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Abstract 

Purpose: The purpose of this study has been to investigate and gain a deeper understanding 

of Lean's effects on the work process, and how the work process affects the psychosocial 

work environment from a employees perspective within the Swedish Migration Agency. 

 

Method: Based on previous research, a qualitative case study has been conducted at the 

Swedish Migration Agency. The study is limited to two applicants centers within the Swedish 

Migration Agency which are located in Orebro and Stockholm. Six semi- structured 

interviews have been conducted with employees who have volunteered to be interviewed. The 

employees that got interviewed work as administrators, decision makers and assistants. Based 

on the interviews, the study's empirical evidence has been created. Based on the empirical 

evidence and the theoretical framework the analysis has been conducted in order to answer 

the questions of the study and achieve the purpose of the study. 

 

Result: The study shows that Lean has influenced the work process. This has resulted in both 

positive and negative effects in terms of standardization, continuous improvement and 

teamwork. Furthermore, it is also established that the work process has affected the 

employees psychosocial work environment, which have positive and negative effects in terms 

of stress, workload and commitment. We belive that the Swedish migration Agency should 

continue to work with Lean. However the areas that need to change is the ability of 

employees to influence the workplace. Based on the study, this area has had the greatest 

negative impact on both the work process and the psychosocial work environment. 
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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie har varit att undersöka och få en djupare förståelse gällande 

Leans effekter på arbetsprocessen, och hur det i sin tur påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön ur ett medarbetarperspektiv inom Migrationsverket.  

 

Metod: Med utgångspunkt från tidigare forskning har det genomförts en kvalitativ fallstudie 

på Migrationsverket. Studien är begränsad till två Mottagningsenheter inom Migrationsverket 

vilka är belägna i Örebro respektive Stockholm. Sex semistrukturerade intervjuer har 

genomförts på de medarbetare som har velat ställa upp i form av handläggare, beslutsfattare 

och assistenter. Utifrån intervjuerna har studiens empiri formats. Med utgångspunkt från 

empirin och den teoretiska referensramen har analysen skapats. Detta för att kunna besvara 

studiens frågeställningar och uppnå studiens syfte. 

 

Resultat: Studien visar att Lean har påverkat arbetsprocessen. Det har medfört både positiva 

och negativa effekter vad gäller standardisering, ständiga förbättringar och teamarbete. Vidare 

framgår det även att arbetsprocessen i sin tur har påverkat medarbetarnas psykosociala 

arbetsmiljö som medfört positiva och negativa effekter vad gäller stress, arbetsbelastning och 

engagemang. Vi anser att Migrationsverket bör fortsätta arbeta med Lean.  Dock bör hänsyn  

tas till de områden som är bristfälliga. Området som är mest bristfälligt i Migrationsverkets  

arbete med Lean är medarbetarnas möjlighet att påverka på arbetsplatsen. Utifrån studien är 

det detta område som har haft störst negativ påverkan på både arbetsprocessen och den 

psykosociala arbetsmiljön 

 

 

Nyckelord: Lean, medarbetare, arbetsprocess, psykosocial arbetsmiljö  
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1. Inledning 
I inledningen förklaras bakgrunden som behandlar studiens problematik. Vidare presenteras 

en problemdiskussion som leder till syftet, frågeställningar och avgränsning. Därefter 

framförs en disposition som förklarar studiens uppbyggnad. 

 

1.1 Problembakgrund 
Organisatoriska förändringar är nödvändiga för att företag och organisationer ska kunna 

vara konkurrenskraftiga under längre tid. Inom organisationer kan en förändring av den 

existerade arbetsmetoden uppfattas som riskfylld då förändringen inte alla gånger visar sig 

vara lönsam (Klarner, Probst & Soparnot, 2008). Organisationer inom den offentliga 

sektorn är inget undantag från detta och behöver också anpassas för att inte konkurreras ut av 

privata företag på den inhemska marknaden (Awasthy, Chandrasekaran & Gupta, 2011). 

Teorier och modeller har genom åren växt fram för att kunna förbättra organisationers 

effektivitet. Ett exempel på en sådan metod är ”Lean” (Berglund & Sewerin, 2013).  

 

Lean har sitt ursprung från det japanska bilföretaget Toyota. Konceptet uppmärksammades i 

samband med publikationen av boken ”The machine that changed the world” där begreppet 

formades under 1990-talet. (Pettersen, 2009; Börnfelt, 2006; Johansson & Abrahamsson, 

2009). Lean beskrivs som ett filosofiskt tänk och en uppsättning verktyg som används för att 

höja kundvärde och eliminera onödiga kostnader (Pettersen, 2009).  

 

Lean har sedan tidigare haft ett stort genomslag inom tillverkningsindustrin, senare inom 

tjänsteverksamhet och offentlig förvaltning. Därefter har även myndigheter funnit intresse 

för konceptet (Innovationsrådet, 2012, s.13; Pedersen & Huniche, 2011). Den svenska 

regeringen har länge valt att prioritera en ökad effektivitet i statliga verksamheter (Runebjörk 

& Wendleby, 2013). I vårt nutida samhälle gäller det att minimera kostnader och få mer 

output för pengarna, det vill säga bättre innehåll och kvalitét för samma resurser, vilket berör 

både den privata och offentliga sektorn (Eriksen, Fischer & Mønsted, 2010).    

 

Inom den offentliga sektorn har Lean införts på olika områden för att kunna förbättra dess 

prestanda (Drotz & Poksinska, 2014), som exempelvis Försäkringskassan, sjukvården och 

Polisen (Ekonomistyrningsverket, 2016). En annan offentlig myndighet som infört Lean i 
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sin arbetsprocess är Migrationsverket, där fokusering har inriktats på kompetensutveckling, 

analys av processer och omställning till nya arbetssätt (Migrationsverkets årsredovisning, 

2012).  

 

Det första steget som ledde till att Migrationsverket implementerade Lean var genom 

projektet ”kortare väntan”. "kortare väntan" är ett EU-finansierat projekt som infördes år 

2009 som ett arbetssätt där målet var att effektivisera och förbättra 

asylprocessen. Syftet var att minimera den genomsnittliga handläggningstiden och öka 

rättssäkerheten inom asylprövningen, detta ansåg Migrationsverket sedan 

tidigare vara omöjligt (Runebjörk & Wendleby 2013; Feijen & Frennmark, 2011). 

Framgången i projektet "kortare väntan" 

medförde att Migrationsverket blev den första myndigheten i Sverige att ta ett ledningsbeslut 

att jobba med Lean i hela verksamheten. År 2010 infördes Lean i alla Migrationsverk i 

Sverige (Lomberg, 2013). 

 

Positiva aspekter vid införandet av Lean, är att Migrationsverkets samtliga enheter utgår från 

en central framtagen mall för asylutredningar, kortare väntetider för handläggning, att 

ärendegenomgång i team har införts samt systematisering av domstolsprövningar. Dock blir 

det en utmaning att tillföra medarbetarna verktyg och stöd som behövs för att kunna utföra 

arbetet på Migrationsverket (Feijen & Frennmark, 2011). Detta leder till att det blir intressant 

att undersöka effekterna av Lean på arbetsprocessen, ur ett medarbetarperspektiv.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Brännmark (2012) skriver i sin forskningsrapport Lean i kommun och myndigheter att Lean 

kan resultera i olika effekter beroende på hur ledningen väljer att tolka och implementera 

Lean. Det är viktigt att anpassa Lean utefter organisationen, då det medför olika effekter på 

medarbetarna. Lean har resulterat i olika effekter på medarbetarnas arbetsmiljö och 

arbetsförhållanden (Brännmark, 2012). Det har visat sig finnas ett samband mellan Lean och 

arbetsmiljö som medför olika effekter på de anställda, vilka kan vara positiva eller negativa 

(Hasle, Bojesen, Jensen & Bramming, 2012). Tidigare studier har visat på både negativa och 

positiva arbetsmiljöeffekter av Lean, men det är oftast medarbetarna som drabbats av 

effekterna. Studier som visar positiva och negativa effekter är mycket vanligare än studier 
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som enbart påvisar positiva effekter. En orsak till detta är att få empiriska studier inom Lean 

och dess effekter på medarbetarna har gjorts (Brännmark & Eklund, 2013). 

Positiva effekter av Lean är bland annat förbättrad arbetsmiljö, ökad kompetens hos de 

anställda, ökad problemlösning och arbetsförhållande (Womack, Jones & Roos, 1991). Det 

kan även resultera i ökat deltagande i problemlösningsaktiviteter, ökad arbetsrotation och att 

arbeta med ständig förbättring (Brännmark & Eklund, 2013). 

 

Conti, Angelis, Cooper, Faragher och Bill (2006) är däremot kritiska till Lean och hävdar att 

det istället leder till negativa effekter för de anställda. Exempel på negativa effekter är ökad 

stress, sämre arbetsförhållanden, samt minskad motivation och välbefinnande. I likhet med 

detta menar även Brännmark och Eklund (2013) att Lean medför ökad stress, arbetstempo och 

ledningskontroll, vilket därför kan leda till allvarliga hälsoproblem för medarbetarna. 

Medarbetarnas arbetsmiljö är en viktig faktor för att de skall kunna utföra ett effektivt arbete 

(Hasle et al. 2012). Medarbetare har en viktig roll i organisationen vad gäller Lean. Det är 

därför viktigt att individer mår bra på sin arbetsplats och upplever en känsla av välbefinnande 

(Sörqvist, 2013).  

 

I en tidigare studie visas det att en koppling kan dras mellan tidsbrist och ökad stress. 

Anledningen till detta är att medarbetaren får mer att göra i samband med ökad arbetstakt. 

Detta kan få effekter på medarbetarens psykosociala arbetsmiljö (Brännmark & Eklund, 

2013). Psykosocial arbetsmiljö är det som påverkar de psykiska effekterna hos de anställda på 

arbetsplatsen, exempelvis i form av stress och utbrändhet (Nenzén, 2003). 

 

Det har gjorts flera studier om sambandet mellan Lean och psykosocial arbetsmiljö i offentlig 

sektor. Det har exempelvis visat negativa effekter i form av stress, vilket berörde personalen 

inom vården (Björkman & Lundqvist, 2013). Utifrån en genomförd sökning av tidigare 

forskning påträffades ingen undersökning om sambandet mellan Lean och psykosocial 

arbetsmiljö på Migrationsverket. Därför blir det intressant att undersöka hur den psykosociala 

arbetsmiljön betraktas på Migrationsverket. 

 

Inom Lean är det vanligt att arbeta med standardiserade arbetsuppgifter (Pettersen, 2009). 

Det standardiserade arbetet är en faktor som kan påverka de anställdas arbetsmiljö negativt, 

vilket kan leda till minskat engagemang, stress och depression (Drotz &Poksinska, 

2014). Däremot kan det standardiserade arbetet också leda till positiva effekter, som 
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exempelvis högre kvalitet i form av effektivitet, kortare cykeltider, ökad kundnöjdhet och 

sänkta ställtider inom organisationen (Worley & Doolen, 2015; Drotz & Poksinska, 2014). 

Brännmark (2012) menar att Lean ur medarbetarnas perspektiv är ett område med begränsad 

forskning, vilket även Drotz och Poksinska (2014) poängterar. I och med att de anställda är en 

av organisationers viktigaste resurser, bör hänsyn tas till medarbetarna så 

att arbetsprocessen kan utföras på ett säkert, effektivt och utvecklande sätt. Detta är en viktig 

aspekt vid kontinuerligt arbete med Lean. Kostnadsreducering och effektivisering av 

arbetsprocesser inom organisationen är ett stort fokus inom Lean, vilket leder till att synen på 

medarbetarna kan förloras (Drotz & Poksinska, 2014). 

 

Tidigare forskning om Lean har gjorts ur ett ledningsperspektiv för att undersöka hur det har 

påverkat organisationen (Bhasin, 2012). Forskningen ur ett ledningsperspektiv har utförts 

inom fabriker, privata verksamheter och sjukvården gällande Lean (McCue & Schiele, 2011).  

 

Det saknas studier om Lean och dess konsekvenser på anställdas arbetsmiljö och hälsa i 

myndigheter (Fagerlind Ståhl & Ekberg, 2016). Drotz och Poksinska (2014) menar att tidigare 

forskning har gjorts ur ett medarbetarperspektiv, dock inom sjukvården. Det kan därför vara 

intressant att undersöka Lean ur ett medarbetarperspektiv i Migrationsverket.  

 

1.3 Frågeställningar och syfte   
Utifrån att det inte har gjorts studier om hur medarbetarna på Migrationsverket uppfattar vilka 

positiva och negativa effekter Lean har på deras arbetsprocess är det intressant att undersöka 

detta och få en djupare förståelse. Därför har följande forskningsfråga formulerats:   

 

• Hur påverkar Lean medarbetarnas arbetsprocess?    

 

Som tidigare nämnt har arbetsprocessen en påverkan på medarbetares psykosociala 

arbetsmiljö, vilket gör det intressant att undersöka hur medarbetare uppfattar den psykosociala 

arbetsmiljön. Därför har en ytterligare forskningsfråga formulerats:  

 

• Hur påverkar arbetsprocessen i sin tur medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö?   
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Syftet med denna studie är att undersöka och få en djupare förståelse gällande Leans påverkan 

på medarbetares arbetsprocess och medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Detta ur ett 

medarbetarperspektiv, inom Migrationsverket. Studien kan användas av ledningen 

på Migrationsverket för att förbättra sitt arbete med Lean.   

 

1.4 Avgränsning 
Studien är avgränsad till två mottagningsenheter inom Migrationsverket vilka är belägna i 

Örebro respektive Stockholm. En ytterligare avgränsning är att studien görs ur ett 

medarbetarperspektiv. Inom Migrationsverket finns det olika befattningar och positioner av 

medarbetare. Dock har studien enbart riktat sig till: beslutsfattare, handläggare och assistenter.  

Studien undersöker endast psykosocial arbetsmiljö och tar inte hänsyn till den fysiska 

arbetsmiljön.    

 

1.5 Disposition 
I studiens nästa kapitel framförs Migrationsverkets organisationsstruktur, vilket syftar till att 

ge läsaren en klar bild över verksamhetens helhet. Därefter kommer den teoretiska 

referensramen vars syfte är att ge läsaren en förståelse för ämnet. I efterföljande kapitel 

presenteras metoden vilket förklarar tillvägagångsättet för studien och klargör dess 

utformning. Vidare kommer det empiriska materialet att framföras. Sedan analyseras empirin 

med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Avslutningsvis diskuteras resultatet som 

mynnar ut i en slutsats, diskussion och förslag till fortsatt forskning.  
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2. Migrationsverket som organisation 
I detta kapitlet ges en överblick av Migrationsverkets organisationsstruktur.  

 

År 1969 formades en ny myndighet vid namn Statens invandrarverk och detta blev grunden 

till den nuvarande myndigheten Migrationsverket (Migrationsverket, 2016a). 

Migrationsverket är en offentlig myndighet som prövar ansökningar för individer som bland 

annat vill komma på besök, söka skydd under förföljelse, vill bosätta sig i Sverige eller vill ha 

ett svenskt medborgarskap. Migrationsverkets uppdrag kommer från riksdagen och regeringen 

(Migrationsverket, 2017). I dagsläget har Migrationsverket ca 8000 medarbetare och är en av 

Sveriges största myndigheter (Migrationsverket, 2016b).  

 

Figur 1. Migrationsverkets organisationsstruktur. (Migrationsverket, 2017a). 
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Migrationsverkets verksamhet leds av en generaldirektör följt av fristående funktioner som 

exempelvis tillsyn, fonderna och internrevision. Migrationsverkets huvudkontor, den centrala 

ledningen, är placerat i Norrköping. Deras huvudsyfte är att leda och ge stöd till den operativa 

verksamheten. Den operativa verksamheten är indelad i sex olika regioner som är geografiskt 

belägna i: Nord, Mitt, Stockholm, Väst, Öst och Syd. Utöver dessa ingår även två nationella 

enheter, Förvar och Förvaltningsprocess. Förvar är låsta avdelningar där asylsökande vistas 

innan de ska lämna landet. Förvaltningsprocessen representerar Migrationsverkets ärenden i 

domstol då de tar över ärenden när det finns en överklagan. Kvalitetsavdelningen utvecklar 

och kvalitetssäkrar processerna (Migrationsverket, 2017a). 

 

Migrationsverket är uppdelat i olika enheter som ansvarar för olika uppdrag och 

mottagningsenheten är en utav dessa. Mottagningsenheten har hand om alla LMA-frågor, dvs 

lagen om mottagande av asylsökanden. 

 

Studien avser att fokusera på Mottagningsenheten i Örebro som tillhör Region Mitt samt 

mottagningsenheten i Solna, Stockholm. Valet av enhet grundar sig på att samtliga 

respondenter arbetar på Mottagningsenheten.  

 

Enheten består av enhetschef, teamledare, beslutsfattare, handläggare och assistenter. Den 

lokala ledningsgruppen består av enhetschefen och teamledare, medan medarbetarna består av 

resterande. Eftersom att denna studie avser att undersöka medarbetarnas effekter av Lean, 

identifieras medarbetarna som beslutsfattare, handläggare och assistenter. Fortsättningsvis 

benämns de gemensamt som medarbetare i studien.1  

 

• Assistenter arbetar med uppgifter utöver myndighetsutövning. Exempelvis bokar 

biljetter, kallelser och inkvarteringar. 

• Handläggare arbetar med myndighetsutövningar. De utreder de faktiska 

ansökningsprövningarna.   

• En beslutsfattare arbetar med att kvalitetsgranska asylprövningarna. 2 

																																																													
1 Intervjuperson 2 beslutsfattare, intervju den 19 April 2017. 
2 Ibid.	
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3. Teoretisk referensram  
I teorikapitlet framställs den relevanta teorin som ligger till grund för undersökningen. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av Lean, följt av studiens två huvudteman, arbetsprocess 

och psykosocial arbetsmiljö. Respektive tema förklaras av tre begrepp där arbetsprocessens 

byggstenar utgörs av standardisering, ständiga förbättringar samt teamarbete. Den 

psykosociala arbetsmiljöns byggstenar består av stress, arbetsbelastning och engagemang. 

  

3.1 Lean 
Det finns ingen homogen definition av Lean (Pettersen, 2009). Enligt Hines, Holweg och 

Rich (2004) utvecklas Lean konstant, vilket gör att definitionen endast är giltig en kort tid.  

 

Lean beskrivs såväl som ett filosofiskt sätt att tänka och som en uppsättning verktyg. Den 

centrala utgångspunkten för Lean är att skapa kundvärde och eliminera slöseri, det vill säga 

waste (Hasle, 2009; Pedersen & Huniche, 2011). Slöseri är allt som inte höjer värdet för 

slutkunden (Pettersen, 2009; Hasle, 2009). Exempel på slöseri är misstag på arbetsplatsen, 

mycket varor i lager, för hög produktion, väntetider, rörelser, transport och outnyttjad 

kapacitet av personal (Hasle, 2009). Detta ska uppnås genom att optimera processer inom 

organisationen, avdelningar och med hjälp av teamarbete (Pedersen & Huniche, 2011).  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Egenkonstruerad Leanpyramid utifrån Liker (Liker, 2009 s. 24). 

 

I en pyramid konstruerad av Liker (2009) beskrivs Leans grunder och hur dessa delar kopplas 

samman. Det är viktigt att se helheten av Lean så att konceptet inte blir misslyckat. Därför 

behöver följande element uppnås för att Lean ska vara lyckat: Filosofi, processer, medarbetare 

och problemlösning. Enligt Bhasin och Burcher (2006) är det många organisationer som 

misslyckas med Lean på grund av att samtliga element inte ingår.   
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Grunden i pyramiden är filosofi som syftar till att det filosofiska tänket är utgångspunkten för 

hela pyramiden. Med detta menas att Lean är mycket mer än bara en uppsättning verktyg att 

arbeta utefter. Lean-filosofin är ett tankesätt som ska beröra alla i verksamheten. Utan detta 

tankesätt blir inte Lean lyckat. Det är viktigt att se Lean som ett långsiktigt tänkande, fastän 

det drabbar de kortsiktiga ekonomiska målen (Liker, 2009).   

 

Nästa etapp i pyramiden är process, vilket syftar till att organisationer bör hitta den rätta 

processen som kan generera det optimala resultatet och eliminera slöseri. Som tidigare nämnt 

blir verktyg som arbetssätt mer effektivt av att hela organisationen har det filosofiska 

tankesättet. För att förbättra arbetsprocessen kan företag utgå från standardiserat arbete, 

ständiga förbättringar och teamarbete, vilka anses vara centrala utgångspunkter för Lean och 

dess arbetsprocess (Liker, 2009; Petersson, 2009). 

 

Nästa nivå är medarbetare, denna del av pyramiden belyser vikten av att skapa värde för 

organisationen. Detta kan göras genom att förbättra ledarnas och medarbetarnas syn till 

filosofin, samt respektera människan (Liker, 2009). Då medarbetarna är en viktig resurs i 

företaget, är det de som kan möjliggöra det sista steget i pyramiden, vilket är problemlösning.  

 

Problemlösning innebär att verksamheten ständigt ska arbeta med förbättringsarbete och 

identifiera grundorsaken till de problem som uppstår för att sedan åtgärda dessa. Detta görs 

för att avlägsna eventuella problem som kommer längst vägen. Organisationen ska ses som en 

lärande verksamhet. I slutstadiet av pyramiden är det viktigt att organisationen funnit den rätta 

processen så att förbättringsarbete ska kunna åstadkommas (Liker, 2009). 

 

3.2 Medarbetare och Lean 
Det är inte alla organisationer som lyckas med Lean. Inom Lean är det viktigt att ”respektera 

människan” genom att inneha en god människosyn. Medarbetarna anses som en viktig 

komponent i organisationen vid arbete med Lean (Treville & Antonakis, 2006). När ledning 

utformar verksamheters olika syften och mål, tas det ingen hänsyn till medarbetaren eftersom 

att de inte får vara med och medverka i stor utsträckning. Ett hierarkiskt tanke-och 

styrningssätt är inte längre optimalt, då ledningen förlorar chansen till att involvera 

medarbetarna i arbetsmålen. Då medarbetarna inte förstår innebörden av organisationens 
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vision och mål, kommer det vidare leda till ett minskat engagemang och inspiration till arbetet 

(Kusén & Ljung, 2013).  

 

Ett framgångsrikt Leanarbete baseras på medarbetarskap som består av engagemang, 

ansvarstagande, lagarbete och stark vilja till att utveckla och förbättra organisationen 

(Sörqvist, 2013). Ett bra medarbetarskap bland de anställda baseras på förtroende och ärlighet. 

Det har påvisats att nära samspel mellan medarbetarna vanligtvis har en positiv effekt på 

verksamheten. Lean som arbetssätt kan påverka medarbetarnas prestation i deras sätt att 

arbeta. Om de anställda exempelvis inte mår bra på sin arbetsplats reflekteras det i deras sätt 

att arbeta. Det blir därför av stor vikt att prioritera att medarbetarna har en trivsam arbetsmiljö 

(ibid.). Dock är det lätt hänt att organisationer tappar sin syn på individen då Lean riktar sig 

till att effektivisera arbetsprocessen i organisationen (Drotz & Poksinska, 2014). 

 

Medarbetare skall tillsammans kunna sträva mot ett och samma mål, samt göra ett effektivt 

arbete. Utbildningsinsatser är av stor vikt för att kunna lyckas med Lean i organisationen. 

Leans fördelar för medarbetarna är ökad tillfredsställelse, medarbetarskap, lärande och moral. 

En viktig faktor för ett framgångsrikt arbete med Lean är att inneha medarbetare med en 

specifik färdighet, vilket är förmågan till problemlösning (Worley & Doolen, 2015). När en 

organisation väljer att arbeta med Lean har medarbetarnas engagemang stor betydelse 

(Losonci, Demeter & Jenei, 2011).  

 

3.3  Arbetsprocesser 

3.3.1 Standardisering 

Då Lean utgår från att minska slöseri ifrån ett standardiserat arbete vilket bidrar till att skapa 

lärande och upptäcka eventuella avvikelser. Standardiserat arbete redogör för vad som är 

överenskommet och mest effektivt inom organisationen vid utförandet av ett arbetsmoment, 

men ger samtidigt möjlighet till uppdatering när en ny förbättring hittas. (Petersson, 2009). Då 

exempelvis en specifik individ eller enhet har ett förbättringsförslag ska detta tas hänsyn till, 

och göras till en allmän lösning för verksamheten. Det förbättrar medarbetarnas 

självförtroende då de kan komma med egna förslag, vilket kan leda till en allmän mall 

(Runebjörk & Wendleby, 2013). Ett standardiserat arbete ligger till grund för hur en 

organisation arbetar med Lean (Petersson, 2009). Genom att arbeta utefter standardisering kan 

oerfarna medarbetare följa instruktioner och säkerhetsställa att arbetet sker på rätt sätt. 
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Utmaningen i detta arbetssätt är att skapa en rutin och checklistor som är detaljerade, 

välutformade och enkla att förstå (Eriksen et al. 2010). Ett standardiserat arbete förknippas 

med verktyget 5s, vars syfte är att reducera slöseri och förbättra produktiviteten (Al-Aomar, 

2011; Brännmark, 2012; Liker, 2009). 

 

5s består av fem komponenter vilka är: sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa 

vana. Komponenten sortera syftar till att arbetsytor ska vara rena, vilket resulterar i att 

onödiga föremål för arbetsmomentet tas bort. Komponenten strukturera innebär att varje 

föremål har sin egen plats. Det minskar slöseri genom att medarbetare inte behöver leta efter 

arbetsmaterial. Komponenten städa har samma syfte som komponenten "sortera", men syftar 

även till att medarbetarna ska hjälpas åt vid städning av de gemensamma arbetsytorna. Den 

fjärde komponenten standardisera skapar rutiner och mallar för arbetsuppgifter, vilket 

kvalitetssäkrar det företaget skall leverera till kunden (Mintzberg, 2009). Den sista 

komponenten skapa vana är väsentlig i 5s då arbetet inte avslutas, utan är i konstant 

utveckling (Al-Aomar, 2011).   

 

En viktig aspekt med 5s är att det är en kontinuerlig process som hela tiden fortsätter. 

Effekten av att arbeta med 5s varierar beroende på vad företaget producerar och hur 

verksamheten ser ut (Al-Aomar, 2011). Nedan presenteras de mest väsentliga effekterna:  

 

• Det blir en högre transparens i hur arbetsuppgifter fungerar och vem som har ansvar  

• Arbetsplatsen blir strukturerad vilket förbättrar arbetsmiljön  

• Effektiviserat arbete   

• Mindre misstag och en högre kvalité i arbetet  

 

3.3.2 Ständiga förbättringar  
När standardisering är utgångspunkten kan ständiga förbättringar skapas i organisationen 

(Runebjörk & Wendleby, 2013). 

 

Ständiga förbättringar kan förklaras som Kaizen, en filosofi som menar att allt inom 

individens privat- och arbetsliv ständigt kan förbättras (Imai, 2012). Det finns flera olika 

metoder om hur en verksamhet ska arbeta med ständiga förbättringar (Sörqvist, 2013). Enligt 

Elg, Gautherau & Witell (2007) är det tre olika områden som tillsammans förklarar 
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innebörden av att arbeta med ständiga förbättringar. Det första området är att hela 

verksamheten ska vara införstådda med varför de ska vara engagerade i arbetet med ständig 

förbättring, samt med att det är en process som aldrig avslutas. Det behövs också 

kontinuerliga utbildningar för alla i verksamheten om hur de kan arbeta med ständiga 

förbättringar. Sista punkten för att summera ihop ständiga förbättringar är att arbetet ska 

generera vinst, produktivitet, kund- samt medarbetartillfredställelse (ibid.). 

 

Det finns olika förklaringar till syften och effekter av vad arbetet med ständiga förbättringar 

skall leda till. Jürgensen (2000) menar att det minskar misslyckanden och ökar framgångar. 

Andra forskare hävdar att arbetet med ständiga förbättringar leder till högre kreativt tänkande 

och ett sätt att uppnå spetskompetens (Oakland, 1999).  

 

Imai (2012) menar att verksamheter kan utgå från den nyaste teknologin för att arbeta med 

ständig förbättring eller använda enkla visuella verktyg för att hitta slöseri och områden som 

går att förbättra. Exempel på ett enkelt verktyg är 5-varför, som är ett verktyg och börjar med 

att ett problem identifieras i verksamheten, därefter ställs frågan varför problemet existerar. 

Om svaret inte förklarar roten till problemet, ställs en ny fråga tills grundproblemet är 

identifierat. Benämningen 5-varför antyder på att det endast får ställas fem frågor, men så är 

inte fallet. Vissa problem kräver fler frågor och andra kräver färre (Chen, Li & Shady, 2010). 

 

Hur medarbetarna ställer sig till ett problem är beroende på kunskapsnivån och erfarenheter 

(Liker, 2006). En studie visade att anställda i amerikanska företag var väldigt fokuserade på 

att hitta lösningar direkt till problemet, utan att se helheten och finna grundproblemet. Liker 

(2006) beskriver detta tankesätt som ”förbered, skjut, sikta”. Däremot tänker anställda i 

japanska företag annorlunda kring problem, då tankesättet är  ”förbered, sikta, sikta, sikta, 

skjut”. Det japanska tankesättet är mer fokuserat på vad som är grunden till problemet, vilket 

även ger en långsiktig lösning. 

 

Genom att vara kreativ blir det lättare att finna lösningar till problem via associationer och 

idéer tillskillnad från de människorna som inte är kreativa. Något som kan förhindra den 

kreativa processen är när det uppkommer sociala-, känslomässiga hinder och organisatoriska 

hinder (Andersson, 2001 ). 
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Enligt Liker och Morgan (2006) är det via medarbetarna som ständiga förbättringar blir 

lyckade. Nyckeln till att lyckas med ständiga förbättringar är att sätta gemensamma mål som 

medarbetarna är införstådda i.  

 3.3.3 Teamarbete  

En viktig del i Leanarbetet är att ha en god människosyn och framhäva det unika hos varje 

individ. Teamarbete är ett sätt att inspirera individer till att utvecklas och vara nyskapande. 

När Lean skapades ansågs ett teambaserat arbetssätt vara en viktig komponent (Runebjörk & 

Wendleby, 2013). Även Bicheno, Holweg, Anhede och Hillberg (2001) instämmer, då de 

menar att ett teambaserat arbetssätt är viktigt vid arbete med Lean. Teamen ska utformas i 

grupper mellan 4-8 personer och ha en teamledare som stödjer och utvecklar teamet. Genom 

att decentralisera organisationen får medarbetarna mer ansvar, vilket leder till att teamet 

känner en högre grad av självförverkligande, samtidigt som organisationen blir mer flexibel 

och effektiv (Berlin, Carlström & Sandberg, 2009). För att bibehålla Lean-tänkandet och 

skapa ett starkt team bör teamledaren hålla korta möten varje morgon (Bicheno et al. 2011).  

 

En effekt som medförs av teamarbete är att medarbetarna upplever att de har mindre 

möjlighet att påverka sitt individuella arbete och arbetssituation (Womack, Jones & Roos, 

2007).  

 

3.4 Kritik mot Lean  
Lean kan medföra fördelar för organisationer och dess anställda (Womack et al., 1991; 

Brännmark, 2012; Hasle et al., 2012; Worley och Doolen, 2015). Dock skall de negativa 

aspekterna av Lean inte glömmas bort. Mehri (2006) som själv har arbetat med Lean, är en av 

de forskare som lyfter fram de negativa aspekterna av Lean. Han menar att Lean orsakar en 

stressig arbetsmiljö samt att medarbetarna vanligtvis behöver arbeta övertid för att hinna med 

arbetet, vilket i sin tur leder till ett problematiskt hälsotillstånd.  

 

De vanligaste effekterna som medförts av Lean arbetet är stress och arbetsskador. Genom det 

standardiserade arbetet, kortare cykeltider och det kontinuerliga flödet utan avbrott i arbetet 

medförs ett ökat arbetstempo och ett enformigt arbetssätt. Det i sin tur belastar kroppen 

negativt och kan upplevas stressfyllt av arbetarna (Sörqvist, 2013; Koukoulaki, 2014). 
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Även Anderson-Conolly, Grunberg, Greenberg och Moore (2002) menar att Lean påverkar de 

anställda negativt i form av stress. De bakomliggande faktorerna till varför arbetstagarna 

känner på detta sätt, är enligt forskarna hur förändringsarbetet har framförts till de anställda 

samt huruvida ledningen varit lyhörda. Det framgår även att om medarbetare hade inkluderats 

i ledningens auktoritära förändringsstrategi, skulle det medföra en minskad negativ reaktion 

hos de anställda, som i sin tur skulle minska stressen (ibid.) 

 

Det är främst medarbetarna som påverkats negativt av Lean. Detta är på grund av ökad stress, 

minskad arbetsglädje och ökad övervakning samt kontroll (Brännmark, 2012). Lean anses 

vara exploaterande och sätter högt tryck på arbetarna. Kritikerna hävdar därför att större vikt 

bör läggas på de mänskliga dimensionerna som exempelvis respekt för människan och 

egenmakt, då de anses ha en större betydelse (Hines et al. 2004).  

 

Ett stort misstag av arbetet med Lean är att enbart ta delar av Lean-verktygen, istället för att 

använda hela konceptet. Många verksamheter antyder att de använder sig av Lean, när de i 

själva verket bara har använt sig av enstaka verktyg (Bhasin & Burcher, 2006). 

 

En anledning till varför vissa uppfattar Lean konceptet som misslyckande är på grund av att 

ledningen förväntat sig en viss output, och när det inte uppfylls så uppfattas modellen som 

misslyckad. Detta kan bero på brist av exempelvis ledningsstöd, svagt kundvärde, 

otillräckliga resurser. Dock betonas det att det inte är Lean-konceptet som brister, utan ett 

felaktigt användande av de olika verksamheterna (Sörqvist, 2013). 

 

Koukoulaki (2014) lyfter fram skillnaden mellan Lean i teorin och Lean i praktiken, och 

menar att dessa skiljer sig åt. Då Lean i teorin framställs som fördelaktigt för arbetarna, men 

att dessa fördelar inte alls framställs i praktiken på samma vis. I teorin framställs Lean som att 

det ska öka medarbetarnas deltagande och inverkan, vilket ska påvisa ökad arbetsglädje hos 

arbetarna (Brännmark och Eklund, 2013). Detta stämmer inte in i praktiken enligt Koukoulaki 

(2014), som hävdar då att denna delaktighet istället blir begränsad.  

 

Det är viktigt att förstå att Lean-konceptet inte bara kan kopieras och appliceras i en annan 

verksamhet. Konceptet är en filosofi som behöver skapas enskilt för varje verksamhet (Liker 

& Hoseus, 2008).  



15	
	

3.5 Arbetsmiljö 
Hälsa och välbefinnande påverkas av förändringar i arbetsmiljön på grund av Lean (Hasle et 

al. 2012), vilket betyder att kunskap om hur Lean påverkar medarbetarnas arbetsmiljö är 

viktig (Toivanen & Landsbergis, 2013). 

 

Arbetsmiljö är ett begrepp som består av både fysiska och psykiska förhållanden. Fysiska 

förhållanden innefattar exempelvis maskiner, ljud, ljus ventilation och datorer på 

arbetsplatsen.  Det är inte enbart de fysiska faktorerna som påverkar hur individerna har det i 

sitt arbete.  Det handlar dessutom om hur individerna reagerar på och uppfattar dessa 

förhållanden och de andra medarbetarna i sin upplevda verklighet, vilket kallas psykosocial 

arbetsmiljö. Denna aspekt är kanske den viktigaste vad gäller arbetsmiljön eftersom att 

produktiviteten inom en organisation påverkas av de psykosociala faktorer (Håkansson, 

2005).  

 

Tidigare forskning visar att Lean alltid påverkar den psykosociala arbetsmiljön i 

organisationen. Eftersom att Lean alltid påverkar arbetsmiljön är det viktigt att förstå Lean 

och dess konsekvenser för att kunna förhindra eventuella negativa effekter på medarbetarnas 

psykosociala arbetsmiljö (Hasle et al. 2012). 

 

3.5.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö grundar sig i individens uppfattning av vad som upplevs i 

individens omgivning på arbetsplatsen. Det kan handla om stress, arbetsbelastning eller den 

sociala gemenskapen (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Ett exempel är arbetsinnehåll 

som beror på individens arbetsuppgifter och om denne jobbar enskilt eller grupp. Ett 

ytterligare exempel är de sociala relationerna som innebär kontakt med medarbetare och 

chefer. Dessa två exempel kan mynna ut i stress (Eriksson & Larsson, 2009).  

 

Då Psykosocial arbetsmiljö innefattar aspekter som berör arbetets ledning och fördelning, 

sociala och organisatoriska sammanhang kan det skapa fysiska och psykiska skador hos 

medarbetarna. Några av dessa aspekter är inflytande och deltagande på arbetsplatsen, 

arbetsinnehåll, arbetsmängd, arbetstid, arbetstakt samt schemaläggning (Toivanen & 

Landsbergis, 2013). 
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Medarbetare har påverkats av dålig psykosocial arbetsmiljö då yrken inom exempelvis 

offentliga sektorn är människorelaterande, vilket ställer höga krav, ansvar och noggrannhet på 

medarbetarna (Nenzné, 2003). Det finns tydliga negativa slutsatser om Lean och hur den 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön, då Lean har medfört ett ökat krav och intensivare 

arbete. Vidare har detta medfört stress, spänning, ökade arbetsrelaterade belastningsskador 

och trötthet. Negativa effekter på psykosocial arbetsmiljö sker då ledningen inte har tagit 

hänsyn till medarbetarna (Hasle et al. 2012). 

 

Positiva effekter av god psykosocial arbetsmiljö uppstår då medarbetarna har möjligheten till 

att vara involverade och engagerade i arbetet inom organisationen (Hasle et al. 2012). Enligt 

Vingård (2015) är stress, arbetsbelastning och engagemang några faktorer inom psykosocial 

arbetsmiljö som kan påverka de anställda.  

 

3.5.1.1 Stress  

Stress definieras som fysiologiska och psykologiska reaktioner, vilket uppstår när individen 

möts av ett hot eller en utmaning. Stressen uppkommer medvetet eller undermedvetet då 

kraven som ställs på individen är högre än vad denne klarar av (Conti et al. 2006; Håkansson, 

2005). Begreppet stress associeras med belastning, press och tryck. Stress är ett av de 

allvarligaste hälsoproblemen för medarbetare, och är en av de största arbetsmiljöproblem på 

arbetsplatser (Håkansson, 2005). 

 

I en tidigare studie utförd i Storbritannien inom industribranschen visades det att 50–60 

procent av alla förlorade arbetsdagar från medarbetare är stressrelaterade. Stress klassades 

därför som Storbritanniens vanligaste arbetsplatsskada för medarbetarna (Conti et al. 2006).  

 

Stress kan både påverka arbetaren och dennes arbetsprestation (Conti et al. 2006; Aronsson, 

Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012). Även organisationen kan påverkas, 

då hälsan och förmågan att utföra sitt arbete kan skada arbetsprestandan och sociala 

relationer. Exempelvis kan en högre kostnad uppstå för organisationen då en ökad stress hos 

medarbetarna orsakar sjukskrivningar (Conti et al. 2006).  

 

I arbetslivet kan stress uppkomma av olika faktorer. Exempelvis genom brist på inflytande 

över de egna arbetsuppgifterna i relation med höga krav och förväntningar. Men även genom 

saknad stöd från andra medarbetare eller chefer, samt förväntningar som inte kan uppfyllas i 
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form av att individen har för lite eller för mycket att göra (Arbetsmiljöverket & Statistiska 

centralbyrån, 2001). Lean har visat sig kunna öka eller minska stressen för medarbetarna 

(Conti et al. 2006).  

 

3.5.1.2 Arbetsbelastning 

Arbetsbelastningar kan påverka medarbetarna och deras hälsa. När uppgifter på arbetsplatsen 

är krävande och inte hinner genomföras ordentligt och i tid av medarbetarna, kan stress 

uppkomma och påverka arbetsmiljön. Faktorer som påverkar arbetsbelastningen är 

arbetsmängd, arbetstakt, arbetskvalitét, arbetsresultat och arbetsmetoder. Dessa faktorer bör 

hållas på en jämn nivå för att inte stressa medarbetarna. Enligt arbetsmiljölagen bör arbetet 

anpassas efter medarbetarnas förutsättningar (Nezén, 2003). Enligt Arbetsmiljöverket (2014) 

kan arbetsbelastning i relation med stress påverka arbetarens psykosociala arbetsmiljö. Enligt 

Angelöw (2002) anser majoriteten av sysselsatta män och kvinnor att arbetsbelastningen har 

ökat, ett exempel för att förhindra detta är avlastning av arbetsuppgifter. 

 

År 2001 utfördes en enkätundersökning som visade att arbetstempot och arbetsmängden är 

hög för medarbetarna inom den offentliga sektorn. Tidspress är något som förekommer 

mycket inom offentliga sektorer vid exempelvis handläggning av ärenden. Detta beror oftast 

på höga krav, arbetsmängd och ansvar (Nezén, 2003).  

 

Vid ökad eller minskad efterfråga av tjänster och produkter i organisationer, anpassar oftast 

arbetsgivaren de anställdas arbetstider i förhållande till den gällande efterfrågan. Arbetstider 

är dock något som kan påverka de anställda negativt, då långa arbetspass ökar risken för 

felbedömningar och handlingar. Det kan dessutom påverka produktiviteten, kvalitén, 

sysselsättningen, välbefinnandet och den psykosociala arbetsmiljön inom organisationen 

(Nezén, 2003).  

 

3.5.1.3 Engagemang 

Begreppet engagemang innefattar intresse och inlevelse, vilket medför en "extra" kraft och tid 

i arbetet. Människor kan engageras av olika saker. Det kan handla om individens interna 

faktorer så som intresse, värderingar, och tidigare erfarenheter. Det kan likaså handla om 

individens externa faktorer så som arbetssituation och verksamhet. Utöver de interna och 

externa faktorerna, är det dessutom viktigt för den anställde att förstå helheten samt vad 
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arbetsuppgifterna som ska utföras har för betydelse för slutprodukten och kunden (Sörqvist, 

2013).En viktig faktor för organisationens framgång är engagerade medarbetare. Då 

medarbetarna engagerar sig uppstår en inre motivation för dem, vilket påverkar 

arbetstillfredsställelse och arbetsprestation positivt (Sörqvist, 2013).   

 

Enligt Treville och Antonakis (2006) och Sörqvist (2013) bör medarbetarna få en känsla av att 

vara involverade i arbetet för att kunna engagera sig. Engagemang skapas när medarbetare 

genererar en känsla av att de är involverade, får vara med och påverka samt har lyhörda 

chefer. Ytterligare faktorer som medför detta är att medarbetarnas egna idéer och resultat av 

deras insats tas tillvara på och uppmärksammas av verksamheten. Vingård (2015) hävdar att 

då de anställda inte har möjlighet till att använda sina kunskaper eller förmågor till att 

utvecklas, kan minskad arbetsglädje och engagemang uppstå. Enligt Håkansson (2005) har 

medarbetarna vid monotont-och standardiserat arbete inte möjlighet till att använda sig av 

sina kunskaper och färdigheter, vilket kan skapa olust och ohälsa. Medarbetaren kan känna sig 

oengagerad eftersom att individer har ett behov av stimulans och utveckling (ibid.). Det 

standardiserade arbetssättet kan även medföra ett ökat engagemang, eftersom att de tydliga 

instruktionerna medför en minskad osäkerhet (Angelis, Conti, Cooper & Gill, 2011).  

 

Ett nedsatt välbefinnande är en av de stora anledningarna till ett minskat engagemang och 

ökad frånvaro på arbetsplatsen (Häusser, Mojzisch, Niesel & Schulz-Hardt, 2010). Göteborg 

Universitet utförde ett forskningsprojekt vilket visar viktiga faktorer som påverkar 

medarbetarnas engagemang så som lärande, ansvar och påverkan (Sörqvist, 2013). Enligt    

Chefer bör ta hänsyn till medarbetarnas erfarenheter, synpunkter och förslag för att kunna öka 

medarbetarnas engagemang. Det kan handla om hur de anställda väljer att planera sitt arbete, 

val av arbetsmetod eller delaktighet i utvecklingsarbete (Nenzén, 2003).   
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4. Metod  
I detta kapitlet kommer metodvalen att presenteras beträffande denna studie. Vidare 

redovisas de urval och avgränsningar som gjorts. En operationaliseringsbild och två 

analysmodeller kommer vidare att presenteras. Avslutningsvis presenteras studiens 

tillvägagångssätt och trovärdighet.  

 

4.1 Val av metod  
En metod är ett hjälpmedel till att lösa problem eller tillföra ny kunskap. Det finns olika 

metodval, kvalitativ respektive kvantitativ metod. Vilket av valen som är mest lämplig 

grundar sig på vad syftet med undersökningen är (Holme & Solvang, 1997).     

 

Vår studie bygger på en kvalitativ metod då den syftar till att skapa en bättre förståelse 

gällande Leans effekter ur ett medarbetarperspektiv. Detta blir fördelen med denna typ av 

metodval då vi kan kartlägga medarbetarnas egna tolkningar av situationen, men också för att 

se helhetensbilden av hela kontexten (Holme & Solvang, 1997). En utmärkande egenskap för 

kvalitativa metoder är att utgångspunkten är från studiesubjektens perspektiv (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Vi ser det som en fördel i och med att studien utgår ifrån ett 

medarbetarperspektiv.  

 

Kvalitativa metoder syftar till att skapa en djupare inblick av situationen tillskillnad från den 

kvantitativa metoden (Patel & Davidson, 2011). Därför blev den kvalitativa metoden ett givet 

val.  

 

4.2 Fallstudie 
Enligt Patton (2015) används fallstudier för att få en djupare förståelse om ett ämne. Genom 

att använda sig utav en fallstudie fokuserar forskaren på en organisation, händelse, individ 

eller grupp (Bryman & Bell, 2013). Frågeställningar som är grundade på "hur" och "varför" är 

av den beskrivande arten, vilket gör att en fallstudie blir lämplig (Yin, 2007). Utifrån studiens 

frågeställningar som avser att undersöka Leans påverkan på arbetsprocessen, och hur det i sin 

tur påverkar medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö, anser vi att en fallstudie är passande. Då 

denna fallstudie enbart undersöks på två enheter, är detta bara en del av en helhet, vilket 

innebär att det krävs fler studier inom samma område för att kunna generalisera resultatet.  
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4.3 Urval 
Vid en kvalitativ metod är det vanligt med ett målinriktat urval (Bryman & Bell, 2013). I 

denna studie har respondenterna varit medarbetare på Migrationsverket, då studiens syftar till 

att undersökas ur ett medarbetarperspektiv.  

 

Vid urval av respondenter är de av stor vikt att de väljs relevanta respondenter med hänsyn till 

frågeställningarna (Bryman & Bell, 2013). Vidare i studien har ett snöbollsurval gjorts. Detta 

innebär att en respondent hänvisar till en annan relevant respondent som kan vara av 

betydelse för studiens syfte. Vi har genomfört sex stycken semistrukturerade intervjuer med 

beslutsfattare, handläggare och assistenter. Två av respondenterna arbetar på kontoret i 

Stockholm och de resterande fyra arbetar på kontoret i Örebro.  

 

Eftersom att Migrationsverket är en myndighet som införde Lean i alla Migrationsverk runt 

om i Sverige samt att alla medarbetare i organisationen arbetar utifrån Lean, har det ingen 

större betydelse att respondenterna arbetar i två olika städer.  

 

Vid val av fallföretag utgick vi från att företaget skall ha arbetat med Lean under en längre 

period, då studien inte riktar sig till att undersöka effekter under en organisationsförändring. 

En ytterligare förutsättning var att inte undersöka ett tillverkande företag då det redan finns 

mycket studier inom detta. 

 

4.4 Datainsamling   

4.4.1 Primärdata 
Studiens primärdata är i form av intervjuer, vilket är en datainsamlingsmetod som ligger 

tillgrund för studiens empiri. Primärdata anses vara tillförlitlig, då den är baserad på 

information direkt från källan (Kylén, 2004).  

 

Uppsatsens primärdata består av sex intervjuer där samtliga respondenter arbetar på 

Migrationsverket. Tidigt i studien utfördes en pilotintervju på en av de sex respondenterna för 

att det enligt Lantz (2007) ger en inblick i verksamheten och hur den fungerar. Pilotintervjun 

utgick från öppna frågor om det valda ämnet för studien. Då vi genom pilotintervjun 

genererade en djupare inblick i verksamheten, formades en intervjuguide (se bilaga 1) för att 

intervjua samtliga sex respondenter. Under studiens gång framgick det att kompletterande 
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frågor var nödvändiga för att kunna besvara studiens frågeställningar. Därför utformades en 

ny intervjuguide (se bilaga 2) som samtliga sex respondenter ytterligare intervjuades utifrån. 

Svaren från pilotintervjun inkluderades i empirin då den bedömdes som innehållsrik för 

studien.  

  

Intervjuguiderna gäller för samtliga respondenter oavsett befattning, då alla respondenter 

anses vara medarbetare. Vi har vid intervjuerna frågat om lov för inspelning, detta har gjorts 

för att kunna utföra transkriberingen och underlätta samanställningen av empirin. Samtliga 

intervjuer pågick i ca 45–60 minuter. 

 

Då studien består av en kvalitativ undersökning, har intervjuerna utgått från en 

semistrukturerad intervjuguide. Guiden utgår inte ifrån detaljerade eller specificerade frågor, 

utan börjar med öppna frågor som sedan smalas av för att kunna beröra specifika teman 

(Bryman & Bell, 2013). Arbetsprocesser och psykosocial arbetsmiljö är två huvudteman som 

denna studie behandlar och baseras på den teoretiska referensramen. Detta för att kunna få 

djupa och innehållsrika svar av respondenterna, men även för att respondenterna skall kunna 

utforma svaren fritt och föra fram sina egna erfarenheter. Vidare gav det oss möjligheten till 

att kunna reflektera över svaren och ställa följdfrågor (Kylén, 2004; Bryman & Bell, 2013). 

En intervju bör ses som ett samtal där information och synpunkter hämtas som ett resultat av 

respondenternas egna erfarenheter (Holme & Solvang, 1997). En viktig aspekt som bör 

nämnas är att utrymme för respondentens andra tankar och övriga frågor kring området har 

erbjudits, då informationen kan vara av stor vikt i vår studie.  

 

4.5 Operationalisering  
Studiens operationalisering har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen, vilket består 

av två olika teman. Det första temat fokuserar på hur Lean påverkar arbetsprocessen som är 

uppdelad i tre centrala begrepp, standardisering, ständiga förbättringar och teamarbete. Det 

andra temat fokuserar på den psykosociala arbetsmiljön, vilket också är indelad i tre centrala 

begrepp, stress, engagemang och arbetsbelastning. Utifrån dessa två teman är studiens 

intervjuguide uppbyggd. 

 

En intervjuguide syftar på att få tillgång till den eftersökta informationen, genom ett antal 

centrala begrepp (Holme & Solvang, 1997). De centrala begreppen i teorin anses kunna 
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möjliggöra studiens syfte och besvara dess frågeställningar, vilket styrker intervjufrågorna i 

intervjuguiden (se bilaga 1 och 2).  Nedan visas en figur över hur de olika begreppen är 

kopplade till respektive tema, samt vilka intervjufrågor som har ställts för att kunna besvara 

dessa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Egenkonstruerad operationaliseringsbild över intervjufrågorna och dess koppling till 

respektive begrepp. 
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4.6 Etiskt förhållningssätt 
När en undersökning sker görs det ofta intrång i individers privatliv (Jacobsen, 2012). Då 

studien utgår från kvalitativa semistrukturerade intervjuer med ett öppet samtal, medför det att 

respondenten generellt sätt inte uppfattar intervjun som ett intrång i dennes privatliv. Eftersom 

att denna studie riktar sig till vad medarbetarna anser blir det av stor vikt att beakta de etiska 

aspekterna så att respondenterna känner sig trygga. Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2002) 

fyra forskningsetiska principer, vilka är: 

 

• Informationskravet: som innebär att vi som forskare är pliktskyldiga att informera 

respondenten om hur datainsamlingen ska genomföras, vad syftet med deras 

deltagande är, att det är frivilligt att delta samt att det är frivilligt att avbryta sitt 

deltagande under studiens gång. 

• Samtyckeskravet: Att forskaren har fått respondentens samtycke till att delta, vilket 

betyder att respondenten själv har valet att delta eller inte. Samt att respondenterna har 

informerats om möjligheten till att avböja medverkandet när som helst, vilket i sin tur 

inte ska leda till några konsekvenser på grund av att det valt att medverka från första 

början.  

• Konfidentialitetskravet: Innebär att uppgifter som samlats in genom respondenterna 

ska förvaras säkert så att ingen utomstående kan ta del av informationen. 

• Nyttjandekravet: Innebär att den information som har samlats in inte ska användas 

till eget bruk, utan endast avsedd till undersökningen. 

 

Vi har erbjudit den medverkande chansen till att vara anonyma för läsarna, vilket samtliga har 

önskat. Enligt Yin (2007) finns anonymitet på två nivåer, både till de medverkande samt till 

fallföretaget. Det hävdas som fördelaktigt att namnge båda nivåerna, exempelvis på grund av 

att det blir lättare att läsa samt lättare att kontrollera informationen om behovet finns. Dock 

menas det att forskarna kan kompromissa och namnge en utav nivåerna fastän behovet av 

anonymitet och konfidenstialitet finns, vilket vi har valt att göra. Vår studie kan beröra 

känslig information angående arbetsplatsen. Därför har vi valt att identifiera fallföretaget, men 

låtit respondenterna vara anonyma.  

 



24	
	

4.7 Trovärdighet 
Vid diskussioner om uppsatsers trovärdighet används oftast begreppen validitet och 

reliabilitet, vilket säkerställer kvalitén på den data som har samlats in (Kylén, 2004). Validitet 

handlar om hur individen observerar, identifierar eller mäter det som ämnar sig att mätas. 

Validitet belyser dessutom vikten av innehållsrik data samt att få tillgång till den data som 

behövs för studien. Det är viktigt att inte få onödig data som inte har betydelse för studien. 

Reliabilitet innebär hur pass tillförlitlig och säker datamaterialet är. Detta görs genom att 

upprepa datainsamlingen för att alltid säkerställa samma svar (Kylén, 2004; Bryman & Bell, 

2013).  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är validitet och reliabilitet viktiga kriterier för att kunna få en 

bild av kvalitén i undersökningen och är mer lämplig vid en kvantitativ forskning. Detta gör 

det möjligt att komma fram till en beskrivning av den absoluta verkligheten. Bryman och Bell 

(2013) hänvisar till Lincon och Guba (1994) som förhåller sig kritiska till detta och anser att 

det finns flera olika hållbara sätt att beskriva verkligheten på. Detta leder till att de förhåller 

sig kritiska till validitet och reliabilitet vid kvalitativ forskning. Lincon och Guba (1994) lyfter 

istället fram fyra delkriterier, vilka anses lämpliga för att skapa trovärdigheten i en kvalitativ 

forskning. Dessa kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman 

& Bell, 2013). Då vår studie riktar sig till den kvalitativa metoden, har vi valt att utgå från 

dessa kriterier för att undersökningen ska anses vara trovärdig. 

 

Ett resultat anses tillförlitligt då forskningen har utförts i enighet med de kriterier och regler 

som finns. Intervjupersonerna skall dessutom få ta del av resultatet som de har bidragit till 

(Bryman & Bell, 2013). I studien har vi följt de regler och kriterier för hur en kvalitativ studie 

skall genomföras samt utgått ifrån den information som Örebro universitet utgett för 

uppsatsskrivning. Intervjupersonerna kommer dessutom få ta del av studiens resultat, för att 

den inte ska misstolkas. Då studien tar hänsyn till de ovannämnda aspekterna, anser vi att 

studiens resultat kommer vara tillförlitlig.   

 

Överförbarhet innefattar hur lämplig studiens resultat är då den skall överföras till en annan 

miljö eller omgivning (Bryman & Bell, 2013). Då vi beskriver studiens tillvägagångsätt och 

andra viktiga aspekter vid utförandet av uppsatsen, kan andra forskare utföra en enhetlig 

studie på andra individer eller mindre grupper för att bedöma om samma resultat uppnås i en 
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annan miljö eller omgivning. I vår studie undersöker vi hur intervjupersonerna uppfattar 

ämnesområdet och vilka effekter det har medfört. Nämnvärt är detta då resultatet baseras på 

individernas egna upplevelser och erfarenheter.   

 

Pålitlighet motsvarar reliabilitet vilket innebär i vilken utsträckning studien kan replikeras. 

Bryman och Bell (2013) föreslår att kollegor och andra forskare ska titta över den data som 

har samlats in. Vi har haft samma handledare under studiens gång, som har haft möjligheten 

att kritisera och ha synpunkter på hur vi har samlat in data. Vi har även haft seminarium med 

opponering där det har kunnat bidras med åsikter om materialet. Detta menar vi ha bidragit till 

att uppsatsen har en högre pålitlighet, än att det endast var vi själva som granskat 

informationen.  

 

Bekräftelse handlar om att vara så objektiva som möjligt och vara noga med att ta del av den 

informationen som genereras via intervjuer och datainsamling. Dock är fullständig 

objektivitet inte möjligt (Bryman & Bell, 2013). Problemet med att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer är att det ställs följdfrågor på vad respondenten säger, detta kan 

leda till att respondenten förs in på nya områden. Vi har garderat oss mot detta då samtliga 

uppsatsskrivare har varit närvarande vid intervjuerna. Dock har endast en av oss utfört 

intervjuerna, medan de resterande har varit där för att se till att det inte ställs frågor som leder 

respondenten fel samt att frågorna blir ställda på ett korrekt sätt.  

 

4.8 Tillvägagångssätt 
Vid arbetets början diskuterades olika ämnen att studera. Detta medförde ett intresse för 

ämnet Lean. Därefter påbörjades en sökning av relevanta vetenskapliga artiklar samt litteratur 

inom området för att generera en större kunskap. För att finna artiklar till studien har vi använt 

oss utav två databaser Google Scholar och ABI/INFORM. Sökord som har använts i studien 

är: Lean, Lean production, working environment, psychosocial work environment, teamwork, 

public sector och employee.  

 

Av tidigare forskning och litteratur kunde ett problem inom ämnet identifieras, vilket ledde 

till studiens problembeskrivning. Utifrån problembeskrivningen formades två frågeställningar 

för att uppnå studiens syfte. För att finna en lämplig metod samt teori för studien, har vi gått 

igenom litteratur och vetenskapliga artiklar som sedan har legat till grund för vår 
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intervjuguide. Intervjuguiden skickades i förväg till samtliga respondenter för att generera så 

informationsrika svar som möjligt. Intervjuerna är inspelade och har sedan transkriberats, 

detta material har skapat vår empiri. Sedan kopplade vi samman empirin och teorin med hjälp 

av vår analysmodell. Analysmodellen konstruerades för att kunna uppnå studiens syfte och 

besvara frågeställningarna. Avslutningsvis diskuteras analyskapitlet där reflektion sker över 

det uppnådda resultatet, för att sedan ge förslag på fortsatt forskning.  

 

Vissa problem har uppstått vid undersökningens gång. I ett tidigt skede kontaktades flera 

enhetschefer ifråga om de kunde rekommendera eventuella medarbetare som kunde ställa upp 

vid intervju. Genom detta tillvägagångsätt var det svårt att få tag på respondenter, då det tog 

lång tid att få svar. Istället valde vi därför att ta direktkontakt med några få respondenter som 

eventuellt skulle kunna medverka i studien, vilket blev lyckat. Vidare frågade vi de få 

respondenter vi fått kontakt med om de i sin tur kunde rekommendera kollegor som skulle 

kunna tänkas ställa upp på intervju. Till en början kunde åtta respondenter medverka men två 

av dessa avböjde intervjuerna på grund av tidsbrist. Därför består studien av sex respondenter. 

 

4.9 Metodkritik   
Det är av stor vikt att vara kritisk mot sina metodval så att studien kan framställas på rätt sätt. 

Därför bör både för-och nackdelar av studiens metodval anges. Den kritik som kan tänkas 

riktas mot denna studie är att de sex respondenternas information kan anses som otillräcklig 

för att kunna generalisera studien. Många faktorer spelar stor roll huruvida medarbetarna 

uppfattar Leans effekter och därför bör detta tas hänsyn till. Exempelvis beroende på hur 

länge respondenterna har arbetat på Migrationsverket och med Lean, men också vilken typ av 

introduktion medarbetarna har fått om hur de ska arbeta med Lean. Med detta menas att då en 

individ inte fått rätt utbildning i sitt sätt att arbeta med Lean, kan det medföra att arbetet inte 

utförs på ”rätt sätt". Detta i sin tur kan resultera till att de upplevda effekterna hos individen 

påverkas av utbildning. I och med de ovannämnda faktorerna kan studiens generaliserbarhet 

diskuteras. Detta då respondenterna endast motsvarar en liten del av alla medarbetare på 

Migrationsverket.  

 

Ytterligare kritik som kan riktas mot studien är att skribenterna som utfört intervjuerna är 

detsamma som analyserat den insamlade data, vilket kan ha påverkat resultatet på ett negativt 

sätt då skribenterna undermedvetet kan ha tolkat resultatet på ett visst sätt. Då vi har haft 
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förförståelse för ämnet Lean innan intervjuerna skedde, kan detta ha bidragit till att vissa delar 

har lyfts fram snarare än andra relevanta delar inom Lean. Dock har vi försökt förhindra detta 

genom att respondenterna fått tillgång till intervjuguiden innan intervjun ägde rum samt 

genom att ställa öppna frågor, vilket anses minska vårt ställningstagande. 

 

4.10 Genomförande av analys  
Studien kommer att analyseras utifrån två olika analysmodeller, vilket vidare förklaras i del 1 

och del 2. Analysmodellen i del 1 är konstruerad för att kunna besvara studiens första 

frågeställning: hur påverkar Lean medarbetarnas arbetsprocess. Vidare kommer analys del 1 

som besvarar studiens första frågeställning användas för att kunna besvara studiens andra 

frågeställning: hur påverkar arbetsprocessen i sin tur medarbetarnas psykosociala 

arbetsmiljö, detta görs del 2. Analysmodellerna analyseras utifrån studiens teoretiska 

referensram och empiri. 

 

Del 1 

Tre centrala begrepp vad gäller Lean som arbetsprocess är standardiseringar, ständiga 

förbättringar och teamarbete. Varje begrepp kommer enskilt att analyseras vad gäller Leans 

påverkan på arbetsprocessen.  

 

 

Figur 4. Egenkonstruerad analysmodell till frågeställning 1. 

 

Del 2 

Studiens andra frågeställning behandlar psykosocial arbetsmiljö utifrån stress, 

arbetsbelastning och engagemang. För att besvara denna frågeställning kommer studien att 
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använda sig av analysen i del 1 gällande standardisering, ständiga förbättringar och 

teamarbete. Detta då den andra frågeställningen är beroende av analysen i del 1. 

Utifrån analysmodellen kommer varje begrepp i arbetsprocessen enskilt att analysera hur de 

påverkar stress, arbetsbelastning och engagemang. 

 

 Stress  Arbetsbelastning  Engagemang 

Standardisering    

Ständiga förbättringar    

Teamarbete     

 

Figur 5. Egenkonstruerad analysmodell till frågeställning 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29	
	

5. Empiri 
I följande kapitel presenteras respondenterna samt den insamlade data. Följande data är 

uppdelat i två teman där varje tema är uppdelad efter de centrala begreppen. 

Arbetsprocessen är uppdelad i standardisering, ständiga förbättringar och teamarbete. 

Psykosocial arbetsmiljö är indelad efter stress, arbetsbelastning och engagemang.  

 

Befattningar  Datum för intervju  Anställda antal år  Benämning  

Handläggare 2017-04-18 22 år Intervjuperson 1 

Beslutsfattare  2017-04-19 10 år  Intervjuperson 2 

Assistent 2017-04-19 18 år Intervjuperson 3 

Assistent 2017-04-24 1 år Intervjuperson 4 

Handläggare 2017-05-08 2 år  Intervjuperson 5 

Handläggare 2017-05-09 5 år  Intervjuperson 6 

 

Figur 6. Sammanställd tabell av respondenter. 

 

5.1 Arbetsprocess  

5.1.1 Standardisering  
Samtliga respondenter antyder att kvalitén på det utförda arbetet har höjts i och med det 

standardiserade arbetet. Vid arbeten gällande kundärenden utgår respondenterna gemensamt 

från redan existerande mallar och tydliga checklistor som anger relevant information som 

respondenterna ska erhålla från och lämna till kunden. På så vis erhåller respondenterna en 

hög kvalité och struktur i sitt arbete.  

 

"Vi har många mallar om vad man ska ha med under ett samtal och vad man ska informera 

om. Vi har ett system där man har standarder. Detta har tillfört att vi har en bättre kvalité."- 

Intervjuperson 1 

 

Andra hjälpmedel som respondenterna använder sig av vid standardiserat arbete är den 

handbok som Migrationsverket tillhandahåller medarbetarna. I denna handbok finns det 

beskrivet hur olika Lean verktyg skall användas på Migrationsverket. Ett av de verktyg som 

respondenterna använder sig utav vid standardiserat arbete är 5s. 
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"Jag vet ju om att det finns ett verktyg som kallas 5s men ärligt talat så använder jag mig 

bara utav de väsentligaste delarna." - Intervjuperson 6 

 

Respondenterna menar att de väsentliga delarna av 5s är strukturera, sortera och standardisera. 

Dessa medför att arbetet blir enklare att utföra, men dessutom för att minska avvikelser i de 

arbete som utförs. Genom ett standardiserat arbetssätt menar respondenterna att det blir 

enklare att finna slöseri i processen eftersom att dessa tydliggör vilka arbetsuppgifterna är 

samt hur dessa bör genomföras. 

 

Migrationsverket arbetar utifrån ett datasystem som möjliggör för varje medarbetare att se 

ärendets status samt vilka som har varit delaktiga i processen. Genom detta menar de att det 

blir lättare att lokalisera avvikelser och fel i processen samt vem som utfört det. Ett 

standardiserat arbetssätt är enligt respondenterna bra för de oerfarna, då de alltid kan vända 

sig till handboken, och de standardiserade mallarna för att veta hur de ska utföra sitt arbete på 

rätt sätt. Även erfarna medarbetare kan enligt några av respondenterna använda sig utav 

handboken, mallar och checklistor vid funderingar kring arbetets utförande. 

 

Den utformade handboken, mallarna och checklistorna anses enligt respondenterna vara 

välutformade. Respondenterna tycker att de är tydliga och konkreta, vilket underlättar för dem 

i arbetet. Då det standardiserade arbetssättet är tydligt och specifikt utformade menar 

respondenterna att det skapar en bättre struktur i deras arbetssätt. 

 

5.1.2 Ständiga förbättringar  

Samtliga respondenter uppmuntras till att ständigt förbättra verksamheten och genom att 

komma med förslag till den lokala och centrala ledningen. Det finns ett annat datasystem som 

medarbetarna utnyttjar i sin organisation vilket möjliggör för samtliga medarbetare att skicka 

förbättringsförslag till ledningen. Det finns även veckomöten som gör det möjligt att påverka 

verksamheten. Samtliga respondenter menar att Migrationsverket arbetar med ständiga 

förbättringar, dock menar fyra av respondenterna att de inte får påverka genom att skapa 

förändringar, då ledningen inte är lyhörd. De resterande två respondenterna menar att 

ledningen är lyhörd och att det finns en möjlighet till att påverka genom att skapa 

förändringar.  

 



31	
	

Intervjuperson 3 arbetar med ständiga förbättringar genom att 15 minuter varje morgon 

uppdatera sig om eventuella förändringar i verksamheten, som exempelvis uppdateringar av 

checklistor och mallar. Samma respondent har genomfört en förbättring på sin enhet. 

Förslaget handlade om hur de på sin avdelning kunde effektivisera sina arbetsuppgifter. 

Genomförandet möjliggjorde att samma arbetsuppgifter som tidigare krävde fem medarbetare, 

endast nu kan utföras av två medarbetare. Respondenten är därför positivt inställd till ständiga 

förbättringar, men menar att genomförandet tog två år.  

 

Att det tar lång tid att genomföra förslagen eller att ledningen faktiskt inte väljer att 

genomföra en förändring är något som samtliga respondenter uttryckt under intervjun. De 

respondenter som är negativt inställda till ständiga förbättringar menar att förslagen gällande 

förbättring försvinner längs vägen, och att det inte finns återkoppling till varför. En annan 

anledning som respondenterna utrycker som ett problem vid ständiga förbättringar är att det 

finns brister i verksamhetens resurser.  

 

"Vi vill ha uppföljningssamtal för asylsökande men på grund av att det inte finns resurser går 

det inte." - Intervjuperson 5 

 

Respondenten menar att bristen på resurserna är en faktor som enligt medarbetarna leder till 

att förslagen inte genomförs. Genom att ha uppföljningssamtal med kunden kan kvalitén 

förbättras i arbetet. För att kunna förbättra arbetet med ständiga förbättringar anser samtliga 

respondenter att det är viktigt med utbildningar. Samtliga intervjupersoner upplever att 

utbildning om ständiga förbättringar inte finns på Migrationsverket. Respondenterna vill ha 

praktisk utbildning då de känner att detta behövs för att kunna behålla kvalitén i arbete med 

Lean.  

 

Att finna brister eller förbättringar i arbetsprocessen är en viktig del i arbetet med ständiga 

förbättringar. Några av respondenterna refererar till metoden 5-varför som återfinns i 

Migrationsverkets handbok, den används för att identifiera grundproblemet.  

 

Respondenterna har skilda åsikter vad gäller att alltid kunna förbättra arbetsprocessen. Fyra av 

respondenterna menar att ständiga förbättringar alltid kan ske då arbetet alltid går att förbättra. 
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"...arbetet är inte statiskt, utan förändras hela tiden i stort och smått. Därför går det alltid att 

göra saker bättre. " - Intervjuperson 2 

 

De resterande två respondenter menar att det finns ett "tak" i hur mycket det går att förbättra 

en arbetsprocess och att ständiga förbättringar inte alltid är möjligt. Dock berättar samtliga 

respondenter att Migrationsverket har effektiviserats genom bland annat ständiga 

förbättringar. Detta vet de genom att Migrationsverket använder sig utav ett datasystem som 

mäter hur många ärenden som gjorts under en viss period.  

		

5.1.3 Teamarbete     

Respondenterna menar att de arbetar i team och att det är viktigt för att kunna bibehålla 

arbetet med Lean. Genom att ha morgonmöten, veckomöten och utvecklingssamtal känner de 

att en gynnsam kommunikation uppstår i teamen. De belyser dessutom att mer ansvar tas för 

varandra i utbildande och lärande syfte. 

 

Vad gäller stöd inom teamen så menar respondent 4 att det ibland tilldelas specialuppdrag till 

enskilda individer utanför teamets primära arbetsuppgifter. Detta gör att individens 

arbetsbelastning ökar. Fem av respondenterna menar att de får ett stöd utav sina medarbetare 

inom teamen, dock menar endast 3 av respondenterna att de få ett stöd utav sin teamledare.  

 

Enligt respondenterna är det viktigt att förstå helheten av teamarbetet. Genom att exempelvis 

diskutera olika tillvägagångsätt för att effektivisera, och förstå hur det i sin tur påverkar andra 

processer inom organisationen. Detta genomförs med hjälp av visuella bilder vilket gör det 

enklare för medarbetarna att förstå helhetsbilden. De menar att teamarbete underlättar ett 

processtänk då regelbundna morgonmöten och mätningar görs för att kunna stämma av vad 

som har gjorts och bör göras.    

 

Respondenterna lyfter fram att teamarbete inte enbart medför positiva effekter på arbetet. Det 

framförs att de även kan användas som ett sätt att övervaka gruppen vilket enligt 

respondenterna påverkar dem negativ då det känner sig kontrollerade. 

 

"...om man synliggör vad kollegorna gör hela tiden och kontrollerar vad medarbetarna 

arbetar med kan man se att oj så där kan du inte göra, det är ju polisens arbete." - 

Intervjuperson 2 
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Respondenten menar dock att denna typ av övervakning kan medföra en positiv effekt på 

verksamheten. Då teamledare ständigt kan se hur medarbetarna arbetar, blir det lättare att 

finna slöseri i processerna genom teamarbete. Enligt respondenten kan medarbetarna då 

fokusera på de väsentligaste uppgifterna som gynnar ärendeprocessen.  

 

Samtliga respondenter belyser dessutom att teamarbete är positivt och leder till ökad 

specialisering, dock menar de att kunskapsnivån i teamen spelar stor roll. Eftersom att vissa 

medarbetare har mer kunskap än andra, kan det leda till att teamen inom organisationen inte 

effektiviseras till de optimala.  

 

5.2 Psykosocial arbetsmiljö 

5.2.1 Stress 

Under intervjun tydliggjordes det att samtliga respondenter upplever stress i sitt arbete, vissa 

mer än andra. De lyfter fram faktorer som höga arbetskrav, hög arbetstakt och tidsbrist. De 

menar att dessa områden leder till stress i deras psykosociala arbetsmiljö.  

 

”I och med att Lean innebär att producera mer och mer innebär det mer stress för oss.” - 
Intervjuperson 1 

 

Den centrala ledningens höga krav på att ständigt arbeta effektivare är en bidragande faktor 

till stress. Samtliga respondenter belyser problematiken i att ständigt ha press över att 

producera mer, under samma förutsättningar, det vill säga samma arbetstid, lika många i 

teamen samt samma arbetstimmar. Respondenterna menar att de inte hinner genomföra klart 

arbetsuppgifterna för dagen då arbetsbelastningen är för hög, vilket medför stress över när de 

ska hinna utföra arbetet. Vidare menar respondenterna att detta i sin tur medför ökade 

arbetstimmar i form av övertidsarbete.  

 

För vissa av respondenterna medför stressen i arbetet större besvär än andra. Vanliga 

symptomer hos respondenterna är oro över arbetet, dålig sömn samt att de har svårt att släppa 

jobbet när de går hem. De menar att handläggningsprocesserna måste utföras under en viss 

begränsad tid. Om detta inte utförs i tid betyder det att de behöver omprioritera bland 

arbetsuppgifterna, vilket leder till att arbetsbelastningen ökar ytterligare, lika så stressen.    
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Respondenterna lyfter fram att Migrationsverket är en offentlig myndighet som ständigt 

påverkas av omvärlden, till skillnad från andra förvaltningsmyndigheter. De menar att ifall det 

skulle ske en förändring i omvärlden som leder till fler asylsökande i Sverige, skulle detta i 

sin tur medföra förändringar i arbetsprocessen i form av en högre arbetsbelastning och stress. 

 

”…och förändringar sker ofta, därav även förändringar på arbetsplatsen. Det i sin tur leder 
till snabba ryck och omplaceringar för att släcka bränder. I perioder har jag inte gjort något 

annat än att arbeta.” - Intervjuperson 5 

 

När personalbehovet på arbetsplatsen ökar under vissa perioder på grund av en plötslig ökad 

arbetsbelastning medför detta enligt intervjuperson 5 ökade arbetstider och arbetstempo för 

medarbetarna. Majoriteten av respondenterna lyfter fram att Lean arbetet också kan medföra 

positiva effekter på medarbetarna. De menar att stödet och den struktur man arbetar efter 

genererar en bättre framförhållning, då de arbetar efter mallar och checklistor. 

 

”Lean har medfört minskad stress då vi hittar enklare.” - Intervjuperson 3 

 

Vidare antyder respondenterna att stressnivån minskar tack vare teamarbete då det ger 

möjlighet att diskutera olika aspekter och erhålla stöd från kollegor. När respondenterna 

märker att de inte hinner utföra sina arbetsärenden under en angiven tidsram, kan de föra en 

dialog med sina teammedlemmar. Teamet kan då enligt respondenterna  hjälpa till vid 

eventuella ärenden eller frågor för att reducera arbetsbelastningen och på så vis minska 

upplevd stressnivå. Emellertid klarlägger respondenterna att detta sker sällan, exempelvis när 

de övriga medlemmarna i teamet inte själva har ett högt arbetstempo och stor 

arbetsbelastning. 

 

5.2.2 Arbetsbelastning 

Samtliga respondenter menar att de har en så pass hög arbetsbelastning att arbetsuppgifterna 

inte hinner utföras i tid. Det är inte ovanligt att respondenterna behöver komma in tidigare på 

dagarna för att ta igen arbetet från gårdagen. De faktorer som anses ha den största påverkan på 

arbetsbelastningen är främst kommunikation och teamarbete. Då kommunikationen med 

teamledaren är gynnsam medför det att arbetsbelastningen blir bättre enligt respondenterna. 

Genom att berätta för teamledaren att arbetet inte hinner utföras i tid, blir denne införstådd 
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med att medarbetaren inte hinner. Teamledaren kan då hjälpa till med att delegera arbetet så 

att det blir gjort i tid.  

 

Respondenterna tycker att det är jobbigt att behöva förklara för teamledaren varför 

arbetsuppgifterna inte hinner utföras i tid. Detta gör att vissa av respondenterna hellre väljer 

att komma tidigare nästkommande dag. Hur effektiva medarbetarna är kan mätas i ett 

datasystem som mäter utförda ärenden. I och med att den centrala ledningen vill se bättre 

resultat, blir det enligt respondenterna en ökad press att prestera mer genom att utföra fler 

ärenden. En av respondenterna förklarar det såhär: 

 

"Arbetsbelastningen är alldeles på tok för hög vilket leder till långa dagar, stress och känsla 
av otillräcklighet." - Intervjuperson 1 

 

Respondenterna ser olika på möjligheten att påverka sin egna arbetstakt. Det finns 

möjligheten att arbeta med flextider, vilket gör det möjligt att arbeta längre ena dagen för att 

kunna gå tidigare en annan dag när det finns mindre att göra på arbetsplatsen.  

 

Då det enligt respondenterna finns olika kunskapsnivåer inom teamet, medför det att 

medarbetare som har mer kunskap inom arbetsområdet får ta den tyngre bördan. En 

ytterligare faktor som lyftes upp under intervjun är huruvida kollegorna i teamen jobbar heltid 

eller halvtid. Respondenterna menar att de som arbetar heltid på avdelningen ibland behöver 

täcka upp arbetsuppgifterna när de som jobbar halvtid har gått hem.  

 

"Ett tag var vi bara 2 personer i mitt team som jobbade hundra procent. De andra slutade, 
jobbade halv dagar, jobbade 75 procent och var heltids sjukskriva." - Intervjuperson 4 

 

5.2.3 Engagemang  

Samtliga medarbetare känner sig engagerade i sitt arbete, vissa av respondenterna känner sig 

mer engagerade än andra. Några av respondenterna har unika knep för att finna engagemang i 

arbetet. 

 

”Jag har ett knep. Varje gång jag går in i ett ärende, så går jag in och kollar på en bild av 
personen, så här ser den ut. På det sättet blir jag engagerad, för jag inser att de behöver min 

hjälp. Jag känner mig jätte engagerad i mitt arbete.” - Intervjuperson 4  
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När respondenten ser en bild på den asylsökande samt vet att individen behöver hjälp, leder 

det till engagemang. Samtliga respondenter upplever att engagemang påverkar 

arbetsprestationen. När medarbetaren känner sig engagerad kan den dessutom påverka 

arbetsplatsen positivt och vise versa. En av respondenterna förklarar det såhär: 

 

”Det finns dem som kommer till jobbet och sen går hem, sen finns det dem som verkligen bryr 
sig. Sen finns det också dom som vill jobba hårt och dom som helt och hållet inte bryr sig, och 

det påverkar arbetet negativt.” - Intervjuperson 3 

 

Denna respondent menar att det finns kollegor som är mer engagerade än andra och att det på 

ett eller annat sätt påverkar arbetsprestationen. Alla respondenter menar att ett minskat 

engagemang ifrån andra kollegor påverkar ens egna engagemang och sätt att arbeta. När andra 

kollegor inte engagerar sig i arbetet känner respondenterna av en minskad arbetsprestation 

ifrån kollegorna. Detta i sin tur påverkar respondenterna i form av extra arbete och minskat 

engagemang. Det är dessutom viktigt för medarbetarna att de får använda sig utav sina 

kunskaper och färdighet i arbetet för att bli engagerade.  

 

”Det är därför jag vill göra det lilla extra. Jag kan använda jätte mycket av mina kunskaper 
och förmågor, bland annat mina språkkunskaper, till exempel när jag pratar i telefon med 

någon som inte kan prata svenska.” - Intervjuperson 3 

 

Respondenten belyser att kunskaper och förmågor kan användas i arbetet, vilket ökar 

engagemanget. Även om respondenterna känner att de får använda sig utav sina kunskaper 

och färdigheter så finns det tydliga gränser i vad de får göra och inte göra, som kan leda till ett 

minskat engagemang. Migrationsverket måste följa vissa lagar och regler eftersom att det är 

en offentlig myndighet, de använder sig dessutom av olika mallar och checklistor som 

riktlinjer i arbetet. Respondenterna menar att mallar och andra regler för arbetet gör att de inte 

kan engagera sig och använda sina egna kunskaper fullt ut, trots att det enligt respondenterna  

skulle kunna vara det bästa sättet att utföra arbetet på. Alla respondenter är överens om att de 

har möjlighet för utveckling i sitt sätt att arbeta. 

	

”…och det handlar liksom om fokus på målet och förstå vad jag jobbar för. När vi kollegor 

diskuterar och tillsammans kommer fram till lösningar känner jag en utveckling i arbetet. 

Man kan utvecklas om man vill men det förutsätter en bra ledare som ser.” - Intervjuperson 6  
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Respondenten känner att denne kan utvecklas eftersom att nya kunskaper genereras och att 

problemlösning uppnås via dialog med kollegor. Trots att det finns möjlighet till utveckling, 

kan det inte ske fullt ut, då den centrala och lokala ledningen inte är lyhörda. Enligt 

respondenterna är det den lokala ledningsgruppens uppgift att se till att utveckling för 

medarbetare sker. Vidare menar respondenterna att stöd från kollegor och den lokala 

ledningen är viktigt.  

 

”… stöd upplever jag när jag kommer med nya idéer och förslag och mina kollegor stödjer 
det hundra procent. Men jag känner också stöd om jag vill fråga mina kollegor om något. Jag 

vill också få stöd från chefer om jag inte hinner med arbetsuppgifterna.” - Intervjuperson 5 

 

Respondenten upplever stöd från sina kollegor, men önskar också få stöd från den lokala 

ledningsgruppen, om denne inte hinner utföra sina arbetsuppgifter i tid. När arbetsuppgifterna 

är för höga menar respondenten att engagemanget minskas och att all energi läggs på att klara 

av uppgifterna istället för att göra dem utförliga.  

 

Fem av respondenterna känner stöd från sina medarbetare. Tre av samtliga respondenter 

känner ett mindre stöd från den närmsta ledaren, teamledaren. Dock upplever de inget stöd 

från den centrala ledningen och enhetschefen då de inte anses vara lyhörda. När 

respondenterna kommer med förslag eller problemlösningar kan enhetschefen och den 

centrala ledningsgruppen lyssna, men ger ingen återkoppling till varför förslagen från 

respondenterna inte verkställs. Detta påverkar medarbetarnas engagemang negativt. 
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6. Analys 
I nedanstående kapitel kopplas teorin med den framställda empirin ihop. Temat arbetsprocess 

kommer att analyseras utifrån figur 4, och temat psykosocial arbetsmiljö kommer att 

analyseras ifrån figur 5.   

6.1 Hur påverkar Lean medarbetarnas arbetsprocess?  

6.1.1 Standardiserings påverkan på arbetsprocessen 

Enligt Petersson (2009) ligger ett standardiserat arbete till grund för hur en organisation väljer 

att arbeta med Lean, vilket kan kopplas till Migrationsverket. På Migrationsverket utgör det 

standardiserade arbetet grunden för hur medarbetarna arbetar, vilket sker i form av framtagna 

mallar och checklistor.  

 

Ett standardiserat arbete skall leda till att avvikelser upptäcks, slöseri minskas, men det ska 

dessutom leda till ett lärande för medarbetarna i organisationen (Petersson, 2009). 

Medarbetarna på Migrationsverket anser att kvalitén förbättras genom ett standardiserat 

arbetssätt i de arbeten som utförs. Eftersom att en bättre struktur skapas genom de mallar och 

checklistor som används, kan mer information införskaffas på ett tydligt sätt. Detta underlättar 

för medarbetarna i deras arbetsprocess och tillför kvalité i arbetet. 

 

Genom ett standardiserat arbetssätt kan oerfarna medarbetare lättare följa instruktioner vid 

utförandet och säkerhetsställa att det sker på rätt sätt (Eriksen et al. 2010). Vilket styrks av 

medarbetarna på Migrationsverket. Det standardiserade arbetet underlättar för oerfarna 

medarbetare, men det underlättar även för erfarna medarbetare vid frågor och funderingar. Ett 

standardiserat arbetssätt bidrar därför till lärande och kunskap (Petersson, 2009). Då nya 

oerfarna medarbetare på Migrationsverket använder sig utav det standardiserade mallarna och 

checklistorna, lär de sig hur arbetet skall utföras så effektivt som möjligt. Här kan lärande och 

kunskap genereras. Då medarbetarna dessutom utgår ifrån en framtagen handbok vad gäller 

Lean i Migrationsverket, kan oerfarna vända sig till denna för att veta hur de ska utföra sitt 

arbete med standardisering. Kunniga medarbetare kan också vända sig till denna handbok vid 

eventuella frågor och funderingar.  

 

Utmaningen med att forma standardiserade mallar och checklistor är enligt Eriksen et al. 

(2010) att få dem välutformade, detaljerade och enkla för de anställda att förstå. Medarbetarna 

på Migrationsverket upplever ingen svårighet med att förstå de utformade mallarna och 
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checklistorna, de anses vara välutformade. Genom de mallar och checklistor på 

Migrationsverket, vet medarbetaren vilken information som bör införskaffas från kunden och 

vilken information som skall ges till kunden för att kunna effektivisera arbetsprocessen så 

mycket som möjligt. Den utformade handboken är enligt medarbetarna tydlig och specifik, 

vilket skapar en lättare struktur i arbetet med Lean. Den beskriver dessutom hur olika metoder 

och verktyg skall användas i Migrationsverket.  

 

Vid standardiserat arbete jobbar medarbetarna med verktyget 5s. Syfte med 5s är att reducera 

slöseri och förbättra produktiviteten som består av de fem huvudkomponenterna; sortera, 

strukturera, städa, standardisera och skapa vana (Al-Aomar, 2011; Brännmark, 2012; Liker, 

2009). Enligt medarbetarna använder de sig utav verktyget 5s på Migrationsverket, men vissa 

komponenter används mer än andra. Att strukturera, sortera och standardisera är de 

komponenter som enligt medarbetarna tillför effektivitet i arbetsprocessen, eftersom att 

arbetet blir enklare att utföra samtidigt som det blir mindre avvikelser i arbetet.  

 

Medarbetarna lyfter dessutom upp att det blir enklare att finna slöseri i arbetsprocessen genom 

standardiserade arbetssätt då det är tydligt vilka arbeten som skall genomföras, hur de ska 

genomföras och vem som ska göra vad. Genom ett datasystem kan medarbetarna lätt se hur 

handläggningsprocessen har gått till under ärendets gång och vem som har utfört vad i 

processen. På detta sätt bli det lättare att lokalisera avvikelser och slöseri, som sedan lätt kan 

åtgärdas. Detta effektiviserar arbetsprocessen och medför en bättre struktur. Al-Aomar (2011) 

instämmer och menar att dessa effekter uppstår vid standardiserat arbete. 

	
6.1.2 Ständiga förbättringars påverkan på arbetsprocessen 

Sörqvist (2013) menar att ständiga förbättringar är en process som aldrig tar slut. Det krävs att 

medarbetarna är utbildade, engagerade och visar bättre resultat (Elg et al. 2007). 

 

Samtliga respondenter anser att Migrationsverket arbetar med ständiga förbättringar, dock 

menar majoriteten av respondenterna att de inte får påverka eller skapa förändringar i 

verksamheten då varken den lokala eller centrala ledningen är lyhörda. Enligt Liker och 

Morgan (2006) är det med hjälp utav medarbetarna som arbetet med ständiga förbättringar 

lyckas. Respondenterna menar att de vill påverka och att de faktiskt hittar många 

förbättringsområden. Det går att föreslå förbättringar via ett datorsystem och via teamledare. 

Ständiga förbättringar ska generera medarbetarnas tillfredsställes genom att medarbetarna 
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känner att de har en möjlighet att påverka och bidra till en bättre arbetsplats (Elg et al. 2007). 

Medarbetarna menar att resurser är en vanlig ursäkt till att förslag blir nekade. En annan 

faktor är att medarbetarna finner att det är dålig återkoppling om vad som händer med deras 

förslag och att det mynnar ut samt försvinner utan förklaring. Utbildning om hur det går att 

påverka genom att förbättra organisationen är en viktig del i teorin kring ständiga 

förbättringar (Elg et al. 2007). Medarbetarna menar att de saknar utbildning om hur de 

praktiskt ska arbeta med ständiga förbättringar. Det är utav stor vikt att utbilda medarbetarna, 

inte enbart för att förstå hur de ska arbeta med Lean utan också för att höja tillfredsställelse, 

medarbetarskap, lärande och moral (Worley & Doolen, 2015).   

 

Ett problem som lyfts upp av respondenterna är att det tar lång tid för ett förslag ska gå från 

idé till att verkställas. En av respondenterna som faktiskt lyckades skapa en förändring menar 

att detta tog två år. Hur olika personer ställer sig till olika problem beror ofta på hur mycket 

kunskap och erfarenheter som de besitter sedan tidigare (Liker, 2006). Att medarbetare 

kommer med förslag utan att de är genomtänkta i alla steg är inget ovanligt enligt Liker 

(2006). Detta bidrar till att medarbetarna angriper symptom eller delar av problemet, men 

detta leder inte till en lösning av grundproblemet. Medarbetarna på Migrationsverket har 

genom handboken möjlighet att läsa hur de ska använda olika Lean-verktyg för att kunna 

finna grundproblem som bland annat 5-varför. Genom att vara kreativ och öppensinnad så 

möjliggör det för att finna problemlösningar (Andersson, 2001). Hinder för kreativitet och 

problemlösning kan vara att bli känslomässigt eller socialt involverad och att den kan finnas 

organisatoriska hinder.   

 

6.1.3 Teamarbetets påverkan på arbetsprocessen 

Enligt Runebjörk och Wendleby (2013) anses teamarbete vara en viktig komponent vid arbete 

med Lean. Medarbetarna instämmer och menar att teamarbete har medfört fördelar för både 

de själva och organisationen. Majoriteten av respondenterna menar att det är fördelaktigt att 

arbeta i mindre grupper då det ger en känsla av stöd, vilket gör att teamet tillsammans 

presterar bättre. 

 

Under intervjuerna lyfter medarbetarna upp att teamarbete  även  medför nackdelar. 

Medarbetarna anser att stöd från teamledaren är grunden till utveckling. Dock känner enbart 

hälften av respondenterna stöd  från sin teamledare på arbetsplatsen. Huruvida stödet finns 
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eller inte påverkar medarbetarnas arbetsprocess. Samtliga respondenter menar dock att om 

helheten av teamarbete förstås kommer det att gynnar medarbetarna och organisationen. Detta 

bekräftas av Berlin et al. (2009) som hävdar att organisationen arbetar effektivare genom 

teamarbete. Dock lyfter han problematiken av att inte ha en teamledare som inte finns där som 

stöd, vilket vidare kommer ha en påverkan på organisationen. Gällande detta menar 

medarbetarna att engagemanget av att ständigt utvecklas minskas, när det inte finns 

engagemang högre upp i hierarkin.  

 

Vad gäller att stärka teamet menar medarbetarna att morgon- och veckomöten förstärker 

kommunikationen mellan medarbetarna och teamledaren i organisationen. Bicheno et al. 

(2011) instämmer och redogör att korta möten varje morgon av teamledaren stärker teamet.  

 

Respondenterna menar att teamarbete också medför negativa effekter. De lyfter upp att arbetet 

med Lean och att ständigt motverka slöseri i arbetsprocesserna istället medför en typ av 

kontroll över hur medarbetarna arbetar. Att känna sig övervakade finner respondenterna som 

en negativ effekt av teamarbete, vilket även Womack et al. (2007) hävdar.  

 

6.2 Hur påverkar arbetsprocessen i sin tur medarbetarnas psykosociala 

arbetsmiljö?  

6.2.1 Arbetsprocessens påverkan på stress 
Standardisering 

Stress är ett allvarligt hälsoproblem för medarbetare (Håkansson, 2005). Sörqvist (2013) och 

Koukoulaki (2014) hävdar att standardiserat arbete leder till stress. Dock upplever 

respondenterna på Migrationsverket inte det. De menar att ett standardiserat arbetssätt istället 

leder till ökad kvalité och en förbättrad struktur på arbetet. Medarbetarna menar att 

standardisering har lett till att de har blivit effektivare och att arbetsuppgifterna är tydligare 

gällande hur det ska genomföras. Då respondenterna utgår från checklistor och framtagna 

mallar som är av tydlig struktur menar de att arbetsprocessen underlättas och det i sin tur 

bidrar till högre kvalité och minskad stress.  

 

Conti et al. (2006) och Håkansson (2005) förklarar att stress uppkommer när en person arbetar 

över sin arbetsförmåga. Samtliga respondenter instämmer och menar att stress uppstår vid 

ökad krav i arbetet, vilket i sin tur leder till stress i den psykosociala arbetsmiljön. Under 
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intervjun lyfter respondenterna upp att det standardiserade arbetet medför att det blir lättare att 

bedöma vad som förväntas utav dem när de ska utföra sina arbetsuppgifter. Utifrån den 

informationen är det lättare att avgöra om arbetsuppgifterna är mer än vad individen klarar av 

eller inte.  

 

Enligt Eriksen et al. (2010) medför de standardiserade mallarna till att oerfarna medarbetare 

kan följa instruktioner. Även respondenterna menar detta, då mallar och checklistor ses som 

ett stöd och ger en bättre framförhållning i arbetet. Detta i sin tur har visat sig minska stressen 

bland medarbetarna.  

 

Något som bidrar till mindre stress för medarbetarna är arbetet med verktyget 5s. Arbetet med 

att strukturera upp arbetsplatsen och att varje material har en egen plats i organisationen gör 

att medarbetarna inte behöver ödsla tid på att leta efter viktig material, vilket i sin tur 

minimerar stressnivån hos individen.  

 

Ständiga förbättringar  

Fyra av respondenterna menar att de inte kan påverka förbättringar eller eliminera slöseri på 

Migrationsverket. Dessa respondenter anser att ledningen inte är lyhörda och förslag som ges 

till ledingen via datorsystemet eller som förslag till teamledare via möten, förvinner utan 

återkoppling. Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån (2001) menar att bristen på att 

påverka sitt arbete leder till stress om arbetsplatsen har höga krav på medarbetarna. 

Respondenterna på Migrationsverket menar att de är så pass stressade att de känner sig 

oroliga och har problem med att sova om nätterna. Att medarbetarna upplever dessa symptom 

styrks utav Conti et al. (2006), som förklarar stress i Storbritannien. I Storbritannien är stress 

en av de vanligaste arbetsskadorna, där han beskriver att en av effekterna av stress är 

sömnlöshet.  

 

Samtliga respondenter upplever att de är stressade och detta på grund av att det är ett högt 

arbetstempo samt att den centrala ledingen kräver att medarbetarna ständigt ska förbättras och 

arbeta effektivare på arbetsplatsen. I teorin om ständiga förbättringar menar Imai (2012) att 

allt går att förbättra i individens privata- och arbetsliv. Detta synssätt delas av majoriteten av 

respondenterna på Migrationsverket och menar att det inte finns ett ”tak” på hur mycket som 

kan förbättras i en arbetsprocess. Men medarbetarna vill ha utbildning inom ständiga 

förbättringar för att förstå hur de mer praktiskt ska arbeta med ständiga förbättringar. Enligt 



43	
	

Liker och Morgan (2006) är det viktigt att få medarbetarna involverade i arbetet med ständiga 

förbättringar för att det ska bli lyckat. Men genom avsaknad av utbildning och lyhördhet 

minskar möjligheterna för medarbetarna att påverka hur det ständigt ska förbättras, vilket 

bidrar till ökad stress. Som tidigare nämnt bidrar brist på möjlighet att påverka till ökad stress 

(Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2001).   

 

Teamarbete  

Respondenterna menar att det finns en gynnsam kommunikation i teamen och med 

teamledaren. Migrationsverket har morgonmöten, veckomöten och utvecklingssamtal vilket 

möjliggör för medarbetarna att föra en dialog över vad som ska komma över dagen och 

upplysa om eventuella bekymmer. Att ha regelbundna möten har en positiv effekt och skapar 

ett starkt team (Bicheno et al. 2011). Stöd mellan varandra inom teamet och från teamledaren 

har en effekt som minskar stress hos medarbetarna (Arbetsmiljöverket & Statistiska 

centralbyrån, 2001). Respondenterna har blandade känslor vad gäller huruvida de känner stöd 

från sitt team eller inte. Däremot upplever ingen av respondenterna något stöd ifrån den 

centrala ledningen och enhetschefen. Ett minskat stöd från teamet och ledningarna bidrar till 

en högre stress hos medarbetarna. Respondenterna upplever en känsla av att de är övervakade 

och kontrollerade vilket påverkar dem negativt. Genom att arbeta i team skriver Womack et 

al. (2007) att möjligheten att påverka sitt individuella arbete minskar. Då en individ har en 

mindre möjlighet att påverka sin arbetssituation bidrar detta till ökad stress hos individen 

(Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2001). Då individer upplever en hög grad av 

stress, så menar Conti et al. (2006) att det kan påverka arbetsprestationen negativt. 

 

6.2.2 Arbetsprocessens påverkan på arbetsbelastning 

Standardisering 

Respondenterna på Migrationsverket menar att arbetet med standardisering har lett till att 

kvalitén har höjts och att det är lättare att lära upp nya anställda. Detta stämmer överens med 

vad teorin säger om standardisering (Petersson, 2009). Verktyget 5s används på 

Migrationsverket där strukturera, sortera och standardisera är främst i fokus för medarbetarna. 

När arbetsplatsen är mer strukturerad blir det lättare för medarbetarna att finna exempelvis 

mallar och papper. Det gör att arbetsbelastningen minskar eftersom att mindre tid går ut på att 

hitta det medarbetaren söker efter.   
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Då avvikelser och slöseri enkelt kan upptäckas genom ett standardiserat arbetssätt enligt 

respondenterna, så minskar även arbetsbelastningen. Eftersom att medarbetarna enkelt genom 

datasystemet kan finna problem i arbetsprocessen såsom avvikelser och slöseri, kan det enkelt 

åtgärdas. Vidare effektiviseras arbetsprocessen eftersom att åtgärder görs (Al-Aomar, 2011). 

Arbetsbelastningen minskar då respondenterna lätt kan upptäcka eventuella avvikelser och 

slöseri. När det blir mindre avvikelser och slöseri läggs det mindre tid på att göra om eller 

följa upp arbetet. Detta stöds utav teorin, då 5s används för att minska slöseri och höja 

kundvärdet (Al-Aomar, 2011).  

 

Genom standardiserat arbetssätt kan oerfarna och erfarna medarbetare lättare följa 

instruktioner och lättare finna information vid funderingar, vilket bidrar till att 

arbetsbelastningen minskar. Då det standardiserade arbetssättet är välformulerat enligt 

respondenterna, tar det minde tid att anstränga sig för att hitta information och annat dylikt 

inför arbetet vilket är i likhet med vad Eriksen et al. (2010) menar.   

 

Det kan konstateras att samtliga respondenter uppfattar standardiserat arbete som positivt och 

detta är skiljaktigt från vad teorin hävdar att standardisering ska medföra. Sörqvist (2013) och 

Koukoulaki (2014) menar att standardiserat arbete medför ett ökat arbetstempo för de 

anställda och som i sin tur kommer att påverka kroppen på ett negativt sätt. 

 

Ständiga förbättringar  

Samtliga respondenter menar att Migrationsverket arbetar med ständiga förbättringar, dock 

menar fyra utav respondenterna att de inte får påverka eller skapa förändring i verksamheten. 

Medarbetarna menar att förbättringsförslag till ledningen har framförts, men ingen förändring 

eller respons från ledningen har uppkommit. Detta påverkar medarbetarnas arbetsbelastning 

då ledningen inte är lyhörda vad gäller medarbetarnas förbättringsförslag. Detta i sin tur gör 

att slöseri och avvikelser som har identifierats finns kvar och kan leda till ytterligare 

arbetsbelastning eller att samma arbetsbelastning fortfarande kvarstår.  

 

Enligt Elg et al. (2007) krävs det att medarbetarna får kontinuerliga utbildningar för att kunna 

arbeta med ständiga förbättringar. Respondenterna menar att de inte får någon utbildning i hur 

de ska arbeta med ständiga förbättringar. Eftersom att medarbetarna inte får utbildning i hur 

de ständigt ska förbättras, kan det påverka arbetsbelastningen. Genom att medarbetarna 

föreslår mindre genomtänkta lösningar kan det anses som slöseri. Detta då det inte eliminerar 



45	
	

slöseri eller höjer kundvärdet vilket är i likhet med vad Liker (2006) menar, att direkta 

lösningar utan att se helheten inte löser grundproblemet på lång sikt. Respondenterna menar 

att det finns möjlighet att påverka genom att prata med teamledare eller skicka in 

förbättringsförslag via datorsystemet, men att det tar lång tid eller inte leder till förändring. 

Att genomföra en handling som inte höjer kundvärde eller inte eliminerar slöseri är onödigt 

arbete som kan ses som ökad arbetsbelastning. 

 

Arbetsbelastning uppstår när uppgifter på arbetsplatsen är krävande och inte hinner utföras i 

tid (Nezén, 2003). Samtliga respondenter menar att arbetsbelastningen på Migrationsverket är 

hög, vilket gör att arbetsuppgifterna inte hinner utföras i tid. Det i sin tur leder till 

övertidsarbete eller att respondenterna behöver komma tidigare nästkommande dag för att ta 

igen gårdagens arbete. Det är vanligt med tidspress inom offentlig sektor som beror på att 

handläggning av ärenden ofta har höga krav, arbetsmängd och ansvar. Detta kan medföra en 

negativ påverkan på de anställda då det finns en större risk för felbedömningar och handlingar 

vid tidspress som i sin tur påverkar kvalitén, produktiviteten och den psykosociala 

arbetsmiljön (ibid.). 

 

Teamarbete 

Respondenterna anser att kommunikationen och stöd inom teamet underlättar för 

arbetsbelastningen. Teammedlemmarna kan då hjälpa och stötta varandra vid hög 

arbetsbelastning. Dock varierar respondenternas upplevelser av hur mycket stöd och hjälp 

som de anser att medarbetarna får inom teamarbetet. Enligt arbetsmiljölagen bör arbetet 

anpassas efter medarbetarnas förutsättningar (Nezén, 2003), vilket enligt respondenterna 

uppstår i Migrationsverket. När medarbetare med högre kunskapsnivå inom området får ta 

den tyngre arbetsbördan, ökar arbetsbelastningen vilket påverkar dem negativt. Att kollegor 

inom teamen har olika anställningsformer som exempelvis hel- och deltidsanställda ökar 

också arbetsbelastningen. Då vissa jobbar mer än andra leder det till att de medarbetare som 

jobbar mer behöver täcka upp eventuella arbetsuppgifter som inte är gjorda under dagen av 

medarbetare som jobbar mindre.  
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6.2.3 Arbetsprocessens påverkan på engagemang 

Standardisering 

Genom ett standardiserat arbetssätt i form av checklistor och mallar ökar kvalitén och slöseri 

som kan finnas i det arbete som utförs enlig respondenterna. Då medarbetarna använder ett 

standardiserat arbetssätt i arbetsprocessen vet de vilken information som bör införskaffas av 

kunden samt vilken information som bör inhämtas av kunden. Detta i sin tur leder till att ett 

ökat engagemang uppstår. Detta sker genom att osäkerheten minskar hos medarbetarna i 

arbetsprocessen, eftersom att respondenterna anser att de utformade mallar och checklistor är 

välutformade (Angelis et al. 2011). Den utformade handboken anses också vara välutformad 

och medför en ökad struktur i arbetet, som kan leda till ett engagemang. Medarbetarna på 

Migrationsverket är införstådda med vilken betydelse deras arbetsuppgifter har för 

slutkunden. De förstår helheten av arbetet och varför arbetsuppgifterna skall ske på ett visst 

sätt för att kunna hjälpa slutkunden. Detta menar Sörqvist (2013) är viktigt för engagemang 

hos medarbetaren. 

   

Eftersom att medarbetarna arbetar ur ett standardiserat arbetssätt kan engagemanget också 

påverkas negativt. Enligt Vingård (2015) kan den anställdes engagemang minska vid 

standardiserat arbete då de inte har möjlighet till att använda sina kunskaper och färdigheter. 

Medarbetarna på Migrationsverket har möjlighet till att använda sig utav sina kunskaper och 

färdigheter i arbetet. Dock kan det uppstå en negativ påverkan på engagemanget eftersom att 

medarbetarnas kunskaper och erfarenheter inte får användas fullt ut. Då det standardiserade 

arbetssättet utgör riktlinjer i hur arbetet ska utföras har medarbetarna inte möjlighet till att 

göra egna värderingar eller bedömningar för vad som är bäst och inte (Angelis et al. 2011). 

 

Ständiga förbättringar 

Enligt respondenterna anses den centrala ledningsgruppen och enhetschefen inte vara lyhörda 

för förbättringsförslag, trots detta uppmuntrar den lokala- och centrala ledningen 

medarbetarna till att ständigt förbättras. Då medarbetarna anser att de vill påverka och i vissa 

tillfällen finner ett flertal förbättringsområden, uppmärksammas dessa inte av ledningarna. 

Detta i sin tur leder till ett minskat engagemang då en känsla av att vara involverad minskar 

(Treville & Antonakis, 2006). Medarbetarnas förslag på förbättringsområden anses inte heller 

uppmärksammas då ledningen inte kommer med återkoppling vad gäller deras 

förbättringsförslag som försvinner utan förklaring. Detta leder till ett minskat engagemang 

eftersom att ledningen inte är lyhörd och låter medarbetarna påverka (Sörqvist, 2013). 
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Respondenterna upplever dessutom att de inte får utbildning vad gäller hur de ständigt ska 

arbeta med förbättringar, vilket är en viktig aspekt inom Lean (Elg et al. 2007). Då 

medarbetarna inte får utbildning vad gäller Lean påverkar det engagemanget negativt 

eftersom att medarbetarna behöver stimulans och utveckling (Håkansson, 2005). 

Respondenterna på Migrationsverket anser dock att det finns en möjlighet till utveckling i 

arbetet. Även om möjligheten finns sker det inte fullt ut eftersom majoriteten av medarbetarna 

upplever att den centrala ledningsgruppen och enhetschefen inte är lyhörda. Utvecklingen 

som medarbetarna upplever är genom nya kunskaper som leder till att problemlösning uppnås 

via dialog med kollegor. Dock anses dessa vara problemlösning av mindre slag eftersom att 

den lokala och centrala ledningen inte är tillräckligt lyhörda angående större förslag som 

medarbetarna vill genomföra. Medarbetarnas ideér och resultat ska uppmärksammas av 

verksamheten för att medarbetarna ska känna sig engagerade (Sörqvist, 2013). Enligt 

respondenterna anses den centrala ledningen och enhetschefen inte engagera sig i 

medarbetarna och deras åsikter, de lyssnar på förslag men verkställer inte något vilket i sin tur 

gör medarbetarna oengagerade. Enligt Nenzén (2002) bör chefer ta hänsyn till medarbetarna 

vad gäller erfarenheter synpunkter och förslag för att kunna öka engagemanget hos 

medarbetarna.  

 

Respondenterna på Migrationsverket känner ett engagemang i form av ett intresse, att hjälpa 

kunden med sitt ärende. Vilket enligt Sörqvist (2013) kan ses som en intern faktor för 

engagemang. Då respondenterna upplever att de kan hjälpa kunden att finna lösningar i de 

problem som uppstår, kan en känsla av tillfredsställelse uppstå hos medarbetarna. Den externa 

faktorn som enligt Sörqvist (2013) kan leda till engagemang, kan inte förknippas med 

respondenterna på Migrationsverket. Detta då respondenterna enbart engageras av interna 

faktorer. 

 

Teamarbete 

Enligt respondenterna får de till en viss grad vara med och påverka mindre problemlösningar 

inom teamen vad gäller de tilldelade arbetsuppgifterna, vilket gör att engagemanget inom 

teamet finns i en viss utsträckning. Detta styrker Womack et al. (2007) som menar att 

teamarbete leder till att individerna har mindre möjlighet att påverka sitt individuella arbete 

och arbetssituation. Fyra av respondenterna menar att de inte får påverka i sitt sätt att arbeta. 

För att ett engagemang ska uppstå hos dessa medarbetare ska de känna att de får involvera sig 

och påverka i hela verksamheten (Treville & Antonakis, 2006; Sörqvist, 2013).  
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Då respondenterna känner sig övervakade kan ett minskat engagemang uppstå. Eftersom att 

medarbetarna i teamen behöver utföra sina tilldelade uppgifter till slutet av dagen, kan det 

påverka engagemanget negativt. Detta då medarbetarna snabbt vill utföra arbetet utan att 

kunna engagera sig fullt ut. Enligt respondenterna kan andra kollegors engagemang påverka 

deras egna engagemang, vilket vidare kan påverka teamarbetet. Respondenterna menar att när 

någon i teamet är mindre engagerad och har en dålig arbetsprestation, påverkar det hela 

gruppens engagemang och arbetsprestation negativt.  

 

Då medarbetarna har morgon- och veckomöten i teamen, känner de att en gynnsam 

kommunikation uppstår vilket stärker och engagerar teamen som styrks av Bicheno et al. 

(2011). Kommunikationen gör att medarbetarna inom teamet förstår arbetsmålen, vilket 

påverkar engagemanget positivt (Kusén & Ljung, 2013). Hälften av respondenterna upplever 

ett stöd av teamledarna. Resterande menar att de inte känner något stöd, vilket påverkar 

medarbetarna (Berlin et al. 2009). Medarbetarnas engagemang påverkas negativt eftersom att 

de inte blir hörda av teamledaren.   
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7. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser i syfte att besvara frågeställningarna.  

 

Syftet med fallstudien var att undersöka och få en djupare förståelse gällande Leans effekter 

på arbetsprocessen och hur det i sin tur har påverkar den psykosociala arbetsmiljön ur ett 

medarbetarperspektiv, inom Migrationsverket. För att besvara första frågeställningen: Hur 

påverkar Lean medarbetarnas arbetsprocess, har studien utgått från standardisering, 

ständiga förbättringar och teamarbete samt dess påverkan på arbetsprocessen. Studien har 

kommit fram till följande effekter: 

 

Standardiserat arbetssätt har påverkat medarbetarnas arbetsprocess positivt. Standardisering 

genom handboken, mallar och checklistor har resulterat i en gynnsam struktur över hur arbetet 

ska utföras och även till en sorterad arbetsplats. Det gör att slöseri och avvikelser lättare kan 

identifieras, vilket medför att en hög kvalité kan bibehållas. Standardiseringen har medfört att 

kunskap och lärdom genereras utav handboken, mallar och checklistor då de är tydligt 

välutformade. Dessa effekter har lett till att arbetsprocessen har blivit mer effektiv genom ett 

standardiserat arbetssätt.  

 

Ständiga förbättringar har påverkat medarbetarnas arbetsprocess negativt. Detta då 

medarbetarna inte får praktisk utbildning i hur de ska arbeta med ständiga förbättringar, och 

att majoriteten av medarbetarna finner att ledningen inte är lyhörda vad gäller 

förbättringsförslag. Utifrån detta kan det konstateras att arbetet med ständiga förbättringar inte 

fungerar på Migrationsverket, då förbättringsförslagen inte lyfts upp av ledningen. Vidare kan 

då viktiga åtgärder som gynnar arbetsprocessen förloras. Dessa effekter har lett till att 

arbetsprocessen har påverkats negativt genom avsaknaden av ständiga förbättringar. 

 

Teamarbete har påverkat medarbetarnas arbetsprocess både positivt och negativt. Teamarbete 

har resulterat i gynnsam kommunikation och stöd bland medarbetarna, vilket i sin tur har 

medfört ett starkt team som tillsammans kan prestera bättre i sitt arbete inom organisationen. 

Detta påverkar arbetsprocessen positivt. Den negativa effekten som uppstår är när 

teamledaren inte ger stöd till sitt team. En känsla av mindre ansvar och möjligheten att 

påverka arbetet leder till att teamets arbetsprocess blir ineffektivt. En ytterligare negativ effekt 

är att medarbetarna känner sig kontrollerade och inte kan påverka sin arbetssituation vilket 
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påverkar arbetsprocessen negativt. Dessa effekter har lett till att arbetsprocessen har påverkats 

positivt och negativt genom ständiga förbättringar. 

 

För att besvara den andra frågeställningen: Hur påverkar arbetsprocessen i sin tur den 

psykosociala arbetsmiljö, har studien utgått från hur arbetsprocessen- standardisering, 

ständiga förbättringar och teamarbete- har påverkat den psykosociala arbetsmiljön vilket 

består utav stress, arbetsbelastning och engagemang. Följande effekter har identifierats: 

 

Stress 

Utifrån studien kan det konstateras att ett standardiserat arbetssätt minskar medarbetarnas 

stress eftersom att en bättre struktur har medfört ett tydligare arbetssätt. Då standardiserat 

arbetssätt har tillfört ett lärande i form av att medarbetare har tillgång till hjälpmedel genom 

mallar, checklistor och handboken, skapas en bättre framförhållning i arbetet. Ständiga 

förbättringar har däremot medfört en ökad stress hos medarbetarna. Detta då det finns brister i 

möjligheten att påverka sitt individuella arbete till det bättre och samtidigt ta hänsyn till att 

ledningen vill att medarbetarna konstant ska förbättra sin produktivitet. Dessa effekter leder 

till ökad stress. Teamarbete är den del i arbetsprocessen som medfört både minskad och ökad 

stress. Att känna stöd från både kollegor och teamledare spelar roll huruvida medarbetarna 

upplever stress. Studien visar att mindre stöd leder till mer stress och ökat stöd leder till 

minskad stress.   

 

Arbetsbelastning  

Utifrån standardiserat arbete har arbetsbelastningen minskat för medarbetarna då det har 

förbättrat strukturen, sorteringen och blivit lättare att identifiera slöseri och avvikelser inom 

organisationen. Det gör dessutom att information och kunskap lättare kan hittas. Dessa 

faktorer resulterar vidare i en minskad arbetsbelastning då de underlättar medarbetarnas 

tillvägagångssätt i arbetet. I denna studie har ständiga förbättringar visat sig antingen öka 

arbetsbelastningen eller vara oförändrad, eftersom att den centrala ledningen och enhetschefen 

inte väljer att verkställa medarbetarnas förbättringsförslag. Att arbeta med ständiga 

förbättringar och att den centrala ledningen konstant vill att det ska produceras mer, har visat 

sig öka arbetsbelastningen. Arbetsbelastningen har påverkats både positivt och negativt av 

teamarbete. Då möjligheten till stöd finns från teammedlemmarna, minskar det medarbetarnas 

arbetsbelastning. Medan den varierande kunskapsnivån mellan medarbetarna och deras olika 

anställningsformer ökar arbetsbelastningen. 
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Engagemang 

Ett standardiserat arbetssätt har visat sig öka och minska medarbetarnas engagemang. När 

medarbetarna använder sig utav handboken, mallar och checklistor skapas ett strukturerat 

arbete, vilket gör att de känner sig säkra i hur arbetet skall utföras som i sin tur ökar 

engagemanget. Det strukturerade arbetet kan såväl minska engagemanget eftersom att 

standardiseringen är riktlinjer för hur arbetet ska utföras. Medarbetarna har därför inget 

utrymme till egna värderingar och bedömningar i sina arbetsuppgifter. I likhet med 

standardisering har ständiga förbättringar också positiva och negativa effekter på 

engagemang. En negativ effekt som minskar engagemanget är att ledningen inte anses vara 

lyhörda och inte låter medarbetarna få påverka i arbetsprocessen. Då medarbetarna inte får 

utbildning eller känner att den centrala och lokala ledningen inte engagerar sig i 

medarbetarnas åsikter minskas engagemanget. En positiv effekt som däremot ökar 

engagemanget är att medarbetarna har intresse av att hjälpa kunden i sitt ärende. Vad gäller 

teamarbete kan ett ökat engagemang uppstå genom gynnsam kommunikation i teamet. Å 

andra sidan kan ett minskat engagemang uppstå när medarbetarna känner sig övervakade och 

kontrollerade i sitt arbete. 

 

Sammanfattningsvis kan det i studien konstateras att Lean har påverkat arbetsprocessen både 

positivt och negativt utifrån standardisering, ständiga förbättringar och teamarbete. I 

studien framgår det vidare att arbetsprocessen i sin tur har påverkat 

medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö som medfört positiva och negativa effekter vad gäller 

stress, arbetsbelastning och engagemang. Vi anser 

att Migrationsverket bör fortsätta arbeta med Lean då det effektiviserar 

myndigheten, som tidigare nämnt. Dock bör hänsyn tas till de områden som 

är bristfälliga. Området som är mest bristfälligt i Migrationsverkets arbete med Lean är 

medarbetarnas möjlighet att påverka på arbetsplatsen. Utifrån studien är det detta område som 

har haft störst negativ påverkan på både arbetsprocessen och den psykosociala arbetsmiljön. 
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8. Diskussion 
Då Lean är en metod för effektivisering inom organisationer, blir det viktigt att ta hänsyn till 

vilka konsekvenser som kan uppstå för just Migrationsverket.  Medarbetarna är 

organisationens viktigaste resurs, därför är det viktigt att ta hänsyn till dem. Lean har påverkat 

Migrationsverkets arbetsprocess vad gäller en positiv effektivisering genom exempelvis 

standardisering och teamwork. Trots myndighetens effektivisering bör synen på medarbetarna 

inte förloras, då de är dem som utför arbetet på den operativa nivån.	

 

Att individer mår bra och trivs på arbetsplatsen är viktigt, detta gör att medarbetarna har en 

viktig roll i organisationen inom Lean. Då medarbetarna på Migrationsverket exempelvis 

känner sig stressade på arbetet med en hög arbetsbelastning och lågt engagemang, sjunker 

arbetsprestationen som i sin tur minskar organisationens effektivisering. Vidare kan detta leda 

till ökade sjukskrivningar hos medarbetarna som i sin tur drabbar organisationen och 

ledningen. Låg arbetsprestation och ökade sjukskrivningar minskar Migrationsverkets 

effektivisering. Samtidigt drabbas ledningen av detta genom att ersätta erfarna sjukskrivna 

medarbetare med nya oerfarna medarbetare. Ledningen kommer dessutom behöva betala ut 

sjuklön vid eventuella sjukskrivningar, vilket leder till utgifter som skulle kunna undvikas. 

 

När medarbetare istället mår bra på sin arbetsplats och känner att de får utvecklas samt 

engagera sig, ökar det arbetsprestationen för medarbetarna. Då medarbetarnas arbetsprestation 

ökar så ökar även organisationens effektivisering, vilket gynnar ledningen och organisationen. 

Ledningen behöver då inte betala utgifter vid sjukskrivningar samtidigt som medarbetarna 

känner ett välbefinnande på arbetsplatsen och är villiga att arbeta effektivt. 

 

Vid användning av Lean är det dessutom viktigt att de enskilda arbetsprocesserna är så 

effektiva som möjligt för att arbetsprocessen i helhet skall ses om effektiv. Att exempelvis 

ledningen på Migrationsverket uppmuntrar medarbetarna att ständigt arbeta med förbättringar 

har en dålig påverkan för effektiviseringen i organisationen eftersom att medarbetarna inte 

alls känner att de får vara med och påverka. Organisationen och ledningen drabbas då det 

möjligtvis skulle bli effektivare av att medarbetarnas förslag vidtogs. Det skulle gynna 

organisationen att ledningen är lyhörda gentemot medarbetarna och deras förbättringsförslag. 

Detta eftersom att medarbetarna arbetar på den operativa nivån och är medvetna om vilka 

problem som finns eller kan uppstå, vilket vidare kan lösas genom att ledningen låter 
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medarbetarna påverka. Detta ökar effektiviseringen för Migrationsverket då 

eventuella slöseri elimineras. 

 

8.1 Vidare forskning  
I studiens gång framkom det att kommunikation var en viktig aspekt enligt respondenterna vid 

arbete med Lean då kommunikationen mellan medarbetarna och ledningen var bristfällig och 

påverkade arbetsprocessen och den psykosociala arbetsmiljön inom organisationen. Således 

skulle det vara intressant att undersöka vilken betydelse kommunikationen har vid arbete med 

Lean. Det skulle dessutom vara intressant att utföra samma studie på fler avdelningar med 

större urval inom Migrationsverket för att kunna se om samma resultat uppnås och för att se 

huruvida studien kan generaliseras.  
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Bilagor 
Bilaga 1, Intervjuguide  

Vill du vara anonym?	
Är det okej om samtalet spelas in? 	

Inledningsfrågor: 	

4. Hur länge har du arbetat på Migrationsverket? 	
5. Vad är din roll/arbetsuppgifter på Migrationsverket? 	
6. Vad är Lean för dig? 	

Arbetsprocess: 	

7. Hur gick centrala och lokala ledningen tillväga när de informerade dig om Lean och 
det nya arbetssättet? 	

8. Har ni medarbetare fått någon utbildning i hur man tänker Lean och dess 	

9. metoder/verktyg? 	

10. Utgår ni ifrån några manualer eller handböcker när ni arbetar med Lean? 	
11. Tycker du att dessa är bra eller dåliga, finns det tillräckligt med information om 	

12. dessa? motivera 	

13. Hur ser din arbetsprocess ut? 	
14. Hur har Lean påverkat din arbetsprocess? 	

15. o Ser du några positiva/negativa effekter med att arbeta med Lean i din 
arbetsprocess? 	

16. På vilket sätt känner du att du får påverka i ditt sätt att arbeta? 	

Psykosocial arbetsmiljö: 	

17. På vilket sätt tycker du att din arbetsmiljö påverkar din psykiska hälsa och välmående? 	

18. o Positiv/negativ? 	

19. Hur har Lean som arbetssätt påverkat din psykosociala arbetsmiljö? 	

20. o Positiva/negativa effekter? 	

21. På vilket sätt tycker du att den centrala och lokala ledningen ger dig möjligheten att 

vara involverad i Lean arbetet? 	

22. Har du fått de verktyg du behöver för att kunna genomföra ditt arbete? Motivera 	

23. Har Lean implementeringen medfört ett nytt tankesätt för dig? Om ja, hur då? 	

24. Vilka är de största utmaningarna/fördelarna med att arbeta med Lean? 	

25. Känner du att du får påverka din psykosociala arbetsmiljö? Motivera 	

26. Känner du osäkerhet i ditt arbete? Motivera 	

27. Anser du att den lokala och centrala ledningen är lyhörd? Motivera 	
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Bilaga 2, Intervjuguide   

Vill du vara anonym? 

Är det okej om samtalet spelas in? 

Inledningsfrågor 

Hur länge har du arbetat på Migrationsverket? 

Vad är din roll/arbetsuppgifter på Migrationsverket? 

Vad är Lean för dig? 

Hur gick centrala och lokala tillväga när de informerade dig om Lean och det nya 
arbetssättet 

Arbetsprocess  

Standardisering	

Finns det någon form av standardiserat arbete?	

Har ni medarbetare fått någon utbildning i hur man tänker Lean och dess 
metoder/verktyg?	

Utgår ni från några manualer eller handböcker när ni arbetar med Lean?	

Tycker du att dessa är bra eller dåliga, finns det tillräckligt med information om dessa? 	

Hur ser din arbetsprocess ut? 	

Hur har Lean påverkat din arbetsprocess?	

Ser du några positiva/negativa effekter med att arbeta med Lean i din arbetsprocess?    	

Ständiga förbättringar	

Vad anser du är de största utmaningarna/fördelarna med att arbeta med Lean?	

Har Lean medfört ett nytt tankesätt för dig? 	

Inom Lean så menar man att allt alltid kan bli bättre, anser du att det finns ett tak på hur 
mycket man kan förbättra sig i sitt arbete? 	

Hur har Lean lett till att du blivit mer eller mindre effektiv i ditt arbete? 	

Har du fått någon utbildning hur du ska arbeta med ständiga förbättringar?	

Hur arbetar ni med ständiga förbättringar?	

Teamarbete                                      	



61	
	

Arbetar ni i team?	

Om ja hur påverkar teamarbete ditt sätt att arbeta?	

På vilket sätt anser du att det är viktigt att arbeta med team för att bibehålla och utveckla 
Lean?	

Psykosocial arbetsmiljö:	

Stress:	

På vilket sätt tycker du att din arbetsmiljö påverkar din psykiska hälsa och välmående? 	

Hur har standardisering, ständiga förbättringar och team påverkat din psykosociala 
arbetsmiljö?	

På vilket sätt tycker du att lokala och centrala ledingen ger dig möjligheten att vara 
involverad i arbetet?	

Hur upplever du att du fått de verktyg som behövs för att kunna genomföra ditt arbete?	

På vilket sätt får du påverka din psykosociala arbetsmiljö?	

Hur upplever du osäkerhet i ditt arbete?	

På vilket sätt upplever du att den lokala och centrala ledingen är lyhörd?	

Hur Upplever du stress i ditt arbete?	

Engagemang:	

På vilket sätt Känner du dig engagerad i ditt arbete?	

I vilken utsträckning känner du att du får använda dina kunskaper och förmågor i arbetet?	

Hur upplever du möjligheten att utvecklas i ditt arbete?	

Hur upplever du stöd från dina kollegor i ditt arbete? 	

Hur upplever du stöd från din chefer/leding i ditt arbete?   	

Arbetsbelastning:	

På vilket sätt känner du att du får påverka i ditt arbete?	

Hur upplever du din arbetsbelastning? Som exempelvis arbetstempo eller arbetstid?	

Hur upplever du att du får påverka din arbetsbelastning?	

Hur upplever du att du själv får bestämma din arbetstakt?	

Hur upplever du att du får påverka din arbetstid?	
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Hur upplever du att du inte hinner utföra ditt arbete i tid?	

Hur upplever du de krav som ställs på er i arbetet?	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


