättringsteori där filosofin grundar sig i 

att all förbättring slutligen leder till en ökad tillfredsställelse hos kunden. Det kan 

exempelvis innebära förbättringar som att arbetarna trivs bättre på sin arbetsplats. I 

Japan har Kaizen nästan identifierats mer som en kulturell livsstil än som 

företagsstrategi där det förekommer naturligt att ha det tankesättet. Det här tänket 

kan jämföras med västvärldens tänk som är nästintill helt resultatbaserat och inte 

speciellt riktat mot processer. I västvärlden antas innovation komma från 

företagsledningen där medarbetarna endast förvaltar innovationen. I Japan förväntas 

innovationen istället komma lika mycket från arbetstagare som från en högre ledning 

(Imai, 1992). Kaizen bygger även på att erkänna att det faktiskt föreligger fel eller 
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problem. Detta är något som inte är lika självklart i västvärlden där det istället kan 

kännas som en svaghet att erkänna misstag och se kritik (Liker, 2009). När väl 

problemet har identifierats och erkänts så ska enligt Kaizen ett förslag på förbättring 

skapas. Förslaget kan komma från vilken nivå som helst i organisationen men en 

viktig del i sammanhanget är att den överordnade ser och kan identifiera djupet i 

problemet. Detta för att förbättringssystemet ska fungera effektivt (Liker, 2009). 

Liker (2009) använder i sin bok The Toyota Way ett exempel för att beskriva hur 

tillämpningen av Kaizen kan ske för ett mer tillfredsställande resultat. Där illustreras 

problemet med en oljefläck på golvet. En lösning på problemet är att torka upp 

oljefläcken. Detta har dock eventuellt bara löst problemet på kort sikt på grund av att 

källan inte har identifierats. Därmed finns antagandet om att oljefläcken kommer 

dyka upp igen inom en snar framtid. Istället bör djupet ses i problemet och källan till 

varför oljefläcken uppstår måste identifieras och åtgärdas, vilket i exemplet skulle 

kunna vara en läckande maskin. Det här problemet förelåg i ett företag som använde 

sig av e-postprogram som fick ständig kritik eftersom medarbetarna inte förstod sig 

på systemet. Problemet åtgärdades aldrig på ett tillfredsställande sätt eftersom 

cheferna inte hade tillräckligt djup insikt (Liker, 2009). Detta ställer krav på cheferna 

om att de måste besitta en förståelse och vilja till Kaizen eftersom teorin baseras på 

en delaktighet och ett synligt ledarskap där cheferna skapar förutsättningar för att 

kunna driva förbättringarna framåt (Sörqvist, 2004). Förbättringsarbetet ska alltså 

anses vara en naturlig del av verksamheten, vilket gör att alla medarbetare förväntas 

delta i processen. Enligt Sörqvist (2004) som refererar till Imai (1986) så utgörs detta 

av tre nivåer. På ledningsnivå består det av tvärfunktionella projekt, på gruppnivå 

används förbättringsgrupper och till sist på individnivå används en 

förslagsverksamhet (Sörqvist, 2004). 

En rationaliseringsprocess kan gå ihop med en förbättringsprocess genom att på 

gruppnivå skapa förbättringsgrupper som bildar ett motiverande system, som leder 

till prestation (Sörqvist, 2004). Detta kan anses som en viktig del för en organisation 

att lägga fokus på då det kan medföra värdefulla resultat. Det här var även något som 

Axelsson (2000) beaktade i sin doktorsavhandling. Han beskriver hur det upptäcktes 

i mitten av 1900-talet att produktiviteten ökade i brittiska kolgruvor då arbetarna fick 

arbeta i mindre grupper där arbetsmetoderna var anpassade till en ny mekaniserad 

produktionsteknik. Detta innebar att ett socialt system lyckades integreras med ett 
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tekniskt system, som bidrog till att en hög grad av självstyrande kunde uppnås. Det 

viktiga i den här gruvan var att kombinera individens självstyre med organisationens 

produktivitets- och resultatmål och därmed få en bättre organisation, både för 

människor i gruvan men även för produktiviteten i organisationen. 

I arbetet med Kaizen förväntas inte bara tvärfunktionella projekt och 

förbättringsgrupper inrättas (Sörqvist, 2004). Utan det individorienterade Kaizen 

erbjuder ett oändligt antal möjligheter till små förbättringar över tiden. 

Förslagssystem kan besitta stor potential och användningen av dessa på japanska 

tillverkningsföretag är väldigt frekvent, särskilt i stora organisationer (Imai, 1992). 

Det japanska förbundet för mellanmänskliga relationer hävdar att förslagssystem ska 

ha tre steg: steg ett är att företagsledningen gör alla ansträngningar för att hjälpa 

anställda att komma fram med förslag, andra steget är att arbetsgivarna satsar på 

internutbildningar så att anställda kan komma med bättre förslag, tredje steget när 

arbetarna är både intresserade och utbildade så bör företagsledningen beakta den 

ekonomiska effekten av förslagen. Ett vanligt problem i västvärlden är att företag 

tenderar att hoppa över steg ett och två och bara fokusera på steg tre (Imai, 1992). 

Detta kan bero på att västvärlden endast är fokuserade på kostnaderna som en 

förändring medför och inte vad förändringen kan tillföra i det långa loppet. Japan å 

andra sidan bryr sig om att göra arbetet lättare och få bort tristess, vilket leder till en 

lyckad implementering av förbättringsarbetet (Imai, 1992; Axelsson, 2000). 

Bristerna i hur Kaizen ses i västvärlden har lett till problem med tillämpningen av 

systemet (Imai, 1992). Axelsson (2000) ser problem på individnivå och hur 

deltagandegraden i förlagssystemen är i svenska företag. Han anser att frekvensen på 

antal inskickade förslag är förhållandevis låg i västerländska bolag. I sin studie 

hänvisar Axelsson till Imai (1986) där han tar upp hur organisationer ska bibehålla 

deltagandegraden hos de anställda vid ett förslagssystem. Ledning ska bland annat 

lägga vikt och beakta att:  

 Alltid visa ett positivt intresse i förbättringsförslag,  

 Försöka identifiera svårigheter och missnöje bland de anställda,  

 Bistå med hjälp åt de anställda vid formulering av deras idéer,  

 De ska klargöra målen med aktiviteten; exempelvis hur många förslag som 

behövs den här månanden och inom vilket område,  
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 Använda sig av tävlingar för att väcka intresse hos de anställda, 

 Beviljade förslag ska implementeras så snart som möjligt. ·       

Axelsson (2000) hävdar att de svenska bolagen misslyckats med dessa faktorer. Han 

trycker mycket på vikten av uppföljning i förslagen som de anställda ger. 

Uppföljningen ska vara snabb och helst inom 24 timmar. Han har vidare funnit att 

det föreligger brister i den positiva uppmuntran från chefens sida till ett inkommit 

förslag. Han anser att det är bakgrunden till varför implementeringen av 

förslagssystem ofta misslyckats i svenska bolag. Vid uppmuntran av förslag så 

handlar det inte om en monetär uppmuntran. Vikten läggs istället på den inre 

uppmuntran, alltså att chefen ska visa uppskattning i form av en ”klapp på axeln” till 

den anställda för att denne bryr sig om att försöka utveckla verksamheten genom att 

lägga ett förbättringsförslag. 

Många västerländska företag har påstått sig etablera ett Kaizen-tänk i sin 

organisation (Sörqvist, 2004). Kritik har dock uppstått då företagen inte lyckas 

etablera hela Kaizen på rätt sätt. Detta beror på att Kaizen innebär ett tankesätt som 

inte faller sig naturligt i västvärlden (Imai, 1992). Det kan ha att göra med 

uppbyggandet som grundas i en japansk kultur som influeras av en strävan efter 

disciplin, lydnad och harmoni (Sörqvist, 2004). Under sin globalisering stötte bland 

annat Toyota på svårigheter med att implementera Kaizen i sina expansioner i 

västvärlden (Liker, 2009). Kaizen har dock kunnat visa sig väldigt effektiv, särskilt 

genom workshops (Imai, 1997). Även om boken själv uttrycker att den inte anses 

som en teori, utan är en beskrivning av praktiken, så talar resultatet för en positiv bild 

av upplägget (Imai, 1997). Enligt Söderqvist (2004) så finns det en tendens i 

västvärlden att inte använda just begreppet Kaizen utan istället något annat namn 

eller beteckning som kan anses vara mer spännande och exotisk.  

3.2 Ledarstil 

Vid en övergripande syn på ledarstil har empiriska studier identifierat grunden i två 

ledarstilar som leder till modellen i figur 2. Den första är demokratiskt eller 

relationsorienterat ledarskap. Denna ledarstil definieras av att ledaren har som mål 

att skapa goda relationer till sina arbetstagare. Detta görs genom att de ständigt 

arbetar stödjande och hänsynsfullt. De försöker även uppnå en hög motivation samt 

tillit genom att involvera medarbetarna i beslut som är arbetsrelaterade. Mycket av 
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tiden går åt till att lyssna på och konsultera sina medarbetare i besvärliga frågor.  Den 

andra ledarstilen är auktoritärt eller uppgiftsorienterat ledarskap. Här är ledaren 

intresserad av att strukturera sin och arbetstagares roll utifrån de uppsatta 

organisationsmålen. Ledaren tar självständiga beslut utan att involvera medarbetarna. 

Vidare är den här typen av ledare intresserad av produktionen samt effektiviteten i 

siffror mer än i personen som utför uppgifterna. Kommunikationen från den här 

ledartypen består av delegering i form av orderkaraktär (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

Ledarens användning av auktoritet 

Grad av auktoritär ledarstil 

 

 Medarbetarnas inflytande

 Grad av demokratiskledarstil 

 

 

 

 

 

 

           Auktoritär 

 

 

 

         Välmenande 

           auktoritär 

 

 

 

 

        Konsulterande 

 

 

 

 

         Demokratisk 

Figur 2: Hur olika ledarstilar kan klassificeras på en skala som anger graden av auktoritär och 

demokratisk ledarstil 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014) 

 

Ledarstilsmodellen i figur 2 erbjuder en möjlighet till kombination av de 

ovannämnda ledarstilarna. Varvid ledarstilen placeras in på skalan som avspeglar 

vilken grad som medarbetare blir involverade i beslutsfattandet i företag. 

Ytterpunkterna på skalan anger auktoritär respektive demokratisk ledarstil (Jacobsen 

& Thorsvik, 2014). Dessa ytterpunkter, samt mellanlägena i modellen, kan kopplas 

till hur motivationen påverkas. Då en auktoritär ledarstil kan kopplas till yttre 

motivation och en demokratisk ledarstil kan kopplas till den inre motivationen 
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(Gangné & Deci, 2005). Modellen beskriver alltså inte att en ledare har en viss 

ledarstil och inget annat utan den ger endast en överblick över de generaliseringar 

som existerar inom ledarstilslitteraturen. 

När chefen tillsätts är en av arbetsuppgifterna att uppnå vissa mål som bolaget ställt 

upp. Dessa mål uppfylls lättast om personalen är motiverad (Jacobsen & Thorsvik, 

2014) och delaktiga i verksamheten som helhet. För att detta ska fungera krävs det att 

chefen hela tiden har ett förbättringsarbete igång och engagerar sig i verksamheten 

(Lagrosen & Lagrosen, 2009). Chefen bör även anpassa sitt beteende efter den 

situation som föreligger då ett gott ledarskap oftast definieras utifrån hur väl chefen 

påverkar och tillmötesgår andras tänkande, inställning och uppförande (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). 

3.2.1 Engagemang hos chefen 

En viktig pusselbit vid förbättringsarbete är det engagerade ledarskapet som chefen 

bör sträva efter att utöva. Värderingen om att alla ledare i en organisation bör göra 

engagemanget som en första prioritet kommer ifrån de japanska bidragen inom 

kvalitetstänkandet. För att ett ledarskap ska anses vara engagerat krävs det att fokus 

läggs på processerna och inte på resultatet (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Det innebär 

att vid monotona arbetssätt kommer individen, som utför produktionsprocessen, 

sättas i fokus mer än resultatet som ska åstadkommas. Lyckas chefen med detta 

kommer det uppmana till en yrkesstolthet hos den anställda (Lagrosen & Lagrosen, 

2009) som vidare bidrar till att arbetstagarens inre motivation blir tillfredsställd 

(Gangné & Deci, 2005). Synen på den engagerade ledaren uttrycker att de anställdas 

produktivitet utgörs av en tillit till chefen där de ser att chefen ifråga brinner för att 

engagera sig (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Det skapas en ”vi-känsla” inom företaget 

som får processerna att flöda mer följsamt och de hierarkiska nivåerna som oftast 

utgör denna typ av organisation blir otydligare och en sammanhållning bildas istället. 

3.2.2 Allas delaktighet 

Den andra viktiga pusselbiten för ett lyckat förbättringsarbete är allas delaktighet och 

det är något som betonas starkt i den japanska litteraturen (Lagrosen & Lagrosen, 

2009). I sin bok så hänvisar Lagrosen och Lagrosen (2009) till Juran (1988) som såg 

fyra anledningar till varför delaktighet bör stimuleras i en arbetsorganisation. 

Förkortat så utmynnade hans anledningar i att de anställda kände ett större 
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engagemang i organisationen. Det är även arbetstagarna som arbetar i närkontakt 

med processerna och kan därför bidra mer djupgående i förbättringsarbetet (Lagrosen 

& Lagrosen, 2009), vilket kan vara kostnadseffektivt för arbetsorganisationen. Vid 

förbättringsarbete kan Imais (1986) nivåindelning bli lämplig som Sörqvist (2004) 

refererar till. Den mittersta nivån i Imais indelning fokuserar på att dela upp 

personalen i grupper som han kallar förbättringsgrupper. Dessa kommer uppmana 

arbetstagarna till att vara delaktiga i processer som berör företagets utveckling 

(Sörqvist, 2004). Utfallen som sker blir därmed väldigt positiva för bolaget ur ett 

lönsamhetsperspektiv. Men som det tryckts på i ovanstående stycke så krävs det att 

ledaren är engagerad för att detta ska vara ett produktivt och lönsamt sätt att öka 

delaktigheten i bolaget på (Lagrosen & Lagrosen, 2009). 

Lagrosen och Lagrosen (2009) påpekar att det finns kritik mot detta tankesätt då 

Maier (2004) uttrycker att anställda bör engagera sig så lite som möjligt och att 

delaktigheten som förmedlas i bolaget oftast är falsk. Detta på grund av de formella 

beslut som egentligen ska fattas i nämnder och styrelser i realiteten avgörs i slutna 

rum eller korridoren (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Även om kritiken har en viss 

sanningshalt så bottnar den sig i organisationer som inte fungerar på det sätt som de 

borde. I dessa organisationer föreligger det brister i delegeringen och tillit till sina 

anställda. De här företagen måste våga uppmana till självstyrande hos sina anställda 

på den lägsta hierarkiska nivån (Lagrosen & Lagrosen, 2009).  

3.3 Tidigare forskning inom motivation 

3.3.1 Content theories 

3.3.1.1 Need theories 

En av forskarna som haft stor genomslagskraft inom need theories är Maslow och 

hans teori angående individuell utveckling och motivation. I hans studie så föreslår 

Maslow att människor är individer med ett stort “ha-begär” där vi alltid vill ha mer. 

Det vi vill ha är beroende av det vi redan har och han föreslår en behovshierarki. När 

ett behov har blivit uppfyllt går individen vidare till nästa steg i hierarkin för att 

uppfylla nästa behov. När det kommer till Maslows hierarki och arbetsorganisationer 

finns det en hel del kritiska synsätt, bland annat att individer inte nödvändigtvis 

tillfredsställer sina behov. Tidsaspekten mellan de olika stegen är oklar. Om 
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individer befinner sig på samma nivå i hierarkin kan de fortfarande bli motiverade av 

olika saker (Mullins, 2004). 

En modifierad modell av Maslows hierarki har blivit presenterad av Alderfer. Han 

komponerade ner femstegs-hierarkin till tre steg som baseras på de huvudsakliga 

behoven hos en individ: existens, tillväxt och relation. Hans modell skiljer sig från 

Maslows då denna modell inte utgår ifrån att lägre nivåer i hierarkin måste vara 

uppfyllda för att nästa nivå ska kunna antas. Istället kan varje nivå uppnås utan att 

den föregående nivåns behov blivit uppfylld. Ytterligare en framgångsrik forskare 

inom need theories är Herzberg. Han gjorde en modell som kallas två-faktor teorin. 

Den består av hygien- och motivationsfaktorer. Herzbergs teori anses vara mer 

anpassad för arbetsorganisationer då den relaterar till organisatoriska sammanhang. 

När hans studier testats har dock blandade resultat kunnat studeras varvid kritik har 

uppstått. Modellen har bland annat kritiserats för att ha begränsad applicerbarhet i 

företag med hög personalintensitet. Vidare har den kritiserats för att vara metodiskt 

bunden (Mullins, 2004). 

3.3.1.2 Achivement theory 

Skapades av McClelland och består av fyra motiv: prestationsmotiv, kraftmotiv, 

samhörighetsmotiv och undvikande motiv. De tre första kan likställas med Maslows 

behovshierarki och nivåerna självförverkligande, självkänsla och relationsbehov. 

McClelland hävdar att intensiteten mellan de fyra motiven är beroende av individen, 

så dessa varierar från person till person. Exempelvis så tenderar chefer att ha ett 

högre prestationsbehov och ett lägre samhörighetsbehov (Mullins, 2004). 

3.3.2 Process theories 

3.3.2.1 Expectancy theory 

Grundtanken i denna teori är att individer influeras av det förväntade resultatet 

genom deras handlingar. Motivation blir därmed en relation mellan ansträngningen 

och prestationsnivån samt förväntningen i att få belöning i relation till utförd 

prestation. Det krävs också att det finns en förväntan i att belöning ens är möjlig. 

Valet i vilket beteende individen har baseras på förväntan av den mest gynnsamma 

konsekvensen. Vroom var den första att presentera en förväntansteori som riktade sig 

till arbetsmotivation. Hans modell baserades på nyckelbegreppen validitet, 

instrumentalitet och förväntan. Sedan gjordes en vidareutveckling på Vrooms modell 
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av Porter and Lawler. De vidareutvecklade Vrooms teori genom att se 

tillfredsställelse, prestation och motivation som separata variabler för att kunna 

förklara komplexiteten mellan dessa (Mullins, 2004). 

3.3.2.2 Equity theory 

Den här teorin associeras med forskaren Adams och fokuserar på hur individers 

känslor samt hur rättvist de upplever sig ha blivit behandlade i jämförelse med andra. 

Teorin baseras på utbytesteorin då den beskriver att individer utvärderar sina sociala 

förhållanden på samma sätt som de köper eller säljer en produkt. Det vill säga 

individer förväntar sig en viss utkomst i utbyte mot vad de väljer att tillföra. Utifrån 

den här teorin eftersträvar individer att uppnå likhet mellan ”input och output”, alltså 

att det som individerna tillför ska värderas lika med vad de får i utbyte. Det blir en 

subjektiv bedömning utifrån vad individen själv värdesätter. En ojämlik arbetsplats 

bidrar till spänning mellan arbetarna vilket, enligt Adams, leder till sex stycken 

negativa konsekvenser. Adams presenterar vidare olika lösningar på hur 

spänningarna och en ojämlikarbetsplats ska kunna minimeras eller till och med 

elimineras (Mullins, 2004). 

3.3.2.3 Goal theory 

Grundidén i denna teori är att individers avsikter eller mål spelar en stor roll i hur de 

väljer att handla. Locke, som grundade denna teori, menar att individer strävar efter 

att uppnå mål som ger dem den tillfredsställelse och känsla som de vill uppnå. 

Genom detta så fungerar mål-uppsättning som en guide som leder individer till 

respons och handling. Detta är i enlighet med förväntansteorin och deras syn på 

förväntat värde. Teorin ses ofta mer som en teknik för att uppnå motivation än som 

en faktisk motivationsteori. Anhängare till denna teori ser dock ett stort 

användningsområde. Framförallt så hävdar anhängare att det finns ett stort 

användningsområde för chefer då många praktiska tillämpningar förekommer i 

teorin. Det finns mängder av empiriska studier som testat sambandet mellan 

måluppsättning och prestation. Resultatet i dessa studier har varit blandat dock visar 

majoriteten av studierna att teorin har stöd i verkligheten (Mullins, 2004). 

3.3.2.4 Attribution theory 

I attribution theory utgår teorin från att individer observerar andra individers 

beteende. Genom uppställda kriterier utvärderar de sedan beteendet för att fastslå om 
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detta beteende passar ihop med individens personlighet eller om beteendet blivit 

påverkat av andra faktorer. Den här processen sker ofta undermedvetet hos oss. Inom 

attributionsteorin så finns det tre utvärderingsverktyg som en individ använder sig av 

för att förstå varför en person handlar på ett visst sätt. Dessa är särskiljningsförmåga, 

som hjälper till vid förklaringen ifall en persons beteende passar in med andras 

beteenden. Konsistens, som förklarar vilken grad av beteendevariation som finns hos 

individen över ett tidsspektrum. Det sista utvärderingsverktyget är samstämmighet 

vilket används för att besluta hur andra individer beter sig om de skulle hamna i 

samma situation. Utvärderingsverktygens resultat sätts sedan i relation till interna 

och externa faktorer för att sedan leda till en slutsats om varför beteendet såg ut som 

det gjorde (Cook & Hunsaker, 2001). 

3.4 Self-Determination Theory 

SDT bygger i stor utsträckning på Herzberg och Maslows motivationsteorier men 

innehåller vidareutvecklingar kring definitionen av motivation då denna förgrenas i 

ytterligare nivåer. SDT har bland annat infört ett nytt begrepp; Amotivation, som 

beskriver den känsla när en total avsaknad av motivation existerar. Från dess 

upprinnelse år 1985 har SDT kommit att utvecklas fram till idag då det fortfarande 

sker tillämpning och vidareutveckling av teorin (Gangné & Deci, 2005). Detta blir 

således en välarbetad teori som besitter en stor empirisk bakgrund att grunda sig 

ifrån. Som nämnts så har forskning främst skett inom utbildning- och 

sportmotivation men bör även kunna tillämpas på arbetsorganisationsnivå (Gangné & 

Deci, 2005). En central del i SDT är den särdragning som görs mellan den 

självstyrande motivationen och den kontrollerade motivationen. I korta drag innebär 

särdragningen att vid ett självstyrande så finner individen en tillfredsställelse i själva 

utförandet av sin uppgift medan det vid en kontrollerad motivation föreligger andra 

faktorer som motiverar individen till utförandet. Med andra ord så finns det en känsla 

av att behöva utföra uppgiften på grund av andra anledningar. Det existerar alltså en 

medvetenhet till utförandet som dessa två motivationstyper har gemensamt, till 

skillnad från amotivation där det inte finns någon intuition överhuvudtaget (Gangné 

& Deci, 2005). 

Det som de tidigare motivationsteorierna påstår är att inre motivation påverkas av att 

behoven av kompetens och självstyrande uppfylls. Vad SDT vill tillföra i detta 

tankesätt är att den inre motivationen även påverkas av en tredje faktor, nämligen 
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behovet av tillhörighet (Gangné & Deci, 2005). 

 

 

Figur 3: Den inneboende motivationens påverkansfaktorer utifrån SDT 

(Deci & Ryan, 2000) 

 

Vid uppfyllandet av behov inom organisationer så har många tidigare studier 

behandlat faktorerna som individuella och därmed inte kunnat göra dem applicerbara 

på organisationer. SDT tar däremot en annan riktning där den inte fokuserar på 

konsekvenserna från styrkan av behoven utan istället på konsekvenserna av 

förmågan att tillfredsställa sina behov i sin närmiljö (Gangné & Deci, 2005). 

 SDT är även unik med att se ett samband mellan den inneboende och den externa 

motivationen (Gangné & Deci, 2005). Teorin hävdar att den inneboende 

motivationen kan påverkas och lyftas fram genom extern påverkan. Med andra ord så 

finns det omgivningsfaktorer som kommer påverka hur stark den inneboende 

motivationen blir samt om den lyfts fram överhuvudtaget. Chefen är därmed en av 

dessa externa faktorer och dennes beteende och sätt att kommunicera kommer att ha 

en medveten och omedveten påverkan på den inre motivationen hos den anställde 

(Mims, Koestner, & Ryan, 1983). 

Inneboende 
motivation 

Tillhörighet 

•Känslan av förtrolighet 
till en viss social grupp. 

Kompetens 

•Förmågan att handla 
effektivt och kunnigt 
inom en specifik miljö 

Självstyrande 

•Involverar självinsikt och 
självbestämmande över 
det egna beteendet 
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3.4.1 Klassificerad motivation 

Tidigare har en klassificering av motivation nämnts i form av amotivation men i sina 

teorier har Ryan och Deci (2000) specificerat och klassificerat in motivationen i tre 

huvudgrupper; Amotivation, Extrinsic Motivation och Intrinsic Motivation. Dessa 

grupper löper från den mest omotiverade sidan som är amotivation, till den högst 

motiverande sidan intrinsic motivation. Varje huvudgrupp kan delas in i olika 

faktorer som reglerar motivationen. Kanterna av modellen i figur 4 är relativt enkla 

att förstå då amotivation inte är reglerbar och intrinsic motivation endast påverkas av 

den inneboende motivationen. Mittenbegreppet däremot har fyra indelningar där två 

benämningar sträcker sig åt respektive håll, utan att helt kliva över gränsen. Extrinsic 

motivations två underrubriker som närmar sig den omotiverade sidan benämns: 

External Regulation och Introjected Regulation. Den förstnämnda är det mest 

amotiverande förgreningen av dem alla där uppgifter utförs av helt externa 

anledningar i form av belöningar eller rädsla för bestraffning. Introjected Regulation 

börjar röra sig mer åt det inneboende hållet. Då det fortfarande kan handla om 

belöning eller bestraffning så har dessa nu börjat komma från individen själv. 

Personen i fråga kan exempelvis belöna sig själv om den uppfyller vissa personliga 

målsättningar. 

 

Figur 4: Självbestämmande kontinuum 

(Ryan & Deci, 2000) 
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De andra två regleringarna har börjat luta mer åt det inneboende hållet. Identified 

Regulation och Integrated Regulation har utgångspunkt i individens inneboende 

intressen. När ett identified regulation-beteende kan identifieras så har personliga 

värderingar tydligare börjat involveras i ett mer självstyrande hänseende. Uppgiften 

uppfylls fortfarande inte på grund av uppgiften som sådan utan istället med en 

förståelse i uppgiftens vikt och personliga värderingar till uppgiftens genomförande. 

Integrated Regulation har således tagit ytterligare ett steg mot det inneboende hållet. 

Trots att flera faktorer för ett inneboende motiverande har uppfyllts så räcker det 

ändå inte helt för att klassificeringen ska falla över på den helt inneboende 

motiveringssidan. I stället uppfylls detta begrepp då Identified Regulation är till fullo 

baserat på individens värderingar och egna behov. Anledningen till varför 

definitionen inte faller över är på grund av att det fortfarande går att identifiera 

särskilda syften från uppgiftens genomförande som inte helt har med det inneboende 

tillfredsställandet av genomförandet som sådant att göra (Ryan & Deci, 2000). 

3.4.2 Self-determination theory i organisationen 

Som nämnts ovan så är SDT en användbar teori när fokus ligger på den inre 

motivationen. Gangné och Deci (2005) ifrågasätter i sin studie avsaknaden av studier 

med SDT på organisatoriska områden. De väljer att presenterar en modell för inre 

motivation inom företagsverksamheter (figur 5). Modellen baseras på de 

organisatoriska faktorer som påverkar den inneboende motivationen och som vidare 

ger yrkesmässiga resultat (Gangné & Deci, 2005). Det som modellen vill påvisa är 

att om arbetsorganisationen fokuserar på att tillfredsställa individens självstyrande 

genom de olika arbetsorganisatoriska faktorer som finns så kommer det leda till en 

mängd positiva utfall för företaget. I studien kommer fokus ligga på att analysera det 

Gangné och Deci kallar för social miljö. Studien kommer fokusera extra mycket på 

vad chefen gör för att uppmuntra självstyre, som leder till inre motivation. Genom att 

se till de begränsningar som föreligger vid tillverkningsföretag i form av monotona 

arbetssätt men även till möjligheter som finns då till exempel förbättringsarbete via 

förlagssystem kan uppmana till självstyre.  
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Figur 5: Sammanfattningsmodell som visar miljömässiga faktorer och individuella skillnader som 

påverkansfaktorer på "intrinsic" motivation och yrkesmässiga resultat 

(Gangné & Deci, 2005) 

 

Modellen har sitt ursprung i att Gangné och Deci (2005) analyserat sambandet 

mellan dessa faktorer genom att se till annan forskning som i olika grad gjorts på 

organisatoriska eller andra typer av infattningar. The social enviroment i modellens 

vänstra hörn grundas på en rad olika experiment som gjorts genom åren som gått. 

Gangné och Deci (2005) refererar i sin studie till Deci et.al., (1999) som undersökte 

den inneboende motivationen och påverkan som belöningssystem har. De fortsätter 

sedan i sin studie att referera till forskning på hur målsystem påverkar den inre 

motivationen (Mossholder, 1980) men även hur bevakning kommer att påverka den 

inre motivationen (Lepper & Greene, 1975). För att få en bredare bild av området 

fokuserade även studien på arbetsklimatet och ledarens autonoma stöd till sina 

anställda (Gangné & Deci, 2005). Vidare kom Gangné och Deci (2005) att ta specifik 

hänsyn till forskning som fokuserade på de karaktäristiska drag som kan påverka 

motivationen, alltså de individuella skillnader som kan föreligga. De refererar i sin 

studie till studier av Deci, et al., (1975) som analyserade positiv feedback. De såg 

även att studier på bekräftelse (Deci, et al., 1994) och valmöjlighet (Zuckerman et 

al., 1978) hade en stor påverkan på individens självstyre. 
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Vid beaktande av begreppet autonomous så bör åtanke riktas mot att det främst är 

teorins idealtyp av motivation och i verkligheten är det svårt att argumentera 

huruvida det existerar fullt ut. Dock har studier kunnat påvisa att positiva kopplingar 

finns mellan autonomous motivation och arbetsprestation, jobbtillfredsställelse samt 

legitimitet mot organisationen. Trépanier, Fernet och Austin (2013) refererar i sin 

studie till (Kuvaas, 2008), Gangné et al., (2008) samt (Lam & Gurland, 2008) som 

har undersökt de ovanstående faktorer och hittat en positiv korrelation mellan dem. 

Vidare har de även kunnat utläsa ett negativt samband mellan autonomous 

motivation och omsättningsavsikt (Richer, et al., 2002), utbrändhet (Fernet, et al., 

2010) och psykisk stress (Blais, et al., 1993). Detta leder till ett styrkande av 

begreppet autonomous men graden av hur ett självstyre faktiskt kan mätas då det 

berör en subjektiv upplevelse kan fortfarande diskuteras. 

Sedan uppkomsten av Gangné och Decis artikel över hur SDT-konceptet kan 

anpassas till en arbetsorganisation har studier testat de ställda hypoteserna. Den 

studie som visat ge relevanta resultat för vår studieinriktning var en studie som 

gjordes av Günther (2015). Den artikeln utgår ifrån Gangné och Deci (2005) artikel 

angående self-determination theory and work motivation. Günther (2015) ville i sin 

studie bevisa de ställda teserna som Gangné och Deci (2005) hävdar och dessa 

undersöktes genom en hypotesprövning. Teserna som ställdes upp involverar 

faktorer så som arbetsdesign, autonomt stöd och strategi som företag kan anamma i 

sin förhoppning om att uppnå en hög prestation i företaget. Genom de ställda 

hypoteserna i Günthers studie så framgår det av resultatet att teserna som Gangné 

och Deci hävdar fann empiriskt stöd (Günther, 2015). 
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3.5 Kombination av de hårda och mjuka faktorerna 

 

Figur 6: Förklaringsmodell: Integration av hårda och mjuka faktorer 

(Olow & Masser, 2016) 
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Under 70-talet kom en nordisk teori att bli populär i bland annat Norge och Sverige, 

vid namn Socioteknik. Teorin hade sin grund i att den tekniska utvecklingen ska gå 

ihop med det sociala med ett fokus mot arbetsmiljöutvecklingen. De viktigaste 

punkterna var att se till så de anställda fick lärande, återkoppling och autonomi. Detta 

för att arbetsutformandet skulle tillmötesgå anställdas och ägarnas önskemål. En 

pionjär av detta var Volvo då Sociotekniken kom att etableras på deras fabrik i 

Uddevalla. Fokus låg där på självstyrande arbetsgrupper med hög grad av 

självbestämmande. Under årens gång har utvecklingen av den sociotekniska teorin 

gått mot teamwork och kvalitetscirklar (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

I Likhet med den sociotekniska teorin ser även studien att det är viktigt att få 

systemen att gå ihop. Detta medför en potential till en ökad effektivitet för företaget 

och även arbetsberikning för arbetstagarna. Arbetsberikning är den här studiens 

benämning av Berggrens (1990) begrepp; job enrichment, men hänvisar då till alla 

åtgärder som kan ha en förgyllande påverkan på arbetssituationen. Med andra ord 

alla källor som bidrar till att öka jobbtillfredsställelsen, och inte enbart variationen 

mellan arbetssysslorna.  

Socioteknisk teori fokuserar på det tekniska och det sociologiska, medan vår studie 

ser ett annat fokus som lutar mot effektivitet och motivation genom användandet av 

förslagssystem. Tidigare i studien har detta nämnts som hårda och mjuka faktorer där 

fokus ligger på att få dessa att gå ihop till ett integrerat system. Tillsammans utgör de 

olika delarna i modellen en komplexitet inom en tillverkningsorganisation. Den 

teoretiska referensramen är uppbyggd så att det första som presenteras är de hårda 

faktorerna i studien, medan motivationen representerar de mjuka faktorerna. 

Hur de mjuka och hårda faktorerna hanteras är upp till ledningen och cheferna i 

organisationen. Därmed kommer chefsbeteendet att påverka hur kärnorna genomförs 

och uppfylls. Referensramen tar därför upp olika typer av ledarskapsstilar för att 

definiera hur chefsbeteendet kan se ut och vikten av att chefen handlar delaktigt och 

engagerat i utvecklingsprocessen av företaget (Jacobsen & Thorsvik, 2014; Lagrosen 

& Lagrosen, 2009).  

I studien definieras de hårda faktorerna av rationalismen som beskriver hur 

produktionen ska genomföras effektivt. Medan den psykologiska sidan beskrivs i 

form av motivationsteorier. Här har referensramen utgått från en inre motivation som 
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framkallas genom självstyrande enligt self-determination theory. Detta leder således 

till två sidor i en organisation. Som nämndes ovan så ämnar studien att påvisa hur 

dessa kan gå ihop med varandra. Denna sammankoppling kommer ske genom 

Kaizens förslagssystem (Imai, 1992). Målet är att höja effektiviteten genom att 

rationaliseringsprocessen kan ta stöd i ett ständigt förbättringsarbete. Samtidigt som 

verksamheten får utrymme för ett ständigt förbättringsarbete så uppfylls även ett 

motivationsbehov hos arbetstagarna.  

När organisationens kärnor sammanfogas, som de gör enligt modellen i figur 6 så 

kan en förhöjd effektivitet förväntas i organisationen som kan påvisa hur motivation 

och effektivitet går hand i hand. Detta sker på grund av att chefensbeteendet 

uppmuntrar till medarbetarnas delaktighet som Lagrosen och Lagrosen (2009) 

trycker på är viktigt. Det bidrar till att arbetstagarnas egen motivation förväntas öka 

samt att deras förslag i förslagssystemet bidrar till en rationell utveckling av 

verksamhetens hårda faktorer. Detta följer samma spår som referensramens nämnda 

teorier kommit fram till.  

Även om stor mängd förslag kan ha en anknytning mot en förbättrad arbetsmiljö så 

förekommer det förslag som direkt kan effektivisera produktionen. Det som i 

sammanhanget dock inte får förbises är att de arbetsmiljörelaterade förslagen även 

besitter en stor vikt, bland annat för att de medför en hög frekvens i antalet 

inskickade förslag från medarbetarna (Axelsson, 2000). De aspekter som nu 

presenterats gör att den utarbetade referensramen blir kapabel att besvara studiens 

problemformulering. 

Modellen ovan syftar till att beskriva hur de olika delarna i referensramen hör ihop. 

Då teorierna som används i referensramen separat förklarar vad de hårda och mjuka 

faktorerna är så vill vår studie påvisa hur dessa kan komma att gå ihop för att ge ett 

chefsbeteende som ger högre effektivitet. Det sagda leder till att om implementering 

av det japanska systemet Kaizen, engagerat ledarskap och allas delaktighet sker fullt 

ut så kommer ett lyckat förbättringsarbete ske med motiverad personal som leder till 

ett lönsamt företag. 
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4 Empiri 

I detta kapitel finns det empiriska materialet samlat. Materialet har samlats in 

genom semistrukturerade intervjuer på fyra olika typer av tillverkningsföretag. 

Respondenternas svar har klassats in med bakgrund till storleken på företagen. 

Sedan har de analyserats utifrån de två olika perspektiven, alltså chefens och 

arbetstagarens. Vidare presenteras likheter och skillnader i svaren utifrån 

intervjuguidens huvudteman.  

4.1 Företagspresentation Volvo AB 

Volvo AB är en stor koncern med sitt huvudkontor i Göteborg och sysselsätter cirka 

100 000 personer. Vidare har koncernen produktionsanläggningar i 18 länder och 

försäljning i mer än 190 marknader. Koncernen är börsnoterad på Nasdaq Stockholm 

och omsatte cirka 313 miljarder (Volvo AB, 2015) På Volvo i Skövde arbetar 2 700 

personer och de hade 2015 en beräknad omsättning på cirka 20 miljarder kronor. 

Deras huvudområde är att tillverka motorer och olika komponenter. Bland annat så 

tillverkas dieselmotorer till lastbilar, bussar, Penta- marin och industrimotorer. 

Fabriken är en av världens mest automatiserade motorfabrik där deras 

arbetsindelning anges vara en hierarkisk formation (Volvo Group AB, 2016). 

4.2 Företagspresentation Husqvarna AB 

Husqvarna Group AB är ett tillverkningsföretag som är börsnoterade på Nasdaq 

Stockholm. De arbetar med att utrusta konsumenter och professionella användare 

med innovativa kvalitetsprodukter och lösningar som underlättar trädgårds-, park-, 

skogsvård och byggnadsarbete. Husqvarna divisionen som är en del av fyra 

dimensioner i koncernen utgör hela 46 % av omsättningen. Antalet anställda i 

företaget är 14 000 i 40 olika länder. De anställda på Husqvarna Sverige utgörs av ett 

antal på 1 770 personer och en omsättning på 12,7 miljarder kronor. Vidare har 

Husqvarna Group en icke-byråkratisk organisation, där de anger att de är måna om 

att medarbetare på samtliga nivåer ska uppmuntras att aktivt delta i företagets 

utveckling (Husqvarna Group, 2016). 

4.3 Företagspresentation Plast Petter AB 

Plast Petter AB är ett familjeägt teknik- och tillverkningsföretag som i över ett halvt 

sekel ritat, konstruerat och producerat plastprodukter för användning både på och 
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utanför kontoret. De har en egen fabrik i Hova, Sverige på 8 000 kvadratmeter och 

ytterligare en i Estland. Fabrikerna besitter en fullt utrustad maskinpark för både 

manuella, automatiska och robotstyrda processer. Som de flesta tillverkningsföretag 

utgörs organisationsstrukturen av en klassisk hierarkisk nivåindelning. På företaget 

arbetar 32 stycken anställda i Hova och vidare har de 14 anställda i Estland. 

Företaget omsätter cirka 31 miljoner kronor per år, där Hova är den 

tillverkningsfabrik som tillverkar mest, då den har hela 80 % av produktionen. En av 

Plast Petter ABs visioner är att öka omsättningen med 50 % under en femårsperiod 

(Plast Petter AB, 2016). 

4.4 Arion Sweden AB 

Arion Sweden AB är ett tillverkningsföretag beläget i Hjo, västra Götaland. De 

erbjuder lösningar inom maskinsäkerhet där deras fokus ligger på att erbjuda optimal 

maskinsäkerhet för dagens tuffa industrimiljöer. Vidare har de även legotillverkning 

där en modern maskinpark används för att kunna erbjuda en specialkompetens inom 

rörkonstruktioner och detaljer i tunnplåt. Leveranskvalité och kvalité är saker som är 

extremt viktigt för Arion Sweden AB. Företaget har en omsättning på cirka 40 

miljoner kronor och sysselsätter 25 personer (Arion Sweden AB, u.d.) 

4.5 Volvo AB och Husqvarna AB 

4.5.1 Chefernas perspektiv 

4.5.1.1 Ledarskap 

Både Johan som är förstaledschef i Volvo och Johanna som är produktionschef på 

Husqvarna upplevde att det är viktigt att få sina medarbetare att känna 

meningsfullhet. De tror att meningsfullheten ökar hos arbetstagarna om chefen 

kontinuerligt visar uppskattning till de anställda. Johanna uttrycker hur hon tycker 

det är svårt att uppskatta varje enskild individ då hennes arbetstagare arbetar i grupp 

på en produktionslina. Ledarskapet som används i dessa organisationer är uppbyggt 

på att föra dialoger om ”var, hur och varför ” snarare än att styra med hela handen. 

Dock kunde ingen av dem förneka att det ibland krävs att en chef går in och styr med 

hela handen för att det resultat som eftersträvas även ska uppnås. 
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4.5.1.2  Motivation 

Båda två är överens om att motivation är otroligt viktigt i dessa organisationer och att 

chefen har en viktig roll i att få sina arbetstagare motiverade. Johan från Volvo 

trycker specifikt på att delaktigheten är grundstenen i motivationen hos arbetstagarna 

och att han försöker motivera de anställda genom coachande ledarskap. Johanna 

däremot har anammat en annan teknik som hon tycker fungerar. Hon tar en runda 

varje morgon för att ge de anställda uppmärksamhet och visa att hon finns tillgänglig 

ifall de behöver ventilera något. Hon upplever dock svårigheter i hur organisationen 

är uppbyggd då Husqvarna ändrat om till mer styrda linjer för att minimera de 

anställdas tunga lyft. Detta leder till att arbetstagarna istället står mer still och inte 

har samma frihet i sitt arbete och hon ser tydligare en bristfällig motivation hos 

arbetstagarna. För att råda bot på detta påpekar hon hur viktigt det är att i 

organisationen arbeta ”smartare och inte hårdare”. Hon påpekar att detta görs genom 

att öka delaktigheten och inse att det är produktionslinjen som sitter på kompetensen 

och därmed är en viktig del i utvecklingsarbetet, så kommer även arbetstagarnas 

motivation att tillfredsställas. 

4.5.1.3  Förslagssystem 

I både Husqvarna och Volvo tas förslag tacksamt emot då båda företagen riktar ett 

stort intresse till individen i produktionen. De båda har ett stort fokus på 

arbetstagarens delaktighet och hur deras kompetens är viktig för organisationen som 

helhet. För att dessa bolag ska vara konkurrenskraftiga är det viktigt att de arbetar på 

det bästa sättet. Men hur de väljer att ta hand om förslag skiljer sig ifrån varandra. 

Johanna i Husqvarna är chef över en fast linje där det är gruppens insats som har en 

stor betydelse. Kommer någon med ett förslag måste förslaget prövas och sedan 

godkännas av hela gruppen för att det ska kunna bli en bestående förändring. 

Johanna påpekar att hon ibland upplever de anställda som motsträviga när nya 

förslag ska prövas. Vidare så uttrycker hon hur cheferna ser att de viktigaste 

förbättringsåtgärderna är de som leder till att tid sparas in.  Utöver detta system som 

är mer för varje linjegrupp så används även workshops i företaget där fokus främst 

brukar ligga på ergonomi och effektivitet. Hon berättar under intervjun om hur 

Husqvarna etablerat sin egen version av ”the Toyota Way” i organisationen. 

Av Johans intervju framgår det att Volvo tycker det är viktigt att det är enkelt för de 

anställda att komma med förslag. De anställda ska ha en stor möjlighet i att påverka 
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sin arbetsplats. Johan tycker att han kontinuerligt uppmanar de anställda att komma 

med förslag och att hans arbete med förslagen är att erbjuda stöd under processen när 

ett förslag tas vidare och kanske till och med genomförs i organisationen. 

4.5.1.4  Belöningssystem 

Även här kan företagsskillnader utläsas då Husqvarna inte arbetar med 

belöningssystem mer än en jämnt fördelad årlig bonus till de anställda under tider då 

företaget haft ett bra resultat. Johanna kan dela ut gruppbelöningar vid tillfällen då 

gruppen presterat bra och oftast blir det en smörgåstårta eller likande. Organisationen 

som helhet har ibland ordnat med familjedagar för de anställda där det grillas korv 

och har fiskdamm. Johanna märker hur sådana tillställningar gör att arbetstagarna 

känner sig uppskattade. Men om det har någon konkret motivationseffekt är hon 

osäker på. Volvo har också årlig bonus till de anställda om företaget gått bra. Men 

utöver det har även Volvo bonus som grundar sig på laginsatser där målen som ska 

uppnås måste kunna påverkas direkt. Arbetslaget ges då möjligheten till att påverka 

vad målet ska vara. En enkel sak, som ordning på arbetsplatsen, är bonusgrundande i 

Volvo då alla arbetstagare kan påverka hur sin arbetsplats ser ut. Utöver dessa 

system så framgår det inte av intervjun om de använder sig av någon annan 

belöningsform. 

4.5.2  Arbetstagarnas perspektiv  

4.5.2.1 Ledarskap 

I intervjun med Anton på Volvo så ansåg han att chefen Johan hade ett demokratiskt 

ledarskap som visar sig genom att han alltid är glad, idérik och hjälpsam. Dessa är 

egenskaper som gör att Anton kände sig viktig i organisationen. Kajsa och Kaj 

däremot som är arbetstagare i Husqvarna tyckte att ledarskapet var något mellanting 

mellan en demokratisk och en auktoritär ledarstil. Men något som de båda påpekade 

var att det är lätt att föra en dialog med cheferna. Det som Kajsa specifikt såg som en 

fördel och trygghet var att de flesta cheferna någon gång hade arbetat i produktionen. 

Kajsa upplevde då att chefen hade en större förståelse för arbetet. 

4.5.2.2  Motivation 

I båda fallen så tycker arbetstagarna att det är chefens uppgift att se till att de 

anställda är motiverade. De trycker även på hur det är viktigt med lite utmaningar i 

arbetsuppgifter. Kaj från Husqvarna tycker att förändring kan ha en positiv effekt på 



39 

 

motivationen. Men den gemensamma nämnaren här är uppskattningen av chefen när 

arbetstagaren upplever att de gjort något bra. Alla respondenterna var nämligen noga 

med att påpeka att det är extremt viktigt att få en ”klapp på axeln” när de utfört något 

som de upplever som bra. Dock var arbetstagarna från båda företagen noga med att 

påpeka att det inte får ske slentrianmässigt utan det måste kännas äkta när 

arbetstagaren gjort sig förtjänt av uppskattningen. 

4.5.2.3  Förslagssystem 

Båda företagen har etablerat system för att ta emot förslag och arbetstagarna tycker 

det är tydligt i att det är något som de kan göra och även i viss mån uppmuntras till 

att göra. Men Anton som arbetar för Volvo tycker att de tar lång tid innan det märks 

någon förändring av ett inlämnat förslag. Han beskriver också hur han drar sig för att 

lämna förslag då processen för att driva fram dem känns jobbig. Vidare berättar han 

även hur Volvo har en speciell avdelning för förbättringsförslag där människor 

ständigt arbetar med detta. 

“förslag försvinner rätt mycket iväg och sedan hör man inget av det. Så känns det 

som att det är mer eller mindre i hela Volvo världen. Man säger saker och sedan kan 

det hända något ett halvår senare, det har hänt.“ - Anton på Volvo 

Kaj och Kajsa har en mer positiv syn på Husqvarnas hantering av inkomna förslag. 

De berättar hur de kan komma med ett förslag under produktionen eller morgonmötet 

och hur det skrivs upp på en tavla och sedan prövas det, och godkänns det av hela 

gruppen blir det en förändring. Är det stora förbättringsförslag då måste de gå genom 

fler avdelningar och kan därmed ta lite längre tid att genomföra. 

“Jag tycker drivet hos de anställda ökas av möjligheten att kunna lämna förslag. 

Linjen vet bäst vad som händer så man måste ha ett öppet sinne för dem.” - Kajsa på 

Husqvarna  

4.5.2.4 Belöningssystem 

Alla respondenter säger att de får årlig bonus. Men utöver det så ges ingen monetär 

belöning i Husqvarna utan de kan istället få prinsesstårta eller smörgåstårta vid goda 

resultat som deras linje producerat. De upplever en uppskattning och en välmående 

känsla av dessa belöningar men de tycker inte att effekten är särskilt långvarig. 
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Av intervjun med Anton så framgår det att Volvo har etablerat en belöningstrappa 

som utgår ifrån att tiden du arbetat inom bolaget genererar mer kunskap. Utöver den 

så har även Volvo prestationsbonusar. Dessa grundar sig utifrån synen att om du gör 

ett bra jobb kommer det löna sig genom att företaget går bättre. Anton påpekar under 

intervjun att det är kul att få pengar, men han får ingen motivationseffekt av 

systemet. Han tycker att ett stort problem är att systemet är luddigt och inte 

tillräckligt individualiserat utan hans jobb visar sig i bolagets gemensamma resultat. 

4.6  Plast Petter AB och Arion Sweden AB 

4.6.1 Chefernas perspektiv 

4.6.1.1 Ledarskap 

Här går det att utläsa både likheter och skillnader i hur cheferna för respektive 

företag väljer att leda produktionen. Båda tycker det är viktigt med delaktighet och 

att lyssna på sina medarbetare. Ingela som arbetar som produktionschef på Plast 

Petter säger under intervjun hur hon tycker det är viktigt att vara lyhörd för att 

produktionen ska fungera så effektivt som möjligt. Hon försöker även så ofta hon 

kan ge beröm till arbetstagarna för hon vet hur bra ” en klapp på axeln” känns och 

hur viktigt det är att se individen bakom produktionen. Hon brukar försöka lägga 

extra energi på de tystare arbetstagarna då dessa oftast kan behövas synas lite mer. 

Per-Åke är produktionschef på Arion Sweden och kan i sitt ledarskap pendla mellan 

auktoritär och demokratisk beroende på vilken situation som föreligger. Men han ser 

sig själv för det mesta som en ”kompis-chef”. Han börjar alltid sitt ledarskap med att 

anta rollen som medlare då han vill uppmana till trygghet och självstyre. Men när 

heta diskussionsämnen som raster kommer på tal, då brukar han sätta ner foten och 

därmed bli mer auktoritär. 

“Man kan ju “lura någon” till att tro att det är han som kommit på idéen och då gör 

han saken tio gånger fortare än om du går och säger till och tar fram piskan.” - Per-

Åke på Arion 

4.6.1.2 Motivation 

Både Ingela och Per-Åke är väl medvetna om att motivation påverkar medarbetare 

och därför är det viktigt att se den enskilda individen och hålla den motiverad. Deras 

tillvägagångsätt för att uppfylla motivation skiljer sig åt i hur de väljer att uttrycka 
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arbetet med motivationen. I Plast Petter tycker de att fokus borde ligga på att 

arbetstagaren blir sedd och får belöning för sin prestation antingen i monetär form 

eller i beröm. Ingela som är produktionschef tycker även att tävlingar mellan 

arbetstagarna i produktionen kan öka deras motivation. 

”När en person blir sedd så kan det innebära att personen vågar ta ett ytterligare 

steg nästa gång. Beröm leder ofta till ett sug över att vilja bli berömd igen och 

därmed ett ökat driv.”- Ingela på Plast Petter 

Per-Åke som är produktionschef i Arion upplever att motivationen tillfredsställs 

genom fyra faktorer. Den första anser han är ansvarstagande, den andra är feedback 

på arbetet som arbetstagaren utför, både negativ och positiv, den tredje är en bra 

sammanhållning mellan de anställda, och den sista utgörs av att uppmuntra anställda 

till delaktighet i företaget. 

4.6.1.3  Förslagssystem 

Det framgår av intervjuerna att företagen inte direkt har etablerade system för 

hantering av förslag. Men de ställer sig positiva till inkomna förslag och försöker 

alltid återkoppla till det lämnade förbättringsförslaget. Produktionschefen Per-Åke på 

Arion förklarar att de vid tillfällen på bolaget har ”låg beläggning” och då läggs det 

tid och resurser på att förbättra saker som står på en lista. Vem som förbättrar 

förslaget bestäms genom att de anställda fått skriva upp sitt namn på listan bakom 

åtgärden. Men det som han ser som en stor anledning till att det kanske inte blir så 

många förbättringar i bolaget är att de ofta föreligger tidsbrist. Dock var han noga 

med att peka ut den senaste förbättringen som gjordes. Målarna hade kommit till 

honom och frågat om de kunde få en kamera uppmonterad. Kameran skulle innebära 

att målarna snabbare kunde se ifall målarsprutorna i ett intilliggande rum stannade. 

Tidigare hade lösningen enbart inneburit ett fönster med begränsad sikt. Per-Åkes 

första tanke var att detta skulle kosta alldeles för mycket att installera. Men han 

undersökte saken och det visade sig då att kostnaden inte alls var speciellt stor. Så nu 

har målarna en kamera och en tv som de kan se målarsprutorna på. 

Plast Petter med Ingela som produktionschef har en väldigt öppen syn till 

förbättringsförslag där frihet till de anställda ges vid förbättringsåtgärder. De 

försöker alltid i bolaget plocka upp och fullfölja de bra förslagen, men ibland behövs 

inte chefens inblandning i en åtgärd utan de anställda kan genomföra den på egen 
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hand. Dock tycker Ingela att det alltid är viktigt att uppmärksamma personen i 

bolaget som föreslog förbättringen. 

4.6.1.4  Belöningssystem 

Inget av företagen har etablerat ett belöningssystem utan när de presterat bra kan de 

anställda få smörgåstårta eller liknande.  

4.6.2  Arbetstagarnas perspektiv 

4.6.2.1 Ledarskap 

Uppfattningen om cheferna skiljer sig bolagen emellan då arbetstagarna. Anders, 

Gunilla och Therese från Plast Petter tycker att Ingela utövar ett demokratiskt 

ledarskap som öppnar upp för ansvar och förståelse för arbetstagarnas behov. De har 

en stor frihet på arbetsplatsen då de själva ansvarar för sin egen maskin och att den 

producerar det som förväntas. Kontoret kommer sällan ut och kontrollerar utan de 

bestämmer själva i vilken utsträckning som jobbet ska bli gjort. 

De anställda hos Arion upplever att en chef ska vara ärlig och berättar vidare i 

intervjun hur de påverkas negativt om deras chef är stressad. En av arbetstagarna 

uttrycker hur produktionschefen Per-Åke lätt låter stressen gå ut över dem, som leder 

till en negativ påverkan. Den andra respondenten berättar hur diskussionstillfällena är 

bättre för vissa än andra arbetstagare och upplever därmed en orättvisa i hur 

arbetstagarna behandlas av chefen. De säger även att Per-Åke går in och styr med 

hela handen när arbetet behöver trappas upp. 

4.6.2.2  Motivation 

Även här kan skillnader utläsas mellan bolagen men gemensamma nämnare var att 

arbetstagarnas motivation i stor utsträckning påverkas av vilket humör som chefen är 

på och hur motiverad denne är. De uttryckte under intervjun hur deras motivation 

påverkades negativt om deras chef var stressad och lät det gå ut över dem. De 

upplevde även att cheferna hade ett ansvar till att tillmötesgå deras 

motivationsbehov. Arbetstagarna i Plast Petter tyckte att en stor faktor i deras 

motivation var möjligheten till att i viss mån kunna styra över sitt arbete. När Anders 

på Plast Petter kände sig stressad så hjälpte det honom och hans motivation att 

tillsammans med produktionschefen Ingela prioritera om arbetsuppgifterna. 

Arbetstagarna i Arion såg att utmaningar och beröm från chefen var två faktorer som 
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gjorde dem motiverade. Mark påpekade under intervjun att positiv feedback när han 

gjort något bra, uppmuntrar honom till att göra nästa jobb ännu bättre. De har på 

företaget månadsmöte med de anställda, där resultatet för företaget presenteras. Detta 

tycker Anna är bra då hon blir motiverad av att känna sig delaktig i bolagets resultat. 

4.6.2.3  Förslagssystem 

Arbetstagarna var i båda bolagen överens om att det finns möjlighet att som anställd 

komma med förbättringsförslag. Prioriterade förbättringsförslag ansågs av 

arbetstagarna vara sådana som berörde tidsbesparing. Anders på Plast Petter 

berättade under intervjun hur han har varit med på alla förbättringsåtgärder som 

gjorts på hans maskin. Han berättade under intervjun hur han förut behövde lyfta 

tunga plastrullar vid sin maskin och när han tog upp det med Ingela hänvisade hon 

honom till verkstaden för att arbeta fram en lösning. Han upplever att det ges fria 

tyglar vid förbättringar och att det sker snabb återkoppling från chefen på förslagen. I 

Arion var arbetstagarna inte lika överens. Anna tyckte att bäst effekt uppnåddes på 

ett förslag om arbetstagaren fick det att se ut som att det var chefen som kom på att 

förbättringen borde ske. Mark tog saken mer i egna händer och upplevde fria tyglar 

vid förbättringar. 

4.6.2.4  Belöningssystem 

Respondenterna berättade att inga belöningssystem fanns i företagen men att de vid 

enstaka tillfällen får smörgåstårta eller liknande när företaget gått bra. På Plast Petter 

är facket samordnare av många aktiviteter utanför jobbet. Gunilla på Plast Petter 

anser att det skulle vara trevligt om företaget engagerade sig lite mer så de slapp tjata 

om aktiviteter som kunde gynna företagets sammanhållning. 

4.7 Empirisammanfattning 

4.7.1 Ledarskap 

Viktiga faktorer som chefer och arbetstagarna i de undersökta företagen ser inom 

ledarskapet är att chefen ska vara delaktig och uppmuntra de anställda till att känna 

meningsfullhet i organisationen. Alla respondenterna tycker att det lättast kan göras 

genom att chefen ger uppskattning och ser individen i produktionen med hjälp av 

kontinuerligt förda dialoger. Ansvar, självstyrande och tillit var även viktiga 

nyckelbegrepp som kunde utläsas från respondenterna under intervjuerna. Hur dessa 

upplevdes uppfyllda i företagen skiljde sig åt. Studien såg att Plast Petter, Volvo och 
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Husqvarna i stor utsträckning tillfredsställde detta medan i Arion kunde det utläsas 

att de har en bit kvar för att tillfredsställa dessa faktorer. Johanna som är 

produktionschef i Husqvarna tyckte att företagets upplägg vid den styrda 

produktionslinjen gjorde det svårt att se individen då de arbetade utifrån en 

gruppbasis. Detta var dock inget som bekräftades av intervjuerna med arbetstagarna.   

4.7.2  Motivation 

Både arbetstagare och chefer som intervjuats ansåg att chefen har en viktig roll i 

arbetstagarnas motivation. Samtliga påpekade olika faktorer som bidrar med 

motivation men det finns ändå likheter i svaren när en tolkning av intervjun görs. 

Genom tolkning kan det utläsas att viktigast för arbetstagarna var delaktighet och 

uppskattning. Många tyckte även att variation i arbetsuppgifterna och ett 

tävlingsinriktade arbetssätt kunde ha en triggande effekt på motivationen och bidra 

till högre prestation i företaget. I Husqvarna och Volvo upplevdes det att cheferna 

hade en plan med sitt tillvägagångssätt då de försökte uppmuntra motivationen 

genom “coachande ledarskap” och “management by walking around”. I Arion och 

Plast Petter försökte de motivera arbetstagarna genom ansvarstagande, större frihet 

och att arbeta stödjande. Utifrån arbetstagarnas svar från intervjuerna så är detta 

något som upplevdes som välfungerande i Plast Petter, Husqvarna och till viss del 

även Volvo. Medan det under intervjun med Arion förelåg en liten tvetydighet. 

4.7.3  Förslagssystem 

Förslag är något som ses positivt i samtliga företag. Huruvida det finns ett etablerat 

system för förslag varierar dock. En del företag ser ofta förslag som något som inte 

behöver ventilera i ledningen utan erbjuder en sådan handlingsfrihet hos 

arbetstagarna att själva få göra små justeringar utan särskilt tillstånd från cheferna. 

Förslag som leder till verksamhetsförbättring är i de flesta lägen väldigt intressanta 

för företaget att erhålla medan exempelvis bekvämlighetsförslag kan ta längre tid. 

Förväntningarna på att dessa ska komma från alla nivåer i organisationen framstår 

dock som något bristfällig. I Arion sker en ömsesidig åsikt om att varje part vill få 

den andra till att tro att det var den som kom på ett förbättringsförslag.  

Återkopplingen till förslagen varierade även mellan företagen. I vissa fall fanns det 

en etablerad metod för återkoppling, medan i andra fall så föll det sig lite som det 

kom. Volvo, som säger sig ha ett väletablerat förslagssystem, ger samtidigt bilden av 
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att förslag lätt försvinner iväg utan att det sker någon återkoppling. Trots detta så 

anses det i de större företagen vara hos individen som kompetens föreligger och 

därmed skapas vikten av att lyssna till denna. De större företagen har även haft 

bakomliggande teorier och metoder för hur ett förslagssystem etableras.    

4.7.4  Belöningssystem 

Belöningssystem är något som inte förekommer i större utsträckning i något av 

företagen. De belöningssystem som existerar är inte individfokuserade och 

egentligen inte resultatfokuserade heller. Belöningar och bonusar betalas under de 

förhållanden då det har gått bra för företaget som helhet och då är det samma 

belöning för alla. Den belöning som tycks förekomma i samtliga fall är belöningen 

med smörgåstårta. Det sker i olika utsträckning men när företaget har gått bra så firas 

det. I fall som Arion föreligger det alltid månadsbaserade mål som belönas om de 

uppnås. Överlag finns det även en sammanhängande åsikt om att belöningssystem på 

individnivå kanske borde övervägas och införas. Exempelvis så upplevdes det i 

Volvo att de monetära belöningssystemen hade bristfällig funktion då de saknade 

individanpassning och därmed motivationseffekt. I Husqvarnas fall hade de 

individanpassade belöningssystemen upphört då de ansågs skapa stress och 

obekväma arbetsförhållanden hos vissa arbetstagare. Dessa belöningar var 

enhetsinriktade. 
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5 Analys 

Detta kapitel avser att visa hur den teoretiska referensramen kan sättas i förhållande 

till det empiriska material som samlats in för att kunna besvara den rådande 

problemformuleringen. Studien har först analyserat faktorer som är viktiga att 

arbeta med för att sedan avsluta med ledarskapet som lättare kan dras till ett 

beteende. 

Följande analysdel kommer att utgå från empirin där likheter och skillnader utgår 

från de teman som kommer från teorierna i den teoretiska referensramen. Detta sker 

för att identifiera vilket chefsbeteende som ligger till grund för att vissa faktorer hos 

arbetstagarna uppfylls. För att detta ska bli möjligt så jämförs bland annat de två 

olika intervjuperspektiven med varandra 

5.1 Förslagssystem 

5.1.1 I Husqvarna fungerar det 

Husqvarna är uppbyggd efter en av rationaliseringsgrunderna. Utav intervjun med 

produktionschefen Johanna så framgår det att organisationen utgörs av styrda 

produktionslinjer där viss rotation förekommer på produktionslinjen. Det här 

arbetssättet leder till att tid sparas in vilket Johanna var noga med att påpeka. Detta 

stämmer överens med vad Axelsson (2000) påstår då han beskriver Fords tre 

grundprinciper. Dock har arbetssättet kommit att kritiseras för att det blir extremt 

monotont och för att det blir stressigt för arbetstagaren i linjen (Axelsson, 2000). 

Husqvarna har löst detta genom att arbeta med en “tretakt” men den monotona delen 

kvarstår dock fortfarande i organisationen. Vidare för att få upp effektiviseringen i 

organisationen så arbetar de med The Toyota Way. Detta innebär att vid problem så 

ska alltid problemet lösas från grunden. Tankesättet leder studien till att stärka 

påståendet om att Husqvarna arbetar med Kaizen utifrån sin egen omfattning och 

tolkning. Detta stämmer överens med vad Söderqvist (2004) anser är vanligt 

förekommande i västerländska företag. 

Som empirin trycker på så upplevde respondenterna att delaktighet är en viktig faktor 

för att organisationen ska röra sig framåt, varvid de ständigt har arbetstagaren i 

produktionen i centrum. Bakgrunden till detta ligger i att det är produktionen som 

sitter på kompetensen. Dessa två faktorer stämmer överens med det som Kaizen 
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uttrycker som viktigt vid ständiga förbättringar (Imai, 1992). Det föreligger ett 

väletablerat system för förbättringsförslag inom Husqvarna då fokus ligger på att 

arbetstagarna ska arbeta smartare och inte hårdare vilket också kan hänföras till 

Kaizen (Imai, 1992).   

Både arbetstagare och chef beskriver under intervjun hur det är lätt att komma med 

förslag för att förbättra produktionen då alla förslag skrivs upp på en tavla. Dock 

uttrycker de hur förslag som berör tidsbesparing och effektivisering får extra 

uppmärksamhet. Detta var något som även Axelsson (2000) upplevde som problem i 

de västerländska företagen. Tendensen till det som Axelsson (2000) nämner om att 

fokus lätt enbart hamnar på de direkt ekonomiska förslagen i förslagssystemet kan 

även anses föreligga i Husqvarna då chefen uttryckligen säger att föreliggande 

workshops inom verksamhetsutveckling oftast involverar tidsbesparing och ibland 

ergonomi. Studien ser ett fokus på arbetsmiljö och ergonomi endast när fackliga 

påtryckningar och de anställdas krav på att minska förslitningsskador uppstår. Det 

kan även förekomma en bakomliggande tanke i att dessa typer av skador kan bli 

kostsamma för företaget längre fram i tiden då arbetstagarna kan komma att bli 

sjukskrivna. Frågan är hur långsiktigt företagen ser på detta och hur utbytbar en 

mänsklig resurs kan anses vara. 

När ett förslag skrivits upp på tavlan, som är placerad vid varje produktionslinje, så 

prövas ofta förslaget ganska snabbt. Det krävs att ett förslag godkännas av hela 

gruppen som arbetar på produktionslinjen för att det ska genomföras fullt ut. Är det 

större åtgärder som kräver lite mer än en lite justering vid produktionslinjen så 

behöver det gå via högre instanser och då upplever de anställda att det tar lite längre 

tid innan de ser någon effekt av förslaget. Under intervjun säger produktionschefen 

Johanna att hon ser de anställda som lite motsträviga till nya förbättringar. Detta 

kanske kan utmynna i brister i det som Sörqvist (2004) tycker är viktigt för att 

förslagssystem ska fungera i en organisation. Det kanske är i delaktigheten som 

cheferna på Husqvarna brister och därmed finns det hos arbetstagarna en 

odelaktighet och rädsla till att lämna förslag. Det studien kan se utifrån empirin är att 

Husqvarna har skapat förutsättningarna för förslagssystem genom att i stor 

utsträckning ge arbetstagarna möjligheten till att komma med förslag. Det har gjorts 

genom att alla förslag skrivs upp på en tavla och fullföljs genom att friheten ges till 

gruppen att bestämma om ett förslag fungerar eller inte. Det har alltså kommit att bli 
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en naturlig del av verksamheten vilket Sörqvist (2004) påstår är en stor del i ett 

framgångsrikt förslagssystem. 

Detta är kanske en förklaring till varför det inte skiljer sig speciellt mycket mellan 

cheferna och de anställdas version av hur förslagssystemet fungerar. Det kan påvisas 

att Husqvarna uppmuntrar till förslag genom att ha ett lätt tillvägagångssätt i 

organisationen för hur ett förslag hanteras, där en snabb återkoppling genomsyrar 

organisationen. Av respondenternas berättelser kan det utläsas att organisationen har 

ett positivt intresse till förbättringsförslag där de vill bistå med hjälp till förbättring. 

Att Husqvarna arbetar bra med dessa bitar säger, i det här fallet, emot det som 

Axelsson (2000) uttryckt som en brist i den västerländska företagsvärlden. Vidare 

kunde inte studien utläsa av intervjuerna att uppmuntran skedde ordagrant till 

arbetstagarna utan snarare märktes det på hur viktigt de tyckte det var att bevara 

kompetensen i bolaget och att utnyttja den för att utveckla produktionen. 

Husqvarna säger sig se en ekonomisk vinning av inlämnade förslag och anser därför 

förslagssystemet som viktigt. Ett kostnadsfokus, som Axelsson (2000) har beskrivit, 

skulle eventuellt kunna kopplas till det vinstintresse som företagen besitter. En fråga 

som uppstår är ifall inte alla företag egentligen besitter det här tankesättet då alla 

organisationer utgörs av ett vinstoptimerande syfte där maximal vinst kan kopplas till 

en maximerad produktion. Samtliga faktorer för hur arbetet ska flyta så effektivt som 

möjligt bör med andra ord vara av intresse. Husqvarna verkar ha lagt stor vikt på att 

utveckla den tekniska sidan genom att involvera medarbetarna med förslagssystem 

och workshops. Detta kan leda till att individen känner sig delaktig och på så sätt 

även berör den psykologiska sidan genom att dels ha individen i centrum men även 

genom chefens ledarskap. Ett enkelt och väletablerat förslagssystem bidrar till att 

delaktighet och självstyre uppmanas. Det leder även till att de tre faktorerna inom 

SDT blir uppfyllda i figur 3. Individen kan alltså känna tillhörighet till 

organisationen genom förslagssystemet. Individen får även ett självstyre då den kan 

vara med och påverka organisationen och sin egen arbetssituation. Slutligen blir 

kompetensen tillfredsställd då individen kan använda sin kompetens för att utveckla 

arbetet. Samtliga faktorers uppfyllande utmynnas i det enkla och väletablerade 

förslagssystemet som Husqvarna lyckas genomföra i organisationen med hjälp av 

Kaizen, The Toyota Way och rationalisering. Även om Toyota Way var det enda 

tillvägagångssättet som Husqvarna ordagrant beskrev sig ha utgått ifrån. 
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5.1.2 I Volvo ville man 

Det framgår av intervjun att Volvo inte riktigt har samma arbetssätt som Husqvarna. 

I likhet med Husqvarna så ligger det dock även i Volvos fokus att sätta individen i 

förarsätet. Det är organisationskulturen som är den viktigaste delen och som ska 

ligga i framkant under hela utvecklingen. Bakgrunden till detta är att Volvo inte 

anser det som en unik konkurrensfördel idag att ha en hög produktkvalitet för att 

kunna sticka ut bland konkurrenter på marknaden. Istället krävs ett perspektiv från 

kompetensen i bolaget där ett ständigt förbättringsarbete är av stor vikt för en 

välfungerande organisationskultur (AB Volvo the Volvo way, 2009) Av intervjun 

med Johan så framgår det att Volvo gärna ser att deras anställda kommer med 

förbättringsförslag. Volvo vill i likhet med Kaizen att de anställda ska arbeta 

smartare och inte hårdare (Imai, 1992). Johan uttrycker även hur organisationen ser 

förbättringsarbetet som en viktig del och arbetar därför stöttande genom hela 

förslagsprocessen. Eftersom Volvo tycker att det är så viktigt med förslag så har de 

tillsatt en speciell avdelning som arbetar med förbättringsförslag. De arbetar bland 

annat i workshops för att uppmuntra till delaktighet i utvecklingen av företaget men 

även på individnivå finns en förslagsverksamhet. Tillvägagångssättet kan direkt 

kopplas ihop med de tre delar som Sörqvist (2004) beskriver skapar en fulländad 

förbättringsprocess. Det som studien dock kan utläsa från intervjun med Volvos 

arbetstagare är att det inte upplevs som en fulländad process utan snarare som vilt 

skilda delar ur ett system som leder till en lång och jobbig process där information 

och kommunikation försvinner. Anledningen till den skilda uppfattningen kan ligga i 

de hierarkiska nivåerna som utgör Volvos organisationsstruktur.  

Enligt det japanska förbundet för mellanmänskliga relationer så ska ett 

förslagssystem bestå av tre steg. Enligt intervjun med Johan så görs alla dessa tre 

steg inom Volvo. Frågan som uppstår är då om det verkligen är så att det görs 

kontinuerligt eller om möjligheten endast finns men inte uppmuntras i den 

utsträckning som anses tillräcklig för att systemet ska vara välfungerande. Av 

intervjun med arbetstagaren så upplevde Anton inte alls förslagsverksamheten på 

samma sätt som Johan beskrev den. Enligt Axelsson (2000) så är det vanligt att 

västerländska bolag misslyckas med detta. Han tror att misslyckandet ligger i att 

ledningen inte alltid visar ett positivt intresse till förslag som kommer in. Anton 

tycker att Volvo brister i att bistå med hjälp i den utsträckning som ett förslag kanske 
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behöver. Paralleller kan därför dras mellan vad Axelsson (2000) beskriver och det 

som framgår av Antons utsagor. Anton beskriver under intervjun att bakgrunden till 

hans känslor kring förslagssystem låg i att han inte såg vitsen i att lämna ett förslag 

när organisationen var så stor och det inte kändes som att förslaget 

uppmärksammades. Det verkar alltså saknas en snabb och bra återkoppling till de 

inlämnade förslagen på Volvo.  

Studien tolkar detta som att det inte föreligger någon plan för hur Volvo rent konkret 

ska ta tag i förslag så att individen känner sig uppmärksammad. När ett förslag 

hanteras på liknande sätt som de beskriver resterande organisation, nämligen genom 

coachande, så kan frågan uppstå om coachande kan leda till en komplexitet i 

organisationen. Komplexiteten grundar sig då i svårigheten att avgöra vem i de 

hierarkiska nivåerna som verkligen fattar beslutet om ett förslag ska genomföras eller 

inte. När det framläggs på ett sådant sätt kan bilden över hur ett förslag oftast tappas 

bort i organisationen och att organisationen kan kännas för stor för den enskilda 

arbetstagaren bli tydligare. Det väsentliga i sammanhanget blir den bristfälliga 

kommunikationen mellan chefer och arbetstagare. Cheferna lever med en bild över 

ett välfungerande system som de förstår sig på, medan arbetstagarna ser en 

komplexitet som försvårar processen. Det kan eventuellt vara så att cheferna inte ens 

upplever någon brist alls. 

Arbetet med förbättringsförslag anses i Volvo som extremt viktigt varvid de har 

etablerat ett Kaizen-tänk. Söderqvist (2004) påpekar att företag som använder Kaizen 

ofta har sin egen version för att denna ska passa in i deras egen organisationskultur. 

Påståendet stärks av att Johan säger att Volvo har valt att utveckla Kaizen utefter just 

Volvos behov. I likhet med Husqvarna så verkar det finns ett bakomliggande intresse 

i implementeringen av förslagssystem som bottnar i att organisationen kan få en 

ekonomisk vinning av att ha ett etablerat system. Något som dock framgår ganska 

tydligt är att det inte når ända fram i organisationen. Brister kan finnas i mötet mellan 

de hårda faktorerna i tekniken och de mjuka faktorerna i psykologin. Anton beskriver 

hur han inte känner tillhörighet till organisationen då den är stor och det inte sker 

någon tydlig återkoppling. Dock påpekar han att möjligheten till att lämna förslag 

finns och att han är väl medveten om den. Han upplever dock systemet som 

krångligt. Han ser inte möjlighet till självstyrande när det inte upplevs finnas ett 

tydligt system för lämnandet av förslag. Frågan i sammanhanget blir om cheferna är 



51 

 

tillräckligt delaktiga i de lämnade förslagen. Cheferna kanske arbetar stöttande vid 

ett förslag men de arbetar kanske inte lika tydligt med att uppmuntra till förslag. 

Axelsson (2000) trycker på hur viktigt det är att alla cheferna är delaktiga och 

positivt insatta i förslagssystem samt att det föreligger en enkel process för systemen. 

Volvo tycks ha problem när det visar sig finnas skilda bilder som chefen och 

arbetstagaren målar upp under intervjun när de beskriver hur förslagssystemen 

fungerar i organisationen. Studien får således bilden av att det ännu inte är en 

naturlig del av företaget och därmed kan den önskade effekten brista med 

förslagssystemet.  

5.1.3 I Plast Petter skedde det 

I Plast Petter föreligger inget system för förbättringsförslag, utan varje anställd är 

ansvarig för sin maskin. Trots att ett system saknas så tycker chefen Ingela att det är 

extremt viktigt med förbättring och hon uttrycker att hon gärna ser 

förbättringsförslag i organisationen och tycker det är viktigt att personen som ger 

förslaget uppmärksammas för det. Detta innebär att det i Plast Petter frångår det som 

Imai (1992) annars anser är vanligt i västerländska företag, nämligen att 

innovationen endast kommer från företagsledningen. En möjlig anledning till 

skillnaden är att de anställda har mycket frihet inom yrket då det är de själva som 

ansvarar över maskinerna. De förklarar även under intervjun att cheferna sällan 

kommer ut i produktionen för att påpeka något utan ansvaret för att orderna blir 

gjorda ligger hos arbetstagarna. Cheferna finns dock hela tiden tillgängliga för 

dialoger när hjälp efterfrågas. 

Det intressanta med Plast Petter är just avsaknaden av en strategisk plan när det 

kommer till arbetet med förslagssystem. Då litteraturen tycker det är viktigt att 

arbetet sker på olika nivåer i organisationen så att det bildar en process (Sörqvist, 

2004). Här finns ingen väletablerad process utan endast frihet för arbetstagarna. 

Anders berättar under intervjun hur han tidigare behövde lyfta tungt vid sin maskin. 

När han beskrev problemet för Ingela så hänvisade hon honom till verkstaden för att 

där kunna komma fram till en lösning. Vidare så beskriver litteraturen hur en vilja, 

delaktighet och ett synligt ledarskap är viktigt för att förslagssystem ska fungera 

(Sörqvist, 2004). Detta ställer krav på chefen. Men av intervjuerna så framställer inte 

Plast Petter denna upplevelse. De uttrycker självklart att dessa bitar är viktiga i en 

organisation men det förekom inte i samband med denna intervjupunkt. Studien ser 
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från Plast Petters empiri att det förekommer naturligt för dem på företaget att 

förbättring ska ske om någon är missnöjd då alla gör sitt bästa för att föra 

utvecklingen framåt. Innovationen kommer inte bara från cheferna utan genom att 

alla i företaget ges utrymme till förbättring. I likhet med det som Imai (1992) 

uttrycker som det japanska tänkandet så tänker även Plast Petter likadant när det 

kommer till vikten av att göra arbetet lättare och få bort tristessen som kan 

förekomma. Bilden över hur Axelssons (2000) framgångsfaktorer uppfylls i Plast 

Petter stärks därför, både från Ingelas intervju, men även när arbetstagarna beskriver 

samma bild som sin chef.  

Eftersom det saknas en plan för arbetet med förbättringar kan det vara svårt att utläsa 

i vilket syfte förbättringarna görs. Men studien kan anta att förbättringarna görs med 

bakgrund till att förbättra arbetstagarnas arbetssituation. Arbetstagarna beskrev 

förbättringsåtgärder som involverade deras arbetsposition och belastning på kroppen. 

Det kan vidare antas att vinsten som blir för företaget är att skadefrekvensen minskar 

och de anställdas arbetssituation förbättras. Genom det fria arbetssättet och den 

öppenheten som mottar förslag i företaget så ökar de anställdas tillhörighet till 

organisationen. De känner en tillfredsställelse när deras kompetens kan användas 

genom att utveckla deras egen arbetssituation. Därmed kan en uppfattning av 

självstyrande anas som även återfinns i SDT. I Plast Petter kan alltså ett 

välfungerande system anses föreligga som grundar sig i frihet, stöttande ledarskap 

och uppmärksamhet som leder till ett arbetsberikande i de anställdas arbetssituation.  

5.1.4  I Arion fungerar det inte 

I Arion hävdade både arbetstagarna och chefen att de sysslade med 

förbättringsförslag. Men ju fler frågor som ställdes, desto tydligare blev en annan 

bild framställd över hur det kan anses föreligga. Arion har precis som Plast Petter 

ingen plan för hur arbetstagarna kan lämna förslag utan det sker mest bara. En av 

arbetstagarna uttryckte hur förslag på enklaste sätt uppfylls genom att manipulera 

chefen till att tro att han kom på förslaget från början. Om detta lyckades kunde 

förslag genomföras mycket fortare än om det tydligt framgått att arbetstagaren 

kommit med förslaget. Det saknas alltså inte bara en plan på hur företaget ska ta 

hand om den kompetens som redan finns tillgänglig i företaget utan även en vilja till 

att ens göra förbättringar. Av intervjun med Per-Åke kunde tidsbrist vara en 

anledning till att inte fler förslag beaktades. Istället kunde ett eventuellt 
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förbättringsarbete endast ske under tider då produktionsnivån var relativt låg. En 

anledning till den här upplevelsen kan bero på att det är ett mindre företag som har 

färre resurser i jämförelse med ett bolag i storlek med Husqvarna. Något som dock 

skulle kunna tala emot detta resonemang är att Plast Petters storlek är jämförbar med 

Arion. I Plast Petter hade de dock, till skillnad från Arion, det som studien valt att 

benämna som ett lyckat förslagssystem. När ett företag brister i sitt engagemang och 

saknar förståelse för varför ett visst handlingssätt kan vara vedertaget och gynna 

bolaget, används oftast tidsbrist som en ursäkt till utelämnat agerande. I själva verket 

kan det som sagts istället bero på en avsaknad av vilja och förståelse. Den här typen 

av funktion prioriteras helt enkelt inte av den simpla anledningen att chefen inte ser 

den ekonomiska vinningen av ett väletablerat förslagssystem.  

Faktorerna som Axelsson (2000) och Söderqvist (2004) har påpekat om varför 

förslagssystem misslyckas går att utläsas i Arion. Uttrycket med att arbeta smartare 

och inte hårdare (Imai, 1992) kan anse saknas till en högre grad i Arion jämfört med 

studiens övriga företag. Istället kan den kostnadsfokuserade produktionen ses 

tydligare och förslagen ska helst vara direkt effektivitetsanknutna. Studien anser då 

att det kostnadsfokuserade arbetet står i vägen för deras lösningsorienterade arbete. 

Det här ställningstagandet finner även kraft då Per-Åke själv berättade hur målarna 

på Arion kom till honom och frågade om de kunde få en ny kamera uppmonterad. 

Kameran skulle innebära att målarna snabbare kunde se ifall målarsprutorna i ett 

intilliggande rum stannade. Tidigare hade lösningen enbart inneburit ett fönster med 

begränsad sikt. Per-Åkes första tanke var att detta skulle kosta alldeles för mycket att 

installera. Han valde dock att undersöka saken närmare och upptäckte då att det inte 

var särskilt dyrt med en kamera, en förbättring kunde då möjliggöras. Studien vill 

ändå poängtera hur det här problemet löstes genom att det inte visade sig vara för 

dyrt att fixa till när förbättringsförslaget väl undersöktes. Detta bevisar vikten av att 

alla uppkomna förslag beaktas för att en förbättringsverksamhet ska fungera, och inte 

endast de förslag som cheferna ser en direkt ekonomisk vinning från. Cheferna måste 

således lita på att arbetstagarna besitter en sådan kompetens att de är kapabla att 

lämna vettiga förslag. 

Att arbetet blir mer effektivt var en faktor som Axelsson (2000) beskrev definierade 

en organisation med sitt tre-stegsarbete med förbättringsförslag. Det som kan 

anmärkas är att med en hög kostnadsfixering så blir det en fokusering endast på den 
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tredje faktorn som berör de ekonomiska effekterna. Detta stämmer överens med vad 

arbetstagarna beskrev då de upplevde att de endast blev sedda då förslagen innebar 

en tydlig tidsbesparing. 

Det saknas alltså i Arion det som Sörqvist (2004) trycker på som viktigt för att ett 

väletablerat förslagssystem. I intervjuerna med den ena arbetstagaren uppfattas det 

som att manipulation med fördel kan användas för att få igenom en förbättring 

medan den andra arbetstagaren säger att de kan göra lite som de vill. Deras 

uppfattningar skiljer sig således från varandra men en övergripande bild kan dock 

skapas om att ingen uppmuntran eller engagemang till nya förslag verkar förekomma 

i någon högre utsträckning. Det kan därmed uppfattas en brist i de faktorerna som, 

enligt SDT, leder till inre motivation. På så vis kan arbetstagarnas befintliga 

kompetens inte utnyttjas fullt ut. Eventuellt kan en uppfattning skapas om att 

arbetstagare och chef saknar en viss tillit för varandra som leder till brister i 

tillhörigheten och självstyrande i organisationen. Hela resonemanget utmynnas i en 

viss avsaknad av arbetsberikande åtgärder föreligger i företaget.   

5.1.5 Sammanvävning  

I vissa fall kan det anses finnas ett bakomliggande facit om hur ett arbete ska 

genomföras. Johanna på Husqvarna säger att det fortfarande finns ett “rätt sätt” att 

genomföra en uppgift. Detta medför att möjligheten till egen påverkan kan 

inskränkas en aning och skulle således kunna medföra en lägre grad av självstyrande. 

En möjlig anledning till denna skillnad företagen emellan skulle kunna vara att det 

inte föreligger samma löpande band-princip på Plast Petter. Skillnaden blir att på 

Plast Petter sker det oftare arbete där en ensam individ sköter en order på egen hand. 

På Husqvarna sker en montering där produkten skickas vidare till en annan montör 

efter att varje steg har genomförts. Det leder till att Husqvarnas arbetssätt avspeglas 

mer som en enhet där varje montör är mer beroende av vad som har skett tidigare i 

ledet och det enskilda arbetet påverkar kedjan vidare. Resonemanget skulle kunna 

medföra att självstyret blir tydligare i Plast Petter då arbetstagarna har friare tyglar 

och självstyret kan falla mer naturligt.  

Det framgår att Husqvarna har ett väletablerat system som stämmer överens med de 

teorier som finns i den teoretiska referensramen som tar upp rationaliseringsprocess 

och förslagssystem. Vidare så upplevs företaget som sådant tillmötesgå det inre 
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motivationsbehovet hos arbetstagarna med hjälp av dessa processer. 

Ställningstagandet grundar sig i att de har etablerat ett enkelt förslagssystem som 

arbetstagarna förstår sig på och kan användas regelbundet. Plast Petter anses inte ha 

ett etablerat förslagssystem men de har ändå ett enkelt system för förslag där det 

handlar om att de tar emot alla förslag med en öppenhet och positiv inställning för att 

förbättra de anställdas arbetssituation. Detta tolkas som att det inte ligger så mycket i 

just systemet som sådant utan att den avgörande faktorn till förslagssystem och den 

inre motivationen är hur chefen och organisationen som helhet tar emot förslagen. 

I empirin från Volvo beskrevs det som att förslagen bara försvann i organisationens 

storlek och att det aldrig skedde en uppföljning. Axelsson (2000) såg också ett sådant 

samband då han upplevde att det var viktigt att det skedde en snabb återkoppling till 

förslagen. Studiens resultat går inte emot Axelsson angående vikten till snabb 

återkoppling men däremot så tyder vår empiri på att den tidsram som Axelsson 

nämner inte är lika viktig utan ser mer till vikten av att individuell uppskattning 

faktiskt föreligger överhuvudtaget. Denna argumentation kan vidare dras till Arion 

där de upplevde att manipulation var tvunget att föreligga för att något skulle 

genomföras. Chefen beskrev vidare hur det brast i tiden med att arbeta med 

förslagssystem och ge arbetstagarna möjligheten att förbättra sin arbetssituation. 

Detta tyder på ett bristande intresse från chefen men även från organisationens sida 

när utvecklingsarbetet inte tillgodoser den kompetens som faktiskt föreligger inom 

bolaget. Bristerna stämmer överens med vad Axelsson (2000) och Sörqvist (2004) 

sett som brister. I likhet med detta ser även den här studien detta som en stor 

påverkan på arbetstagarnas motivation då studiens empiri från Arion visade 

oengagerade arbetstagare som inte ville eller var delaktiga i företaget. Samma intryck 

förelåg även vid Volvo där liknande problem med förslagssystem fanns. Dock ville 

Volvo ha ett fungerande förslagssystem, men det lyckas inte, på grund av brister i 

kommunikationen och tillhörigheten till organisationen. 

5.2  Motivation 

5.2.1.1 Arbetsinnehåll och Arbetssätt 

Av empirin så framgår det att respondenterna i Volvo, Husqvarna och Arion 

upplever en begränsning av det monotona arbetet och att det faktiskt har en påverkan 

på deras motivation. Vissa av arbetstagarna beskrev under intervjuerna hur de ser 
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begränsningar i vad chefen aktivt kan göra för att öka deras motivation just på grund 

av det monotona arbetssättet. Av cheferna används det nästan som en ursäkt för att 

kunna rättfärdiga att de kanske inte lyckas motivera arbetstagarna helt och hållet i 

alla lägen. Men alla arbetar i olika utsträckning med det som Berggren (1990) 

kallade för job enrichment. Studier som Jacobsen och Thorsvik (2014) refererat till 

har påvisat att det är viktigt med utmaning och uppgiftenskaraktär. I likhet med dem 

finner studien i empirin att rotation mellan arbetsstationerna inte har någon 

motivationseffekt eftersom det inte förändrar utmaningen och karaktären i tillräckligt 

stor utsträckning. Respondenterna beskrev att rotation mellan arbetsstationerna 

förelåg men att de inte fick ut en direkt motiverande tillfredsställelse av det. I Plast 

Petter och Husqvarna framgick detta lite extra. De såg istället rotationen som en 

trevlig brytning i vardagen men som inte hade någon effekt på arbetstempot vilket 

indikerar motivation. Istället upplevde de anställda i Plast Petter att interna tävlingar 

kunde vara motiverande och fick dem att vilja prestera lite bättre. Där låg 

tyngdpunkten på att slå målen. Om det handlade om individens personliga mål eller 

organisationens mål spelade inte någon större roll för arbetstagarna. Bakgrunden till 

att den här inställningen förelåg kan ha att göra med att de arbetar på ett 

tillfredsställande sätt med förlagssystem som instrument för att öka tillhörigheten och 

självstyrandet och därmed den inre motivationen i företaget. I exempelvis Arion och 

Volvo arbetade de inte med förslagssystem på ett tillfredsställande sätt utifrån 

arbetstagarnas perspektiv. Detta kan vara anledningen till att dessa bolag hade lägre 

tillfredsställelse i självstyret.  

Att ha valmöjlighet till sina arbetssätt i ett tillverkningsföretag kan ibland vara svårt. 

Men det innebär inte att chefen och organisationen inte ska göra sitt yttersta för att 

eftersträva detta. Empirin visar att cheferna verkar känna en sorts uppgivenhet i det 

hela och skyller mycket på de hårda faktorerna som föreligger i företaget. Kaizens 

förslagssystem kan användas som ett verktyg för att öppna upp en valmöjlighet, men 

även ett sätt för att företaget aktivt ska arbeta med återkoppling till de anställda. 

Detta ger en delaktighet som studien, utifrån empirin, ser som en av nycklarna när 

det kommer till arbetstagarnas inneboende motivation. Cheferna har därmed ett 

ansvar att öppna upp möjligheten till självstyre genom förbättringsförslag. Med ett 

möjliggörande av förslagssystemen kan chefernas återkoppling till arbetstagarna ske 

i form av uppskattning och arbetstagarna får en känsla av delaktighet. Detta erbjuder 
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ett ytterligare arbetsberikande än den rotationen mellan arbetsstationerna som 

Berggren (1990) belyser.   

5.2.1.2  Arbetsklimatet 

Något som har skymtats från empirin är hur cheferna tycks spegla arbetstagarna. De 

har genom denna spegling en viktig roll i företaget och arbetstagarnas motivation. 

Studien har från intervjuerna med bland annat Arion sett påverkan då de uttryckligen 

har beskrivit hur deras chefs stressiga humör lätt smittar av sig på resterande 

verksamhet och bidrar till att hela företaget blir stressigt. Ett liknande samband 

beskrevs även i Plast Petter, men då i en något mildare grad. En av respondenterna 

från Plast Petter påverkades i så stor utsträckning genom att humöret var sämre 

resten av dagen om chefen var stressad eller på dåligt humör redan på morgonen. Det 

går alltså inte att blunda för chefens autonoma påverkan på arbetstagarna. Detta är 

något som Gangné och Deci (2005) även tog fasta på i deras studie då de uttryckte ett 

samband mellan chefens handlingar och arbetstagarens motivation. Deras påstående 

tog sin grund utifrån SDT och det kontrollerade arbetssättets påverkan på 

motivationen. 

Av empirin kunde studien utläsa ett samband då respondenterna vid flertalet tillfällen 

uttryckte hur de mår bättre när de blir uppskattade av cheferna och hur de känner en 

prestationsförbättring efteråt. Något som skiljde sig var att vissa tryckte på hur 

viktigt det var att uppskattningen kom vid rätt tidpunkt för att en 

motivationspåverkan skulle föreligga. Detta kan jämföras med det som 

förväntansteorin tagit fasta på (Vroom, 1964; Mullins, 2004). Varför en individ 

känner behovet av att förtjäna beröm kan kanske grundas i uppfostran och 

belöningssystemen som är djupt rotade i människans förhållningssätt. Då vi under 

uppväxten ofta får höra hur vi får något gott om vi gör något bra och hur vi blir 

bestraffade om vi gör något dåligt. Den här argumentationen går även att knyta ihop 

med forskningen som gjorts inom SDT då de sett ett samband mellan 

belöning, bestraffning och de olika graderna av motivation som kan förekomma 

(Ryan & Deci, 2000). I dessa kategorier handlar det dock om viljan till att göra något 

för att du känner en tillfredsställelse i tillhörighet, kompetens och självstyrande 

(Ryan & Deci, 2000). 



58 

 

Något som studien har funnit belägg för är människors behov av uppskattning på det 

jobb som de utför och det positiva utfall som det får när chefen försöker tillgodose 

behovet. Johanna på Husqvarna upplevde stor skillnad och beskrev vikten av detta då 

hon varje morgon tog en runda runt produktionen för att visa sig för arbetstagarna 

och få dem att känna sig sedda. Uppskattningen innebär då en slags bekräftelse på att 

jobbet faktiskt spelar roll och skapar därmed en känsla hos arbetstagaren av 

meningsfullhet. Ingela på Plast Petter har innan sin chefspost arbetat inom 

produktionen och trycker därför på behovet av kontinuerlig uppskattning och hur 

mycket en klapp på axeln faktiskt innebär. Detta skulle stärka påståendet som Cook 

och Hunsaker (2001) refererar till att uppmuntran och återkoppling har positiv 

inverkan på personlig tillfredsställelse och även inre motivation (Gangné & Deci, 

2005). I och med att Ingela förstår vikten av detta så är det något som hon försöker 

vidhålla, men samtidigt så säger hon att människor i allmänhet sällan får den 

uppskattning och uppmärksamhet som de förtjänar. 

Känslan av meningsfullhet är ett begrepp som inte direkt kan hänföras till den 

teoretiska referensramen men något som har fått empiriskt belägg. Meningsfullhet, 

tillsammans med uppskattning, kan anses ha ett samband då dessa syftar till samma 

sak; att se individen i produktionen. Studien drar därför slutsatsen att en viktig faktor 

är att få individen att känna sig sedd. Detta kan kopplas med vad Ryan och Deci 

(2000) syftar till med begreppet tillhörighet. Dock beskrivs begreppet tillhörighet i 

referensramen som känslan av att finna en social tillhörighet. Studien definierar här 

istället meningsfullhet som känslan av att känna en anledning till det utförda jobbet. 

Kanske kan begreppet direkt kopplas med de olika kategoriseringar av motivation 

som Ryan och Deci (2000) gjort då dessa beskriver att individen ska känna ett 

självstyrande till uppgiften den ställs emot. Om individen behöver känna 

meningsfullhet kanske detta kan vara en synonym med självstyrandet då 

självstyrandet beskriver en känsla av en egen vilja till att utföra en uppgift. Detta 

borde även innebära att individen känner meningsfullhet i uppgiften och därmed 

även utvecklar en tillhörighet till helheten som utgör produktionen. Genom detta så 

uppfylls grundstenarna: tillhörighet, självstyrande och kompetens i SDT (Deci & 

Ryan, 2000). 

I Studien om deadlines (Amabile, et al., 1976) som Gangné och Deci (2005) har 

refererat till har det beskrivits hur deadlines kan vara en anledning till att inre 
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motivation hämmas. Vad som dock har framkommit i empirin bekräftar inte denna 

uppfattning om deadlines. Både Ingela från Plast Petter och Anna från Arion 

beskriver ett välmående i samband med att de har klarat av en deadline. Detta ger 

dem motivation och bekräftelse till sig själva om att de är duktiga. De beskriver hur 

det upplevs ett ytterligare driv efter att de har klarat av en deadline. Detta driv är 

nästan direkt kopplat till deras eget självförverkligande och därmed skulle en grad av 

inre motivation kunna anas. Att deadlines medför ökad motivation kan ha att göra 

med SDTs påstående om att kompetensprövning bidrar till inre motivation. Därmed 

kan en tidspress innebära att arbetstagaren får sätta sin kompetens på prov och 

därmed få ökad inre motivation. Med den slutledning vill den här studien förmedla 

en alternativ bild där uppfyllandet av deadlines faktiskt kan vara en bidragande 

faktor till förhöjd inre motivation. Denna skillnad i jämförelse kan bero på hur 

tidigare teorier eventuellt kan ha lagt vikt på stressen som uppkommer i de fall då 

deadlinen inte uppfylls eller riskerar att inte uppfyllas. Huruvida det är stressen för 

sitt eget självförverkligande eller oron över att eventuellt behöva ta emot kritik från 

sin chef angående varför man inte har uppfyllt sin uppgift. Det är möjligt att de beror 

på organisationsstrukturen och vilken typ av chef arbetstagaren har. I de fall där det 

förekommer en auktoritär chef som går in och styr med hela handen skulle en 

hypotes kunna göras om att det då föreligger en större oro för att göra fel som är 

relaterade till rädslan för kritik. Jämfört med en demokratisk chef som tillåter att det 

blir fel till en större utsträckning och har ett annat sätt att handskas med arbetstagare. 

Detta är dock ett vagt påstående som inte finner något större medhåll i förhållande 

till referensramen. 

5.2.2 Belöningssystem 

I vissa delar av empirin kan studien utläsa att arbetstagaren fokuserar på pengarna i 

stället för uppgiftens effektivisering. I Volvo blir detta ganska tydligt när Anton 

säger under intervjun att det är kul med lite extra betalt men det är inget som 

motiverar till själva uppgiften. Detta är ett argument som även Deci, Koestner och 

Ryan (1999) tagit fasta på. Problemet med Volvos belöningssystem verkar vara att 

det är inriktat på för stor skala. Belöningssystemet med lägst storleksskala är 

enhetsbaserat där det krävs att hela enheten levererar för att belöningen ska betalas 

ut. Anton beskriver att detta inte medför någon individuell motivationsökning på 

grund av att den individuella prestationsinsatsen blir för liten för att påverka hela 
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enheten till en sådan grad att enhetsbelöningen blir ett faktum på grund av den 

enskilde. Om det saknas driv i resterande enhet så spelar den enskildes extra 

arbetsinsats ingen roll eftersom denne inte blir uppmärksammad. Detta stärker bilden 

av behovet att bli sedd och få uppskattning för att en känsla av meningsfullhet ska 

kunna uppnås. Motivationen med belöning tycks inte härledas till pengarna utan 

själva bekräftelsen av den enskildes prestation kan utläsas ha en större inverkan.  

I studien har en tyngdpunkt lagts utifrån SDTs perspektiv om hur inre motivation 

innebär ett starkare driv än en yttre motivation (Gangné & Deci, 2005). Att inget 

företag använder sig av ett påverkningsbart belöningssystem på individnivå ställer 

högre krav på att företagen kan bidra med ett beteende som kan framkalla en inre 

motivation. Även om en yttre motivation inte kan anses som optimalt så kan studien 

anta att det bidrar till ett driv, jämfört med att inte ha något alls att arbeta mot. Med 

andra ord skulle innebörden bli att inget motivationsdriv alls skulle förekomma i 

verksamheten om varken belöningssystem eller inre motivation existerade. Många 

arbetstagare har i intervjuerna sagt att ett individbaserat belöningssystem skulle vara 

positivt och på Plast Petter har det övervägts huruvida ett belöningssystem borde 

införas. Svårigheten skulle dock landa i den ökade uppmärksamheten hos cheferna 

som följer då de måste skapa sig en mer detaljerad uppfattning av varje individ och 

hålla sig mer uppmärksamma på vad som faktiskt presteras. Risken blir således större 

för chefen att gå miste om särskilda prestationer och insatser hos den enskilde 

individen. Detta medför att risken för omotivation blir större om det ses till 

faktorerna som Ingela på Plast Petter har påvisat om att omotivation ofta följer efter 

att särskilda prestationer hos en individ inte har blivit uppmärksammade.  

5.3 Ledarskap 

Vad som summerar samtliga chefer i studien är deras önskan att vara en demokratisk 

chef. Denna tolkning går att göra bland annat genom chefernas egna utsagor över hur 

de ser sig själva som en demokratisk ledare som det ska gå att prata med. Samtidigt 

anser de sig besitta förmågan att växla över till en auktoritär chef vid behov. När 

detta behov anses vara nödvändigt varierar givetvis från chef till chef. När deras 

intervju tolkas i helhet tillsammans med deras arbetstagare så kan det anas en viss 

distans mellan dem. Den demokratiska chef som chefen tror föreligger kanske inte 

existerar till den önskade graden. Under intervjuerna uppkom vikten av att kunna 

föra en dialog både från cheferna men även arbetstagarna. En fråga som uppstår är 
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om en demokratisk chef kan anses vara samma sak som en chef det går att föra 

dialog med. Ett av kriterierna för en demokratisk chef är att han ska kunna hålla i 

dialoger men frågan är om enbart dialogerna uppfyller alla kriterier för en 

demokratisk chef (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Studien hävdar därmed att det som 

arbetstagaren faktiskt säger tas i beaktande för att en dialog ska anses föreligga. 

Resultatet blir en chef som faktiskt lyssnar och tar åt sig av det som sägs, inte bara 

fokuserar på att det sägs. En dialog bör således ge utrymme för 

tvåvägskommunikation. 

I Volvo och Husqvarnas fall pratar båda företagen om vikten av att hela tiden vara 

delgivande och förklara “Vad, Hur, Varför” ett beslut eller handlande görs. Detta 

anser båda företagen är att föra en dialog, men frågan blir om detta inte endast kan 

anses som ett informerande snarare än en dialog. Arbetstagaren skulle alltså behöva 

ges utrymme i det här sammanhanget att komma med alternativa förslag som faktiskt 

uppmärksammas. Med andra ord inte enbart få det förklarat för sig varför vissa 

beslut har tagits. Först när arbetstagaren har möjligheten att på riktigt vara med och 

påverka torde en dialog kunna föreligga där det inte bara sker en 

envägskommunikation. Det är även något som alla arbetstagare tryckt på som viktigt.  

Ledarskapet hamnar mot en riktning som liknar det uppgiftsorienterade ledarskapet. 

Detta ledarskap grundar sig just i resultatet och effektiviteten snarare än personerna 

som ligger bakom. Detta tycks fungera annorlunda i Plast Petter där Ingela 

eftersträvar en lyhördhet för att genom sina arbetstagares åsikter kunna effektivisera 

arbetet. Inget av företagen är egentligen det ena eller det andra utan istället för en 

svart eller vit bedömning så hamnar majoriteten av företagen i någon sorts gråskala 

där nyansen skiftar mellan företagen. Modellen i figur 2 bidrar med en tydlig 

beskrivning hur ledarskapet påverkar arbetstagarna i just det hänseendet. En 

anledning till gråskalan kan bero på att cheferna vill ha de positiva egenskaperna från 

bägge sidor. En ytterligare faktor i valet av ledarskap kan vara dagens tendens till att 

vilja framstå som demokratiska företag med platta organisationsstrukturer och frångå 

de gamla hierarkiska nivåindelningarna. Detta argument var något som Johan på 

Volvo påpekade och denna aspekt gör sig inte helt osynlig i resterande företag heller. 

Johan påpekade vikten av hur ett coachande ledarskap sätter individen i fokus och 

ger utrymme för allas innovation inom organisationen. 
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Även om det förelåg lite olika perspektiv från vad som skedde och vad som var 

önskat så ville cheferna, i likhet med vad Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver 

som viktigt, skapa goda relationer till sina arbetstagare, arbeta stödjande och 

hänsynsfullt samt involvera arbetstagarna inom beslut. För att detta ska fungera så 

hävdar Lagrosen och Lagrosen (2009) att det krävs ett förbättringsarbete. Studien 

kunde utläsa att uppfattningarna på chefen och hur hans självbild framställdes skiljde 

sig åt i de företag som inte hade ett fungerande förslagssystemsystem. Exempelvis 

har Arion och Volvo ansetts ha problem med att chefernas uppfattning inte 

överensstämmer med övriga i organisationen. En faktor varför det kan brista i ett 

ledarskap tror Jacobsen och Thorsvik (2014) ligger i hur chefen tillmötesgår 

arbetstagarnas inställning, tänkande och uppförande. I Arion kunde studien utläsa 

brister då det upplevdes som att chefen saknade högre tillit mot sina arbetstagare och 

inte tillmötesgick deras behov. Däremot fanns det i Volvo ett etablerat ledarskap som 

alla chefer skulle försöka tillämpa, vilket verkar ge resultat då Anton hade en positiv 

bild av Johans coachande ledarskap. Frågan som uppstår är då hur stor anknytning 

förslagssystem egentligen har till uppfattningen av chefens ledarskap. Studien 

belägger att det egentligen inte ligger så mycket vikt i att ha ett väl strukturerat 

förslagssystem, utan att den finner sin tyngdpunkt i hur chefen väljer att engagera sig 

i arbetstagarnas vilja till förbättring och delaktighet. 

Lagrosen och Lagrosen (2009) hävdar att det är viktigt att lägga fokus på processen 

och inte resultatet för att ledarskapet ska anses som engagerat. Det här sambandet har 

även studien kunnat utläsa då en tolkning av Arion gjorts över hur ett resultatfokus 

kan leda till att chefsbeteendet eventuellt inte tillgodoser det inre motivationsbehovet 

hos arbetstagarna. Beträffande Plast Petter och Husqvarna har studien tenderat att se 

hur ett individfokus gör att produktionsprocessen hamnar i centrum. Detta leder även 

till att arbetstagarnas inre motivation påverkas i större utsträckning och kan 

tillfredsställas genom chefens tillvägagångssätt. Vidare hävdar även litteraturen att 

en ”vi-känsla” och en tillit är extremt viktig för ett lyckat engagemang (Lagrosen & 

Lagrosen, 2009). Detta är ett samband som även studien tagit fasta på då upplevelsen 

i Plast Petter och Husqvarna var en bra vi-känsla med hög tillit till 

produktionschefen. Arbetstagarna från de här företagen beskrev hur de kände sig mer 

trygga i produktionen och därmed hade mer tillit till chefen just på grund av att 

chefen arbetat själv i produktionen innan hen kom att bli produktionschef. Det blir 
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alltså tydligare att chefens bakgrund har en stor påverkan till tilliten som 

arbetstagarna känner. Vet de om att chefen ifråga själv har varit en del av 

produktionsprocessen upplever de en ökad tillit till chefen. Studien visar empiriskt 

att ett samband kan föreligga om en chef, som saknar bakgrund i produktionen, 

istället visar engagemang för produktionen i form av en vilja att lära sig mer. Detta 

påstående grundar sig i hur engagemang på processerna istället för resultatet ger 

arbetstagaren en yrkesstolthet och vidare en ökad tillit till chefen. 
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6 Slutsats 

Detta kapitel visar om problemformuleringen har besvarats utifrån det som 

analyserats. Vidare följer även en diskussion, studiens bidrag, förslag på fortsatta 

studier inom ämnet och studiens brister och begränsningar.  

6.1 Slutsats 

Det kan anses att förslagssystem har en bidragande effekt på individens självstyre. 

Det framgår dock att chefen behöver bidra med närvaro, vilja och förståelse för att 

förslagen faktiskt ska komma upp till ytan. Uppskattning är bland annat något som 

visat sig ha en koppling till självstyret och den inre motivationen där chefens 

autonoma stöd i att värdesätta arbetstagarens kompetensnivå och visa hur den kan 

användas för att utveckla verksamheten. Beteendet som chefen kan använda sig av 

för att bidra till att den inre motivationen hos arbetstagarna stärks sker genom att se 

individen och få den att känna sig viktig i tillverkningsprocessen. Detta görs enklast 

genom chefens engagemang och kontinuerliga uppskattning av arbetstagarna. Detta 

måste uppfattas som en naturlig del och på så vis skapas en känsla av meningsfullhet 

hos arbetstagaren där vikten av att den enskilde känner att den bidrar med något 

betydelsefullt belyses.  

Delaktighet är även en metod för att skapa mening hos arbetstagaren. Delaktighet är 

inte samma sak som delgiven information, vilket var två begrepp som vanligt 

förväxlades av cheferna. Det krävs alltså att chefen uppmuntrar till dialog på 

arbetsplatsen och även är lyhörd på de anställdas behov. Genom delaktighet ges 

arbetstagare möjligheten att vara med och påverka beslutsfattande till en viss grad. 

Detta medför en känsla av att den enskilde kan vara med och göra skillnad genom att 

påverka verksamheten. Det bidrar till att individen får en ökad känsla av självstyre då 

individuella förslag kan förverkligas som leder till att individen kan känna att den 

utför ett jobb för sin egen skull och inte enbart för organisationens helhet. Genom 

detta resonemang så kan en övergripande bild identifieras i studien som sätter 

individen i ett fokus där vikten av varje länk i kedjan återspeglas och 

uppmärksammas. Behovet av känslan till att det arbete som arbetstagaren lägger ned 

är viktigt och har betydelse är således en beaktansvärd faktor i sammanhanget om 

inre motivation.  
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Analysen har även bidragit till en annan aspekt på deadlines påverkan av den inre 

motivationen. På grund av att en snäv deadline kan innebära att arbetstagarens 

kompetens sätts på prov för att klara av uppgiften i tid så kan slutledningen göras att 

motivationen snarare ökar, istället för att sjunka i enhet med äldre antaganden.     

6.2 Diskussion 

Det verkar falla mer naturligt i dagens samhälle att bry sig om människan mer än vad 

som gjordes för ett sekel sedan. Det kan ha att göra med den hårda konkurrensen på 

marknaden som tycks göra att legitimitetsprincipen spelar en större roll i företagens 

utveckling och media kan tros ha kommit att bli ett verktyg för att svartmåla ett 

företag snabbt om de gör minsta lilla fel. I och med legitimitetsprincipen och 

samhällets påtryckningar så har det nästan inneburit ett moraliskt fel att framstå som 

en auktoritär chef. Då denna kan anses vara mindre åtråvärd sedd från samhällets 

perspektiv. Istället vill varje chef framstå som demokratisk bara för att det kan anses 

vara mer socialt accepterat att vara solidarisk och bry sig om sina medmänniskor. 

Det kan också ligga något i uttrycket: “flugor fångas lättare med socker än vinäger”, 

då det kan vara lättare att locka till sig anställda och få människor att göra som 

chefen själv vill om uppträdandet framstår som omtänksamt och lyhört. Alla 

människor har en egen vilja och en längtan till att spela ut denna vilja och få 

utrymme för sitt eget tänkande. Det föreligger en större möjlighet att uppfylla detta 

om chefen handlar demokratiskt istället för auktoritärt gentemot sina arbetstagare.  

Chefens humör och bemötande har uppfattats återspeglas i arbetstagarna. 

Respondenterna beskrev en negativ motivationspåverkan av chefernas stressade 

humör. Därmed bör kanske vissa negativa humör så som stress försöka hållas 

diskreta så att de inte smittar av sig på resterande verksamhet. Frågan är då om 

företaget kan kräva av chefen att denne ska minimera sådan utstrålning för att inte 

effektiviteten i bolaget ska påverkas. Eller ska ansvaret ligga hos företaget att se till 

så att arbetsförhållandena är optimala så att ingen stressfaktor föreligger hos någon 

arbetstagare? Svaret kan ligga i hur parterna ska behandla varandra, där människan 

ses som en individ och inte som en utbytbar resurs. På så vis skapas det en tydligare 

relation mellan chefer och arbetstagare där det tydligt framgår hur vardera parts 

beteende påverkar den andre.   
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Eftersom studien kom att analysera olika tillverkningsföretag så faller det sig även 

naturligt att skillnader i arbetssätten existerar. Studien såg att vissa hade möjlighet till 

att arbeta mer fritt medan vissa bolag arbetade mer styrt. Att ha monotona arbetssätt 

påverkar motivationen hos de anställda, vilket framgår av empirin. Det innebär inte 

bara att ett visst beteende hos en chef kan vara eftertraktat, som studien försökte ta 

fasta på, utan även graden av detta beteende är intressant. Av empirin kan det utläsas 

att hög monotonitet behöver en chef som ser till delaktighet och engagemang i högre 

grad än vad en chef behöver som arbetar i ett bolag där det finns möjlighet till större 

frihet. Detta lägger större press på chefen då den måste vara mer medveten om sitt 

beteende och vad som eftertraktas hos de anställda. 

Studien skapar en bild över hur motivationen kan gå hand i hand med Kaizens 

förslagssystem för att uppnå en hög effektivitet. Detta innebär en integration av hårda 

och mjuka faktorer. I likhet med sociotekniken så har studien fokuserat på att 

kombinera hårda och mjuka faktorer. Men i sociotekniken har istället de mjuka 

faktorerna beskrivits som sociala aspekter som parats ihop med teorins hårda faktorer 

i form av tekniska aspekter. Tanken är att dessa påverkar varandra till en sådan grad 

att om den ena väsentligt förändras så måste även den andra göra det för att den 

första ändringen ska bli påtaglig. En uppmärksammad del i socioteknikens mjuka 

faktorer var även självbestämmandet i form av självstyrande arbetsgrupper (Jacobsen 

& Thorsvik, 2014). En skillnad mellan studien och sociotekniken är hur 

sociotekniken beskriver att fokus ska föreligga på arbetsgrupper och inte individer 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Den här studien belyser istället vikten av individen i 

organisationen. 

Varför det är så viktigt att låta arbetstagarna ta plats i rationaliseringen har fått 

belägg i empirin där arbetstagaren beskrivs som den del av företaget som besitter 

störst kompetens inom produktionen. Med ett sådant resonemang kan en effektiv 

rationalisering förväntas där produktionen hela tiden blir effektivare, eftersom 

arbetstagarna gör väsentliga förbättringar med hjälp av förslagssystemet. När 

arbetstagarna har möjlighet att själva vara med och påverka sin arbetsstation och 

verksamheten som sådan, så uppfylls ett behov av självstyrande hos individen. Att 

individen kan påverka, och upplever att påverkan blir positivt uppskattad, så leder 

det till att en inre motivation förväntas uppstå. 
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Som tidigare beskrivits så är socioteknikens mål att se sambandet mellan den sociala 

och den tekniska sidan genom att förstå hur de är beroende av varandra. I den här 

studien är målet däremot att höja effektiviteten genom att kombinera individens 

motivation med verksamhetens rationalisering. Detta har gjorts genom att Kaizens 

förslagssystem har bundit ihop den hårda sidan av organisationen med den mjuka. 

Det som dock ska poängteras är att det inte nödvändigtvis är förslagssystemet som 

besitter den unika rollen att binda samman dessa sidor.  

Studien efterlämnar därmed två modeller. Dels den modell som studien har använt 

sig av för att beskriva hur sidorna kan mötas genom Kaizen (figur 6), men också den 

omarbetade versionen av samma modell som kan användas i framtida forskning 

(figur 7). Det viktiga i sammanhanget är således inte hur faktorerna integreras, utan 

snarare att de gör det. Kärnan i studien blir fokus på den mötesplats som öppnas upp 

mellan faktorerna, men som även kan fyllas av andra managementkoncept än Kaizen.  
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Figur 7: Integration av hårda och mjuka faktorer 

(Olow & Masser, 2016) 



69 

 

 

 

 

6.3 Studiens bidrag 

6.3.1.1 Bidrag 1 

Studien utgår från de hårda faktorer som kommer från Imais förslagssystem i Kaizen 

och Decis mjuka motivationsteori i form av SDT. Studien är bidragande i det 

hänseendet att de två forskningsområdena har knutits ihop för att skapa en ny anblick 

på hur effektivitet kan uppnås i organisationer. En liknelse kan göras med 

sociotekniken men det som den här studien lägger större fokus på är förslagssystem 

som svar på hur den tekniska sidan kan knytas samman med den psykologiska. I 

sociotekniken har istället ett tyngre fokus legat på aspekternas påverkan och 

beroende av varandra i grupp. I den här studien beskrivs ett förslag på teori där de två 

huvudområdena teknik och psykologi kan kombineras med individen i fokus genom 

att binda samman SDTs motivationsteorier med rationalismen i form av Kaizens 

förslagssystem.    

För att förklara sambanden i en bild så har en modell (Figur 6) tagits fram som 

illustrerar hur de mjuka motivationsfaktorerna och hårda effektiviseringsfaktorerna 

kan förenas genom ledarskap som bygger på Kaizen. Modellen har utgått från en 

uppdelning som innebär tillika en teknisk sida som en psykologisk sida. Den tekniska 

sidan har fokuserat på en rationell produktion för att bli så effektiv som möjligt. Den 

psykologiska sidan har utgått från människan i organisationen i form av individens 

självstyrande och inre motivation. De båda inriktningarna kan, på ett framgångsrikt 

sätt, ses integreras i varandra genom Kaizens förslagssystem där förslagen dels leder 

till rationell utveckling, samtidigt som de leder till motivation hos människan. När 

integrationen sker på ett lyckat sätt så förväntas effektiviseringen att öka. Chefen 

besitter även en viktig roll för att se till att båda sidorna optimeras för att ge ett 

tillfredsställande resultat. Framförallt så måste chefen vara engagerad i den 

psykologiska sidan för att bibehålla en hög frekvens i utvecklingen. 



70 

 

6.3.1.2 Bidrag 2 

Studien bidrar med en grundläggande modell (figur 7) där en möjlighet ges för hårda 

och mjuka faktorer att sammanstråla i andra managementkoncept än Kaizens 

förslagssystem.    

6.3.1.3 Bidrag 3 

Det föreligger behov av kunskap inom forskningen angående inre motivation i 

tillverkningsföretag med monotona arbetssätt och de flesta studier som har analyserat 

ämnet i arbetsorganisatoriskt sammanhang har gjort det med en kvantitativ metod 

(Gangné & deci, 2005; Günther, 2015; Trépanier et al., 2013). Detta gör att vår 

studie bidrar med ett nytt perspektiv då den kvalitativa ansatsen som studien har 

tillämpat bidrar med en djupare inblick. 

6.3.1.4 Bidrag 4 

Studien bidrar även med att stärka bilden av det beteende som chefen kan använda 

sig av för att framkalla inre motivation hos arbetstagaren genom ett ökat självstyre. 

Detta bidrar med en utökad bild i ett förhållande som Gangné och Deci (2005) 

efterfrågar i sin studie om SDT.   

6.3.1.5 Bidrag 5 

Genom att analysen kom fram till liknande resultat som studier inom valmöjlighet 

(Gangné & Deci, 2005; Zuckerman, et al., 1978), feedback (Gangné & Deci, 2005; 

Deci, et al., 1975) och bekräftelse (Deci, et al., 1994) gjort men även likheter till 

studier inom Kaizen och den del som berör förslagsverksamhet (Imai, 1992), så 

bidrar studien förhoppningsvis med en utökad bild där äldre teorier finner viss grund 

även idag trots att en snabbt förändrande värld föreligger.  

6.4 Förslag på fortsatta studier 

Eftersom studien vill skapa ett nytt perspektiv på hur effektivitet kan uppnås inom 

organisationer så är framtida studier, med liknande uppbyggnad, av relevans för att 

ytterligare stärka bilden över hur förslagssystem kan binda samman hårda och mjuka 

faktorer.  

Med hjälp av studiens utformade modell angående hårda och mjuka faktorers 

integration (figur 7) så ges förslag på framtida forskning där denna modell kan 

användas för att finna ytterligare managementkoncept där integrationen kan ske på 
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ett framgångsrikt sätt. Det vill säga där effektivisering kan ske utan att möta 

motstånd från ledningen.  

Vår studie var ute efter ett specifikt beteende men det kan vara intressanta att föra 

vidare studier på vilken grad av beteendet som chefen måste använda sig av för att 

tillfredsställa de inre motivationsbehovet i bolag som genom sina hårda faktorer är 

begränsade.  

Något som utmärkte sig mycket under studien var hur chefen ofta hade ett annat 

perspektiv än arbetstagarna. På grund av att det föreligger olika perspektiv på hur två 

parter ser på samma förhållande så kan studien ana en eventuell brist i 

kommunikationen. Bristfällig kommunikation har i studien tagits upp i bland annat 

fallet där Liker (2009) beskrev ett epostsystemet som aldrig fick en tillfredsställande 

lösning och detta problem tycks kunna vara återkommande. Därför hoppas studien 

kunna trycka på vikten av att kommunikationen fungerar i en organisation och ger 

därmed ett förslag på framtida studier beträffande hur organisationer ska 

kommunicera för att samma bild ska förmedlas genom hela organisationen.  

Studien såg även en tendens i hur chefens humör och välmående hade en påverkan 

på de anställda då de beskrev hur deras motivation påverkades negativt av en stressad 

chef. På grund av detta kan det då vara intressant att genomföra studier på hur stress 

från ledningen påverkar arbetstagarna och deras effektivitet.  

Eftersom studien valde att bortse från social komplexitet är detta faktorer som 

studien inte lagt större vikt vid. Det skulle där av vara av intresse att se liknande 

studier, men som har tagit hänsyn till den sociala komplexiteten i 

organisationskulturen och då kunna erbjuda ett ytterligare djup som studien inte tog 

hänsyn till.   

6.5 Studiens brister och begränsningar 

Studien har utgått mycket från vad tidigare teorier har efterfrågat på området i form 

av deras förslag på framtida studier. Deras studier har varit kvantitativa studier i 

väldigt stor utsträckning så en viss försiktighet bör beaktas då denna kvalitativa 

studie jämförs med dessa. Med andra ord uppkommer frågan huruvida resultatet 

förväntas stämma överens med varandra till en sådan grad att det blir tillförlitligt 

jämförbart. Var motivationen i vissa fall överhuvudtaget befinner sig går att anmärka 
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då arbetstagare ibland inte ens definierade motivation som ett inre driv. Istället kunde 

motivation i sammanhanget förstås som motiveringen till varför arbetstagaren 

utförde sin arbetsuppgift. Därmed går det att ifrågasätta om intervjun i alla tillfällen 

har besvarat den tänkte frågeställningen, eller om respondenten egentligen tror att vi 

har frågat något annat.   

En brist i studien kan vara den del som har baserats på litteratur i form av böcker. 

Detta kan anses minska studiens trovärdighet då det sker andrahandshänvisning i 

större utsträckning. Denna brist bör inte ha en avgörande betydelse i slutändan utan 

stor del av studien är fortfarande baserad på vetenskapliga artiklar, varpå en av de 

mest relevanta av Gangné och Deci (2005). 

Vissa referenser grundar sig i gamla teorier så frågan om deras tankesätt fortfarande 

kan anses så relevant då vissa av dem har ett par decennier bakom sig. Detta medför 

en fråga hur deras relevans fortfarande kan anses betydelsefull. Ett konkret exempel 

på detta är studiens aspekt beträffande deadlines som delvis utgår från en studie från 

70-talet. Denna studie skulle dock fortfarande kunna anses ha relevans på grund av 

att den har hänvisats till i Gangné och Decis (2005) studie.  

I metodkritiken fördes ett resonemang kring respondenternas ärlighet i svaren. Även 

om det inte kan bekräftas så upplevdes det ibland en känsla som kan ifrågasätta 

huruvida respondenten berättade hela sanningen, eller om vissa faktorer utelämnades. 

Detta kan vara ett resultat av att distansen mellan chefen och arbetstagaren leder till 

att arbetstagaren blir orolig över att bli av med jobbet ifall den säger något som 

skulle tala emot chefens uppfattning. Problemet var att när författarna till studien 

besökte företagen så blev intervjuerna hänvisade till en specifik plats som eventuellt 

inte kan anses optimal för respondenternas trygghet till ett helt ärligt svar. I en del 

fall så fanns deras chefer inom en relativt nära radie och intervjurummen var inte 

alltid avskilda.  
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8 Bilagor 

8.1 Individuella Reflektioner 

Sanna Masser 

Att skriva ett examenarbete har aldrig känts som min ”cup of téa ”. Jag tycker varken 

om att skriva eller forska, utan jag är väldigt praktiskt lagd, där jag gillar snabba 

beslut och att allting ska gå fort. Därför har uppsatsskrivandet kommit att bli en 

positiv överraskning för mig. Jag märker hur jag utvecklats i mitt sätt att skriva och 

tänka kritiskt till olika samhällsberörda ämnen som jag stöter på i min vardag. Jag 

upplever också att samarbetet med Christofer gått bra då jag tycker vi kompletterat 

varandras svagheter. 

Bakgrunden till ämnet började med att jag och Christofer satt hemma vid mitt 

köksbord och hade ingen aning om vad vi ville skriva om eller hur vi ens skulle 

kunna komma överens om ett ämne. Vi började diskutera nyheter och jag sa då att 

jag tyckte det var intressant med hur belöningssystem fungerar i vissa företag. Vi 

började forska mer om ämnet i tystnad, och helt plötsligt hittades vårt ämne i en 

artikel som Christofer läste. Han fann forskning om inre motivation och hur den kan 

påverka effektiviteten i företaget. Ju mer vi läste om ämnet desto mer väcktes vårt 

intresse. Det som kom att fascinera mig mest var den psykologiska biten med 

människan i centrum. 

I takt med att den teoretiska referensramen föll på plats med rationaliseringen, 

Kaizen, motivation och vår egen approach på ämnet som tog form med hjälp av 

handledaren, fick jag även en utökad förståelse för vart en tillverkningsorganisations 

uppbyggnad kom ifrån och varför. Detta var något som vi läste om i organisation och 

ledarskap och många gånger under uppsatsskrivandet har jag gått tillbaka till den 

kurslitteraturen och uppnått en högre förståelse för ämnet än vad jag gjorde när jag 

läste kursen. När vi skulle välja motivationsteori var det ett lätt val. Christofer hade 

redan snubblat över Self-determination theory (SDT) och vi båda gillade vad den 

uttryckte. Det som gav mig en djupare förståelse för ämnet motivation som helhet 

kom när jag skrev om alla kategorier inom motivation och skrev lite kort om de 

vanligaste motivationsteorierna som används i arbetsorganisationer. Då fick jag en 

djupare förståelse för vilka olika skolor som SDT baseras på och bakgrunden till vad 
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teorin hävdar och varför. Vidare lärde jag mig om de olika typerna av motivation och 

hur de samspelar med varandra samt vad de påverkas av i organisationssammanhang. 

Valet av kvalitativ undersökning kom ganska snabbt efter vi läst om metod och hur 

ett metod kapitel ska konstrueras. Alla studier vi läst hade en kvantitativ metod, då 

litteraturen kom att uttrycka att en variation var fördelaktigt bestämde vi att 

intervjuer med chefer och arbetstagare kunde ge en bra bild av eftertraktat 

chefsbeteende. När jag skrev metodkapitlet upplevde jag högst inlärning. Detta 

berodde på att konstruktion av ett metodkapitel var helt nytt för mig. Jag har aldrig 

gjort en uppsats med ett metodkapitel tidigare. Det som gjorde min utveckling ännu 

djupare var inlämning två i metodkursen. Jag hade tolkat att argumentation för 

trovärdigheten i studien var viktig och att allt som skrevs skulle vara positivt och 

något som skulle uppnås. Efter att Nomie ifrågasatt min tolkning av trovärdigheten 

skrev jag om inlämningen till att bli mer insiktsfull tillsammans med metodkritiken. 

Jag lärde mig vikten av att vara medveten samt att ställa sig kritisk till sin egen studie 

och att analysera allting lite djupare. 

Den roligaste men också den svåraste delen kom nu i slutet. Då kunde vi sitta och 

diskutera våra uppfattningar utifrån empirin och dra den till den teoretiska 

referensramen. Den mest utmanade delen var inte att knyta ihop empiri med teori. 

Den kopplingen kom väldigt fort, det svåraste var layouten av dessa kapitel. Av 

analysen lärde jag mig hur jag skulle tänka när en analys ska göras. Då grunden ska 

ligga i empiri och referensram men argumentationen ska flyta ovanpå dessa för att få 

studien framstår som egen och inte bara ett återberättande. Detta var en utmaning, då 

jag ofta fann mig vilsen i argumentationen och i gränsdragningen mellan vad som var 

okej i en analys och vad som var spekulationer som inte hörde hemma i den delen. 

Men efter en hel del omskrivningar upplever jag att min analytiska förmåga 

utvecklades till vad som eftersträvas för ett bra analyskapitel. 

Vid slutsatsen kom allt ganska fort och automatiskt. Då helheten redan fanns i 

analysen och den bara skulle förmedlas kort och koncist. Det här är den bästa delen 

när ett resultat kan ses och friare tankar får förmedlas och förslag på fortsatta studier 

spånas fram. I diskussioner tycker jag ens djupinlärning aktiveras då mer allmänt 

vedertagande och egna funderingar får tas upp som har anknytning till analysen och 

studiens syfte. Här kan kopplingar mellan sociala sammanhang i praktiken dras. 
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Christofer Olow 

Examensarbetet har minst sagt varit en spännande och intressant resa. Från dess start 

i höstas, då man inte bara skulle välja ett ämne ett skriva om, man skulle också hitta 

en lämplig partner för ämnet. Denna bit var faktiskt en mer utmanande bit av arbetet 

än vad jag först hade kunnat tro. Det var minst sagt svårt att dels hitta ett område som 

jag själv var intresserad av, men även hitta någon som också tyckte samma område 

var intressant. När slutdatumet började närma sig var jag dock beredd på att 

kompromissa, och jag visste att mina egenskaper till flexibilitet och anpassning var 

goda så jag såg inte något problem i att skriva om någon annans favoritämne. I vilket 

fall som helst så satte jag och Sanna oss ned för att diskutera fram ett ämne.  

Vi hade tidigare informerat varandra om olika intressanta områden som var och en 

skulle undersöka för att se om vi fann något som båda ville skriva om. Vi började då 

närma oss ett par huvudområden som båda fann intressanta. Tiden till slutdatumet 

började dock närma sig. Sanna hade tittat lite på belöningssystem i företag och tyckte 

att detta skulle vara intressant. Till en början var jag främst intresserad av ett 

examensarbete inom juridik, men när jag insåg att detta inte var möjligt så kändes 

belöningssystem som ett alternativt område. Det kändes även skönt att få fram ett 

ämne så vi kunde komma igång med arbetet.  

Därefter ägnade vi nästkommande vecka till att verkligen grotta ned oss i 

belöningssystem. Jag hade nog aldrig läst så intensivt någon gång tidigare som jag 

gjorde under den veckan. Den här perioden var även den en svår del i 

examensarbetet, på sitt sätt. Mycket berodde på att jag inte hade en aning om hur 

man la upp ett examensarbete eller hur man skulle hitta relevant fakta. Vi satt och 

använde oss av Google scholar där vi sökte på nyckelord som vi tänkte kunde 

kopplas ihop med belöningssystem, bara för att förhoppningsvis springa på en och 

annan relevant artikel. Under sökandets gång så drogs vi mot motivation, som är en 

del av belöningssystem. Detta ledde oss sedan vidare till inre motivation. Enligt 

artiklar vi fann skulle inre motivation vara den effektivaste motivationsformen av 

motivation. Således smalnades vårt område av mer och mer till vi tillslut fann en 

artikel som berörde något som kallades Self- Determination Theory.  

Self- Determination Theory (SDT) var en väg till att uppnå inre motivation. 

Artiklarna var främst inriktade på psykologi men vi kände ändå att vi var något på 
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spåren. Efter att börjat söka mer artiklar om SDT så hittade vi en välciterad artikel 

från 2005 som var en sammanvävning av forskning kring SDT under 20 år. I denna 

artikel hittade vi förslag på framtida studier där vi bland annat kunde hitta: 

Chefsbeteende som empiriskt påvisar en support som bidrar till underordnaders 

självstyre i arbetsorganisationer. Efter det vi tidigare hade läst, och efter att ha hittat 

denna omfattande studie som beskrev ett förslag på framtida studier, så började vi 

undersöka huruvida detta problem hade blivit besvarat. Då vi kunde finna ytterst lite 

på området så beslöt vi oss äntligen för att vi hade hittat vårt ämne att skriva om. 

Därefter tog vi ett steg i taget med studieskrivandet. Ingen av oss var egentligen 

särskilt bekant med hur man skrev en uppsats av denna omfattning. Därför var 

metodkursen väldigt användbar i början av terminen då den hjälpte till att stegvis 

beskriva hur vi skulle gå tillväga.   

Det underlättade att först fokusera på problemformuleringen och sedan ta uppsatsen 

steg efter steg. På det sättet hade man hela tiden ett överskådligt problem att fokusera 

på. Varje del under uppsatsskrivandet har således varit utmanande på sitt vis. 

Problemformuleringen innebar att vi inte visste helt hur vi skulle gå tillväga. Därefter 

kom metoden och den innebar väldigt mycket läsande och letande efter relevant 

material. När metoddelen var någorlunda överskådlig stod vi fortfarande utan 

intervjuer. På några få dagar lyckades vi dock ändå boka in 12 intervjuer på väldigt 

kort tid. Genomföra dem och transkribera var relativt enkelt och gick ganska fort. 

Smidigheten berodde mycket på det arbete vi hade lagt ned innan för att förbereda 

empirin.  

Sedan kom problemet med analysen då ingen av oss var helt säkra på hur en analys i 

det här sammanhanget skrevs, och vad den skulle innehålla. Mycket osäkerhet låg i 

att vi fick flera olika möjligheter beskrivna för oss från flera olika pålitliga källor. 

Men när vi väl började skriva så fick vi även här ihop en analys relativt fort och den 

kunde senare utvecklas under resans gång.  

Arbetet har på så vis inneburit att det inte är någon del som egentligen ha stått still 

utan delar som bakgrund osv har hela tiden utvecklats, även under tillfällen då vi har 

haft mest fokus på ett annat kapitel. Detta är ett sätt som jag inte har jobbat så 

mycket med tidigare utan när en del i ett arbete har varit “klar” så har jag mer eller 

mindre lämnat det för att gå vidare i uppsatsen. Nu fick jag istället hela tiden se över 
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det som tidigare hade skrivits och ett flertal gånger skriva om olika texter för att 

passa med varandra.  

Det är svårt att sitta så här i efterhand och peka på specifika saker jag har lärt mig 

under den här terminen. Kortfattat så har jag lärt mig att skriva en vetenskaplig 

studie. Från att i början inte ha en aning om hur man ens kom igång med ett ämne, 

till att nu efteråt ha fått en uppfattning om vad varje del i studien innebär och hur 

man går tillväga för att få ihop en hel studie. Skulle samma uppgift dyka upp i 

framtiden så skulle jag direkt få en bild i huvudet vad den innebar och hur jag skulle 

börja planera arbetets genomförande. Jag har således fått en förståelse i hur 

vetenskap skapas men specifika detaljer är fortfarande svårt att direkt peka på, eller 

förklara. Att arbeta i par om två har upplevts som ganska optimalt. Folk försvinner 

inte som de kan göra i en grupp, samtidigt som man kan få stöd hos någon annan då 

man själv har kört fast i någon tankebana eller liknande. Bara låta tankarna florerar 

öppet har i vissa fall varit väldigt givande. Arbetsfördelningen skulle jag säga har 

varit jämn under studiens gång och vi har verkligen kunnat komplettera varandra i 

situationer när det har behövts.  

Sedan när man skriver en så här omfattande uppsats, som sträcker sig över en längre 

period, så förekommer det givetvis dagar då humöret hos den ena är lägre än vanligt 

men detta skulle jag säga är ömsesidigt och det är något som man får vara beredd på 

med det här arbetssättet. Jag har upplevt att vi har lyckats läsa av varandra väl när det 

kommer till sådana punkter och då anpassat dagen efter hur vi har känt för stunden.   
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8.2 Intervjuguide 

1. Förklara vem jag är och bakgrunden till uppdraget.  

2. Förklara för vem och vad informationen ska användas till 

3. Berätta överskådligt vad vi ska prata om och hur vi skall prata 

4. Förklara att anonymitet är möjlig. 

5. Kontrollera tiden vi har och om det är okej för respondenten att intervjun 

kommer att spelas in.  

8.2.1 Chefens intervjuguide 

1. Hur upplever du att motivation påverkar människor? 

a. Vad ser du skulle kunna vara orsakerna till omotiverad personal?  

b. Vad tror du att en förbättring skulle leda till? varför?  

 

2. Vad har du för kännedom inom motivationsteori och hur människor 

motiveras? 

a. Anser du att motivation är en viktig tillgång hos individer? 

i. I så fall hur uppmuntrar du till motivation?  

b. Är detta något som du anser behöver utvecklas i bolaget? 

 

3. Hur ser du på din roll som chef?  

i. Auktoritär eller demokratisk 

b. Vilket ansvar har du att motivera dina anställda?  

c. Hur skulle du handla om du upptäckte att dina arbetstagare var 

omotiverade? 

 

4. Hur bemöter du förslag från de anställda? 

a. Har ni inrättat något speciellt system för att uppmuntra delaktighet i 

företaget hos de anställda? 

b. Hur snabbt får den anställde feedback på sitt förslag?  

c. Uppmuntras de anställda att lämna förslag? 

 

5. Vad har ni för belöningssystem i organisationen? 

a. Tror du att de anställda känner till vilka belöningar som finns i 

organisationen? 

b. Hur upplever du att de fungerar? 
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c. Finns det en tydlig drivkraft hos de anställda när det arbetar mot en 

belöning? 

8.2.2 Arbetstagarens intervjuguide 

1. Hur känns det varje morgon när du ska till jobbet? 

a. Varför tror du att du känner så? 

b. Skulle din chef kunna göra något för att ändra dessa känslor? 

 

2. Hur tycker du att din chef uppskattar dig?  

a. På vilket sätt skulle din chef kunna förbättra det här?  

 

3. Skulle du kunna beskriva någon situation på jobbet då du verkligen känt dig 

motiverad? 

a. Hur ofta upplever du att du är motiverad?  

b. Vad är det som mer i detalj ökar din motivation? 

i. Känner du att din chef motiverar dig? 

 

4. Skulle du kunna beskriva någon situation då du verkligen har varit 

omotiverad?  

a. Hur ofta upplever du att du är omotiverad? 

b. Vad är det som gör att du känner dig omotiverad? 

c. Hur skulle chefen kunna motverka den känslan? 

 

5. Vilka belöningar har du möjlighet till då du har gjort något extra bra?  

i. Uppnådda resultat/ Hårda ansträngningar  

b. Hur långtid efter belöningen känner du sig motiverad?  

 

6. Har du möjlighet att komma med förslag till utveckling på arbetsplatsen? 

a. På vilket sätt uppmärksammas förslagen? 

i. Hur känns uppmärksammandet?  

b. Tar det lång tid att få feedback på förslaget? 
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8.3 Utförligare information från intervjuerna  

8.3.1 Volvo AB  

8.3.1.1 Chefens perspektiv 

Ledarskap: I Johans svar framgår det att han försöker eftersträva en känsla av 

meningsfullhet hos sina medarbetare. Detta sker genom att han inte tar sina 

medarbetare förgivet utan stora organisationer måste särskilt tänka på att inte tappa 

personligheten för att då tappar man även motivationen till att ta tag i saker. 

Ledarskapet har därmed utvecklats mot att dialoger oftare sker där begrepp som 

“Var, Hur, Varför” Är tumregler. Genom begreppen ska en meningsfullhet uppnås 

där individerna ska förstå att varför de gör vissa arbetssysslor och att de gör dem för 

sin egen skull och inte för organisationen som helhet.  

Motivation: Johan är väl medveten om att motivation påverkar medarbetare och det 

är för han viktigt att se till individen. Han vill att individen ska känna en delaktighet. 

Så fort som han inte längre ser individen så försvinner delaktigheten och drivet. 

Ledarskap har idag gått mot fler dialoger och ett mjukare chefskap där individens 

delaktighet spelar roll.  

Förslagssystem: På Volvo arbetar man väldigt mycket med att man ska ha 

möjligheten att påverka sin egen arbetsplats. Det blir på något sätt en form av 

självstyrande och det är viktigt att inte tappa bort folks kompetens eller att deras röst 

inte blir hörd. Detta sker genom att det ska vara enkelt att komma med förslag i 

organisationen och de ska inte behöva gå genom många instanser innan ett resultat 

kan skymtas. Johan uppmanar även sina medarbetare att komma med förslag, utan att 

det ska kännas påtvingat men delaktigheten ska fortfarande möjliggöras.   

Belöningssystem: Belöningssystem förekommer på Volvo och de förändras ganska 

ofta. Det föreligger ett belöningssystem som är riktat mot avdelningen. 

Individanpassat belöningssystem har avskaffats. Bonusar delas istället ut i lag för att 

skapa bättre laganda. Sedan finns det även ett belöningssystem som baseras på hur 

bra företaget går. För att bibehålla allas delaktighet så ges möjligheten för varje 

avdelning att sätta sina egna mål och avgöra själva vad som ska mätas. Det måste 

vara mål som kan påverkas direkt. Bland annat har ordning på arbetsplatsen varit 

bonusgrundande eftersom alla kan påverka hur sin arbetsplats ser ut och ordningen 



85 

 

ansågs som en viktig del i organisationen. Individer har som sagt inte haft något 

individbaserat belöningssystem men det förblir viktigt för organisationen att försöka 

lyfta individer som gör något bra och uppmärksamma dem. 

8.3.1.2 Arbetstagarens perspektiv 

Ledarskap: I intervjun med Anton så framgår det att han tycker att Johan har ett 

demokratiskt ledarskap. Då han beskriver under intervjun hur Johan är idérik, 

hjälpsam och har ett positivt humör som smittar av sig. För Anton är detta väldigt 

positiva egenskaper som gör att han känner sig viktig i organisationen.  

“Johan är en av de bättre cheferna vi har haft. Han brukar försöka komma ut själv 

och hjälpa en när det föreligger problem och tillsammans försöker vi resonera fram 

en lösning.”  

Motivation: Anton anser att det är chefens uppgift att se till så att de anställda är 

motiverade. Han anser även att Johans chefsbeteende har en motivationseffekt på 

honom. Han säger själv hur han upplever ökad motivation när han sätts inför en 

utmanande uppgift som han sedan klarar att genomföra ger honom en 

tillfredställande känsla, denna känsla blir ännu större hos honom när chefen visar 

uppskattning för lösningen. 

“Känner du att du gjort ett bra jobb och får höra “bra jobbat” så är det absolut ett 

plus.“ 

Han säger sig dock inte förvänta sig någon uppskattning av chefen när ett jobb är väl 

utfört utan han anser att han är anställd och får lön för att göra jobbet.  

Förslagssystem: Det finns möjlighet till förslag och förbättring om du som anställd 

upptäcker ett fel. Men Volvo har även en speciell avdelning för sådant. Oftast så 

struntar Anton i att komma med förslag då det är jobbigt att driva fram dem. Det tar 

ofta lång tid innan det märks någon förändring efter någon lämnat ett förslag. 

“förslag försvinner rätt mycket iväg och sedan hör man inget av de. Så känns det 

som att det är mer eller mindre i hela Volvo världen. Man säger saker och sedan kan 

det hända något ett halvår senare. Det har hänt.“ 

Belöningssystem: Belöningssystemet i Volvo utgörs av en belöningstrappa. 

Generellt sätt så fungerar den utifrån hur duktig du anses vara. Ju längre du arbetat, 
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desto högre upp är du på trappan, och desto mer anses du kunna. Vidare så har Volvo 

även prestationsbonus som delas ut i företaget. Den grundar sig utifrån synen;  

“Om jag gör ett bra jobb så kommer det löna sig genom att företaget går bättre.” 

Anton ställer sig lite tvåsidig till denna typ av belöning. Han påpekar att han förstår 

att systemet ser ut på de sätt som de gör och att det är kul att få pengar. Men den har 

ingen motivationseffekt på honom som individ. Problemet som Anton ser med 

belöningssystemet är att det är luddigt och inte tillräckligt individualiserat.  

“Jag kan ställa hela stationen så som jag vill och hålla på och greja med den. Men 

även om jag gör det snabbt så får inte jag personligen något för det. Utan det visar 

sig i resultatet för hela fabriken senare. 

8.3.2 Arion Sweden AB 

8.3.2.1 Chefens perspektiv 

Ledarskap: Per-Åke ser sitt ledarskap som något mellanting till demokratisk och 

auktoritär. Han tycker det beror väldigt mycket på vilken situation han hamnar i. Han 

brukar börja med att ta rollen som medlare så att arbetstagarna känner sig trygga och 

självmant vill utföra det han vill att dem ska göra.  

“Man kan ju “lura någon” till att tro att det är han som kommit på idéen och då gör 

han saken tio gånger fortare än om du går och säger till och tar fram piskan.”  

Han tror att om man öppnar upp och uppmuntrar till delaktighet så går det mycket 

fortare i arbetet. Då han alltid försöker vara den snälla “kompis-chefen”. Han 

upplever att raster alltid är ett hett diskussionsämne så där måste han gå ifrån 

“kompstänket” och istället sätta ner foten och bli lite hårdare och därmed mer 

auktoritär som chef.  

Motivation: Enligt Per-Åkes filosofi så handlar motivation i stor utsträckning om 

ansvar. Han tycker även det är viktigt att ge både bra och dålig feedback till 

arbetstagarna. Han tycker att det märks stor motivationsskillnad hos de anställda när 

sammanhållningen i företaget är bra.  

“Vi äter frukost ihop, vi äter middag ihop och vi har våra sommarfester ihop och det 

märker man ger enorm motivation” 
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Ytterligare saker som Per-Åke ser ökar arbetstagarnas motivation är delaktigheten i 

företaget. Därför har de möten och en tavla i lunchrummet där alla kan se de olika 

resultaten månad för månad.  

Förslagssystem: På företaget har dem låg beläggning ibland då de inte vet när ordrar 

förväntas komma in. Så under låg säsonger brukar dem syssla med 

förbättringsåtgärder. Dessa skrivs på en lista så får arbetstagarna skriva upp sina 

namn själva bakom en åtgärd. När det sedan finns tid går jag och säger till att dem 

kan arbeta med förbättringarna. Han personligen uppmuntrar inte till förslag då Per-

Åke tycker att det brister i tiden med att hinna med sådant. Men arbetstagarna 

kommer själv ibland och säger vad de vill ha fixat.  

“Målarna kom till mig och sa att de inte riktigt såg ifall en färgspruta lagt av. Dem 

tyckte att detta var jobbigt, då dem får måla om och det blev struligt för dem tid gick 

åt och det blev stressat. Då frågade jag vad dem hade för idéer, och då kom förslaget 

med en kamera. Först tänkte jag det kommer kosta alldeles för mycket pengar, men 

jag får ju kolla på det iallafall. Det visade sig att det inte allas var särskilt dyrt. Det 

tog väl 3-4 månader innan den kom upp. “ 

Belöningssystem: Per-Åke uttrycker hur belöningssystem saknas på företaget och att 

alla anställda behandlas lika då allihop arbetar utifrån samma lön. De belöningar som 

kan förekomma inom verksamheten är julfester eller smörgåstårta när företaget gått 

extra bra.  

8.3.2.2 Arbetstagarnas perspektiv 

Ledarskap: Mark tycker att en chef ska vara ärlig. Men upplever att när chefen är 

stressad så går det lätt ut över de anställda och leder till att dem också blir stressade. 

Mark påpekar också att Per-Åke inte heller är världens snällaste när han blir stressad. 

Anna upplever att det är obalans i hur lätt det är att prata med Per-Åke då hon anser 

att vissa har lättare att diskutera med Per-Åke än andra. När arbetet behöver trappas 

upp så är det chefen som säger det och då växlar de anställda upp en nivå.  

Motivation: Motivation beror först och främst på hur motiverad chefen är enligt 

Mark. Vidare tycker han även att motivationen påverkas av hur motiverade de andra 

som han arbetar med också är. Beroende på hur chefen för sig så påverkar det 

arbetstagarna som jobbar. När det har gått bra på något som Mark ansvarar för och 
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han får beröm och då känner han hur viktigt det är. Berömmet medför att han vill 

göra nästa jobb ännu bättre. Anna tycker att det ligger ett stort ansvar i både chefen 

men även i arbetsuppgifterna för att hon ska vara motiverad. Hon säger i intervjun att 

hon tycker det är viktigt med utmaningar i arbetet och att hennes arbete blir sett och 

att hon får en klapp på axeln när hon gjort ett bra arbete. Hon upplever även att deras 

månadsmöten kan ha en positiv motivationseffekt när VD poängterar vad de gjort bra 

och hur företaget går.  

Förslagssystem: Både Mark och Anna upplever att det är lätt att komma med 

förslag. Mark tycker att det ges fria tyglar här och att chefen blir nöjd så länge det 

fungerar. Mark säger även att han ibland väljer att ignorera det chefen säger om han 

trivs bättre att arbeta utifrån sitt egna arbetssätt. Anna däremot upplever att förslag 

genomförs bäst och snabbast om man kan få chefen att tro att han kommit på det. 

Hon upplevde att det dröjde länge och att hon fick tjata för att få igenom sitt förslag 

som skulle underlätta hennes arbete. Förslag som involverar en ny hjälm eller nya 

skor, de genomförs oftast direkt. Det som ses som viktigt är förslag som involverar 

ett effektivare arbetssätt eller skonsammare metoder för ryggarna. Alla förslag som 

berör tidsbesparing genomförs ofta snabbare.  

Belöningssystem: Varje månad sätts en budget och om den budgeten har hållits så 

firas det med smörgåstårta. Men de arbetar framförallt utifrån sina egna deadlines då 

de vill att företaget ska gå bra så dem kan behålla sina jobb. 

8.3.3 Plast Petter AB 

8.3.3.1 Chefens perspektiv 

Ledarskap: Ingela är en chef som gärna vill komma med beröm så ofta det går. 

Detta för att hon känner till känslan av vad en klapp på axeln innebär. Behovet av 

beröm blir dock inte alltid helt tillfredsställt utan det finns oftast utrymme för mer 

beröm än vad som faktiskt ges. Hon anser att det är viktigt att den enskilde individen 

syns, ges tid och att tystare individer kan behöva särskilt bemötande för att höras. 

Hon ser sig som en demokratisk chef som kan vara auktoritär när det behövs. Vidare 

är hon strukturerad och tar tag i saker som saknas. Hon anser att det är av stor vikt att 

vara lyhörd för om det som hon har i sina papper inte fungerar i verksamheten så 

spelar det ingen roll hur hon planerar. Därför ser hon till att noga lyssna och ta 

hänsyn till produktionen och hur arbetet där går. 



89 

 

Motivation: Ingela är väl medveten om att motivation påverkar medarbetare och hon 

trycker på vikten av att se den enskilde individen. Anledningar till omotivation är 

just av att inte bli sedd eller få den belöning som man förtjänar, dels i monetär 

mening eller i berömmande mening. Hon beskriver hur småtävlingar sinsemellan kan 

medföra någon form av självförverkligande när man tävlar om att slå andras rekord 

etc. Omotivation kommer även ifall någon annan tar åt sig äran för ett 

förbättringsförslag som har kommit från en medarbetare. Självförverkligande syns 

även i vissa fall då en medarbetare har klarat av en deadline och fått iväg en 

beställning i tid. På grund av sina tidigare erfarenheter med att själv arbeta i 

produktionen så säger hon att en klapp på axeln och tecken på uppskattning gör 

väldigt mycket för motivationen. När en person blir sedd så kan det innebära att 

personen vågar ta ett ytterligare steg nästa gång. Beröm leder ofta till ett sug över att 

vilja bli berömd igen och därmed ett ökat driv. 

Förslagssystem: På Plast Petter vill man eftersträva ett ständigt förbättringsarbete 

och man vill inte fastna i ett gammalt tänk som kanske inte fungerar. Man vill vara 

öppen för nya förslag och det anses viktigt att verkligen se den personen som har 

kommit med förslaget så att inte fel person får cred för något som någon annan har 

kommit på. Det är därför viktigt att verkligen ta reda på vem som har kommit med 

förslaget som gick igenom. Plast Petter försöker ta reda på alla bra förslag som dyker 

upp men ibland så behövs inte chefens inblandning för att genomföra ett förslag utan 

det ska finnas en sådan frihet att man kan genomföra det på egen hand, givetvis 

beroende på omfattning men så långt det går. 

Belöningssystem: Belöningssystem finns inte på Plast Petter men det är något som 

många efterfrågar. Det skulle eventuellt kunna ses som en viss typ av belöning när 

fester arrangeras men dessa är inte baserade på resultat i företaget.  Det är de små 

sakerna som behövs och räknas. Ofta så kan det innebära tillräckligt med belöning i 

form av självförverkligande när man klarar av en deadline. Detta leder ofta till 

motivation. 

8.3.3.2 Arbetstagarnas perspektiv 

Ledarskap: Av intervjuerna med de anställda så märktes de att de alla tyckte att 

Ingela hade ett demokratiskt ledarskap som öppnade upp för mycket ansvar och stor 

förståelse för arbetstagarnas behov. Det föreligger stor frihet i arbetssättet där 
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arbetstagarna får bestämma själva i vilken utsträckning vilket jobb ska bli gjort. De 

har själva ansvar för sin egen maskin och att se till att den producerar de kvantiteter 

som är på ordrarna. De upplever att kontoret sällan kommer ut och kontrollerar vad 

dem gör.  

“Dem arbetsuppgifterna som jag har bygger mycket på eget ansvar. Bara saker blir 

gjort, vilken ordning jag tar dem i spelar ingen roll.” Anders 

Motivation: Arbetstagarna går ofta med ett glatt humör till arbetet. En stor anledning 

till det är just på grund av de får bestämma över sin egen arbetsdag i stor 

utsträckning. Alla intervjuade arbetstagare fann att Ingela hade en stor roll i att hålla 

dem motiverade. En stor påverkningsfaktor för dem var vilket humör Ingela var på. 

Då Gunilla beskrev hur hon påverkades negativt om Ingela var stressad eller hade en 

dålig dag. Anders påverkades också av stress men mest stress i att jobben hamnade 

på hög och han inte hann med att göra det som förväntades av honom. Men 

motivationen i Anders brukade komma tillbaka om han och Ingela satte sig ned och 

prioriterade om arbetena som skulle utföras.  

“Det kan man nästan känna direkt när man kommer på morgonen, även på vilket 

humör Ingela är på. Är hon positiv så blir jag också gladare.” Gunilla 

“Står det fel på en order, då kan felet ligga på kontoret men det blir alltid 

produktionens fel. Då blir man frustrerad och pratar och det gör en väldigt 

irriterad.“ Gunilla 

Förslagssystem: Alla arbetstagare var överens om att det fanns möjligheter till 

förbättring. Mest handlade förbättringarna om arbetssättet. T.ex. hade Anders fått 

justera om sin maskin så att den passade honom bättre ergonomiskt. Gunilla är lite 

äldre och har lättare att få ont, så företaget arbetar med rotation mellan maskinerna så 

att belastningen minskar. Alla upplevde också att det gick fort att få igenom dessa 

typer av förbättringsförslag. Men något som aldrig upplevdes ske var att uppföljning 

eller uppmuntran till förslag från chefens sida.  

“Vi hade en stång på 20 kg per lyft och det blir väldigt tungt.  Jag pratade då med 

Ingela om det, hon sa att jag skulle prata med killen i verkstaden för att förbättra 

lyftandet. Jag har ju varit med på alla förbättringarna kring min maskin.“ Anders 
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Belöningssystem: Dem har inga etablerade belöningssystem för de anställda. De har 

alltid onsdagsmöten där de går igenom hur företaget presterar. Anders tycker att det 

har en sporrande effekt för honom att få veta om och vara delaktig i företagets 

resultat. Gunilla tycker att det hade varit trevligare med något litet när företaget går 

bra. Deras fack brukar anordna aktiviteter ungefär två gånger per år. Men ska 

företaget fixa något för att uppskatta sina anställda så gör dem det endast efter att 

arbetstagarna tjatat om att det vore trevligt.  

”Men det är vi i produktionen som måste tjata för att något ska hända. Då tar dem 

tag i det.  Vet man att man ska göra något ihop då är det roligare att arbeta. det gör 

att man jobbar effektivare och bättre både före och efter” Gunilla  

8.3.4 Husqvarna AB 

8.3.4.1 Chefens perspektiv 

Ledarskap: Hon ser sitt ledarskap som demokratiskt då hon påpekar att hon är 

öppen och lätt att prata med. Självklart går det inte att tillmötes gå allas behov och 

önskemål. Men det gäller i dem situationerna att förklara varför det blir ett nej. 

Eftersom de arbetar utifrån en line så är det alltid gruppens prestation som det ses till 

och som får beröm. Men överlag så tror Johanna att cheferna är lite dåliga på att ge 

beröm. Hon påpekar att arbetstagarna har skärmar vid sin line som visar hur bra de 

presterar. Men hon upplever ändå att det är jätteviktigt att visa uppskattning till sina 

arbetstagare.   

Motivation: Johanna som är produktionschef anser att det är extremt viktigt med 

motivation därför går hon varje morgon en morgonrunda för att ge alla anställda 

uppmärksamhet och visa att hon ser dem. Hon tror att det är ett bra sätt för att öka 

motivationen. Men hon upplever även svårigheter med att håll arbetstagarna 

motiverade. De har genomfört förändringar i organisationen som gör att tunga lyft 

minimerats men det leder även till att de anställda står stilla mer. Hon ser att de 

anställda som inte kan styra så mycket över sitt arbete i större utsträckning blir 

omotiverade. Hon upplever att delaktighet och att involvera personalen i vad som 

händer är en av nycklarna till att få motiverade arbetstagare. Hon trycker även på att 

det är viktigt att inse att personalen i linen är de som sitter på mest 

kompetenskunskap så ett bra sätt att öka delaktigheten hos dessa är genom att lyssna 

och låta dem komma med idéer för om man inte gör det leder det till omotivation. I 
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organisationen läggs det mycket viktig på att arbeta smartare och inte hårdare. När 

det förekommer svackor i produktionen märker hon snabbt att det påverkar de som 

arbetar vid linen, då är det viktigt att vara där och pusha och prata extra med folk 

som verkar omotiverade och diskutera med dem vad som skulle kunna göras.  

Förslagssystem: Förslag tas tacksamt emot i organisationen de arbetar alltid efter 

ständiga förbättringar. Hon säger att organisationen strävar efter att arbeta på det 

bästa sättet. Så kommer en arbetstagare på ett förslag som leder till att det sparas in 

tid, då välkomnas det. Det är viktigt att alla förslag som kommer upp godkänns av 

gruppen för att de ska kunna genomföras. Så alla förslag som kommer prövas i 

gruppen först. Företaget arbetar ofta med workshops där medarbetar från linen 

involveras fokus i dessa brukar antingen ligga på ergonomi eller effektivitet. 

Husqvarna har etablerat sin egen version av “the toyota way”. Hon trycker på hur de 

i organisationen verkligen behöver arbetstagarnas kompetens så de lyssnar mycket på 

vad de har att säga så att dem kan känna sig delaktiga. Ibland kan arbetstagarna vara 

lite motsträvande en ny förändring. Men när den prövats ett tag blir det oftast ett 

positivt utfall iallafall.  

Belöningssystem: Det finns ett bonussystem på företaget som delas ut varje år är det 

gått bra för företaget. Denna bonus är lika för alla. För några år sedan så vann 

Husqvarna ett pris och då firades det med smörgåstårta. Vidare så kan jag ge 

gruppbelöningar i form av smörgåstårta när min grupp presterat bra. Men då är det ju 

endast min grupp som får en belöning. Organisationen har haft familjedagar där det 

blir fiskdamm och korvgrillning. Det märks ju att arbetstagarna uppskattar sådan här 

små gester. Men jag är osäker på om de har någon faktisk motiveringseffekt.  

8.3.4.2 Arbetstagarnas perspektiv 

Ledarskap: Både Kajsa och Kaj
5
 fann att ledarskapet utgjordes av en auktoritär del 

där styrning med hela handen förelåg vid dem tillfällen som det behövdes. Men de 

ansåg även att det var lätt att föra en dialog med sin chef då de även tyckte att dennes 

ledarskap kunde utgöras av en demokratisk del. Det som Kajsa såg som en stor fördel 

var att de flesta cheferna innan varit i samma position som dem befann sig i. Det 

gjorde att de hade en större förståelse för organisationen och känslan av att vara en 

arbetstagare på den lägsta nivån.  

                                                 
5
 Båda namnen är fiktiva då respondenterna ville vara anonyma 



93 

 

“Chefen ska kunna vara ärlig och hård men det ska även finnas diskussions 

möjlighet” Kajsa 

Motivation: Arbetet är monotont i stor utsträckning och uppfattas även så av 

arbetstagarna. Det är svårt att behålla motivationen men de ser att chefen har en 

viktig del i att tillgodose motivationsbehovet hos de anställda i linen. Arbetstagarna 

uttrycker att de är medvetna om svårigheterna som chefen ställs inför när det 

kommer till hur dem ska motivera. Men Kaj tror att en viktig del i att få sina 

arbetstagare motiverade ligger i att uppskatta dem när de gjort något bra. Så att de 

känner sig sedda och delaktiga i organisationen. Utöver uppskattning skulle 

förändring i själva arbetsuppgiften göra så att motivationen ökar igen hos de 

anställda.   

“Det är lätt att bara mata på men märker man att man syns och uppskattas då blir 

man motiverad. Det ska dock inte vara hela tiden utan just när man gör något 

bra.”  Kaj  

Förslagssystem: Det är lätt att komma med förbättringsförslag enligt både Kaj och 

Kajsa. Det finns ett system för hur förslag tas upp i verksamheten. Antingen kan 

förslagen komma spontant under produktionen i linien och då skrivs de upp på en 

tavla eller så kan de tas upp på morgonmötet. Ett förslag genomförs endast om hela 

gruppen vid linen godkänt förändringen. Vid större förslag måste dem gå genom 

produktionsledare och kanske även andra avdelningar och då tar det lite längre tid för 

förslaget att bli genomfört. Kaj beskriver under intervjun hur förslag förr i tiden 

belönades med en monetär belöning men hur detta system förmodligen är borttaget. 

Oavsett om det föreligger belöning vid lämnat förslag eller inte så tycker Kaj att ett 

driv finns till att lämna förbättringsförslag i organisationen.  

“Jag tycker drivet hos de anställda ökas av möjligheten att kunna lämna förslag. 

Linen vet bäst vad som händer så man måste ha ett öppet sinne för dem.” Kajsa   

Belöningssystem: En gång per år får de som är fast anställda i Husqvarna AB en 

procentuell belöning. Utöver de så upplever respondenterna att det inte finns några 

belöningar i företaget längre. Men det framgår av intervjuerna att de ibland vid goda 

resultat får smörgåstårta eller prinsesstårta. När det kommer till vilken 

motivationseffekt de små belöningarna har på arbetstagarna så uttrycker dem båda 
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väldigt liten tillfredsställelse i dessa belöningar. Men de känner dock att 

belöningarna är bra då dem känner sig uppskattade en kort stund. Kaj beskriver 

under intervjun hur de förut innan linen gjordes om till mer styrd hade ett system 

som gjorde att de anställda vid goda resultat kunde få gå hem en timme tidigare. Det 

här systemet saknar Kaj och tyckte det var otroligt bra.  

“Vi har ju många gånger smörgåstårta eller prinsesstårta när det gått bra och det 

blir man glad över. Men det är inget man jobbar efter att få. Man glider tillbaka 

ganska fort efter belöningen.” Kaj 


