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Sammanfattning 

Titel Engagemang till förbättringsarbetet  
med utgångspunkt från förväntansteori 
 

Författare Filip Ahlström, Adam Tholfsson & Jesper Wreeth 
 

Handledare Conny Johanzon 
 

Nyckelord Engagemang, Motivation, Förväntansteori, 
Förbättringsarbete, tillverkning 
 

Problem Tidigare studier visar att det krävs engagemang från alla 
medarbetarna i en organisation för att lyckas med ett 
förbättringsarbete. Frågan är vad det är som gör att individer 
engageras till att arbeta med förbättringar? Forskningen har 
fokuserat på organisatoriska hinder och framgångsfaktorer 
för ett framgångsrikt förbättringsarbete och riktat lite fokus 
mot individerna och hur de kan engageras. Hur kan individer 
engageras till förbättringsarbetet? 
 

Syfte Syftet med studien är att utifrån ett motivationsperspektiv 
beskriva och förklara vilka faktorer som driver individer att 
engagera sig i förbättringsarbetet. 
 

Metod För att undersöka forskningsfrågan har studien utgått från en 
kvalitativ ansats där nio respondenter med blandade 
befattningar ingår i det empiriska materialet. 
 

Slutsats Studien visar att ett engagemang till förbättringsarbete 
möjliggörs genom tydliga rollfördelningar och kunskaper 
om ämnet. Studien visar även att monetära belöningar 
kopplat till förbättringsarbete begränsar medarbetarnas 
engagemang medan sociala belöningar som uppmärksamhet 
och feedback möjliggör engagemanget. Slutligen gör 
studien två intressanta bidrag till den befintliga modellen om 
förväntansteorin. 

 

  



Abstract 

Title Commitment to continuous improvement  
an expectancy theory approach 
 

Authors Filip Ahlström, Adam Tholfsson & Jesper Wreeth 
 

Supervisor Conny Johanzon 
 

Key Words Commitment, Motivation, Expectancy Theory, Continuous 
improvement, industry manufacturing 
 

Problem Previous studies shows that a successful continuous 
improvement implementation has to involve all the co-
workers from top management to shop-floor level. But the 
question about what factors do contribute to the 
commitment? Previous research highlights organizational 
success factors but they lack in explaining individual 
success factors from a individual perspective. That is why 
we address the question: How can individuals become 
committed to support a successful continuous 
improvement? 
 

Purpose The purpose of this study is to explain what factors do 
contribute to committed co-workers in continuous 
improvement. This will be highlighted from an expectancy 
theory perspective. 
 

Method To tackle the study's research question the study takes a 
qualitative approach and data will be generated from nine 
interviewees where the result will be analysed by 
expectancy theory. 
 

Conclusion This study concludes that commitment to continuous 
improvement is influenced by role perception and 
knowledge. It is also concluded that monetary rewards in a 
context of continuous improvement limits the workers 
commitment. In contrast to monetary rewards, the study 
shows social rewards has a positive relationship with 
commitment. Finally, the study makes two contributions to 
the existing expectancy theory model. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras en bakgrund om studiens ämne, vilket är ständiga förbättringar i 

organisationer. Vidare förs en diskussion kring områdets problem som mynnar ut i ett syfte och 

en forskningsfråga som följs av valda avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Det var för ungefär 30 år sedan som den japanska forskaren och författaren Imai (1986 se 

Carnerud, Jaca & Bäckström 2018) myntade begreppet Kaizen som på japanska betyder “till 

det bättre.” Begreppet härstammar i sin tur från det japanska företaget Toyota som under 1950-

talet utvecklade en nytänkande filosofi kring olika produktionstekniker (Carnerud, Jaca & 

Bäckström 2018). Det revolutionerande med Toyotas produktionsteknik var att de lade fokus 

på en enklare produktionsteknologi som sedan mynnade ut i att bli en mer resurssnål produktion 

(Modig & Åhlström 2015).  

Idag ses Kaizen som ett management-koncept vilket i modern terminologi kallas för 

förbättringsarbete eller ständiga förbättringar (Carnerud, Jaca & Bäckström 2018). I detta arbete 

kommer de båda benämningarna att användas synonymt med varandra och syfta till alla företag 

som ett organiserat sätt arbetar med förbättringar. Förbättringsarbete syftar i huvudsak till att 

motverka slöseri av resurser, det vill säga eliminera aktiviteter som inte är värdeskapande för 

kunden (Petersson et al. 2009; Sörqvist 2004).  

Förbättringsarbete driver företagen mot ett ständigt utvecklande där dagens företag möts av en 

konkurrensutsatt marknad där företagen inte kan ha ett överflöd av resurser (Lam, O'Donnell 

& Robertson 2015). Detta har lett till att företag börjat vända sig mot den interna verksamheten 

för effektivisering (Jurburg et al. 2017).  

Det finns många olika koncept för kvalitetsstyrning som använder sig av ständiga förbättringar, 

exempelvis Quality Management, Six sigma, Lean och andra lärandeteorier som samtliga kan 

härledas till Toyota Production System. Idag har ständiga förbättringar blivit ett samlingsnamn 

i organisationers arbete mot att uppnå goda ekonomiska prestationer (Walentynowicz 2018; 

Temponi 2005). Även om det förekommer olika benämningar för förbättringsarbete, menar 

Meland (2017) att organisationer ofta använder termen Lean för ständiga förbättringar trots att 

inte alla använder identiska principer för Lean, därför kan namnet i anses ha ett viktigt 

symbolvärde. 
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Petersson et al. (2009) hävdar att förbättringsarbete inkluderar alla funktioner i ett företag och 

handlar om att sträva efter perfektion, där de primära målen är kvalitet i produkter och processer 

med syfte att uppnå en hög grad av kundtillfredsställelse. För att närma sig detta uppmanas 

organisationen att hela tiden ifrågasätta och förbättra verksamheten. Grundtanken är att 

förbättringsarbetet ska bli en naturlig del av organisationens vardag, med strävan att uppnå en 

företagskultur där alla aktiviteter genomsyras av tankesättet. Ständiga förbättringar handlar om 

att identifiera brister och avvikelser som ska förbättra och förenkla den dagliga verksamheten 

(ibid). 

1.2 Problemområde 

Tidigare studier, till exempel Fryer et al. 2007; McLean et al. 2017; Jurburg et al. 2015, har 

fokuserat på hur organisationer på bästa sätt kan implementera ett framgångsrikt 

förbättringsarbete. De har kommit fram till att framgångsrika implementationer av 

förbättringsarbete framförallt kännetecknas av engagerade chefer (Van Assen 2018), men 

bedömningen är att endast tio procent av dessa insatser kan klassas som framgångsrika 

(Sörqvist 2004). De största hindren för en lyckad implementering är personrelaterat, såsom brist 

på kunskap och motivation, brist på stöd från toppledning och motstånd mot förändring från 

mellancheferna (Čiarnienėa & Vienažindienėb 2015). Liker & Convis (2011) menar att 

toppledningen tenderar att fokusera för mycket på kortsiktiga resultat istället för att se 

fördelarna som kontinuerligt förbättringsarbete ger på lång sikt.  

Tidigare forskning är överens om att framgångsrika implementationer av förbättringsarbete 

kännetecknas av en kultur där samtliga hierarkiska nivåer ska samspela med varandra och vara 

delaktiga i arbetet, dock visar flera studier att så inte är fallet utan att arbetet med ständiga 

förbättringar ofta hamnar på ett fåtal individer. När ansvaret läggs på ett fåtal individer tenderar 

arbetet med ständiga förbättringar att misslyckas (Jurburg et al. 2016; McLean et al. 2017; Knol 

et al. 2018; Trenkner 2016). 

Forskare är överens om att den viktigaste faktorn för att ett förbättringsarbete ska lyckas och 

upprätthållas är stödet från toppledningen och deras inställning till förbättringsarbetet (García 

et al. 2014; Knol et al. 2018; McLean et al. 2017; Trenkner 2016; Fryer et al. 2007). Flera 

studier har visat att medarbetarna måste ges rätt utbildning och tid för att ägna sig åt 

förbättringar (Dora, Kumar & Gellynck 2016; Knol et al. 2018; Trenkner 2016; García et al. 

2014).  
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I ovanstående litteraturgenomgång konstateras att det är toppledning som vill att organisationen 

aktivt ska arbeta med förbättringsarbetet men att de ofta kan lysa med sin frånvaro under arbetet. 

De som misslyckas med förbättringsarbetet enligt litteraturen är de som inte klarar av att 

motivera medarbetarna som utför det operativa arbetet, till att engagera sig i ständiga 

förbättringar. Van Assen (2018) menar att chefer ska vara engagerade i förbättringsarbetet, 

eftersom engagemang sprider sig nedåt till mellancheferna och de operativa medarbetarna. 

Uttrycket barn gör som föräldrar gör, inte som de säger beskriver därför detta fenomen väl.  

Trots att organisationer arbetat med detta koncept sedan 80-talet kvarstår fortfarande 

problematiken i implementeringen av förbättringsarbetet på grund av svårigheten att involvera 

och engagera människor i förbättringsarbetets aktiviteter (Jurburg et al. 2017). Därför kommer 

denna studie att fokusera på hur bristande engagemang till förbättringsarbetet kan förklaras 

genom förväntansteori utifrån toppledningens och mellanchefers perspektiv.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att utifrån ett motivationsperspektiv beskriva och förklara vilka faktorer 

som driver individer att engagera sig i förbättringsarbetet. 

 Hur kan engagemanget till förbättringsarbete i tillverkande företag förklaras genom 

motivationsteori?  

1.4 Avgränsning 

Denna studie avgränsar sig till svenska tillverkande företag som i någon form tillämpar 

konceptet ständiga förbättringar. Studien har avgränsat sig till toppledningen och 

mellancheferna då det är deras uppgift att engagera och driva förbättringsarbetet framåt. Studien 

har även fört intervjuer med leankonsulter för att bredda förståelsen kring arbetet med ständiga 

förbättringar. 
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2. Motivationsteorier och viktiga begrepp 
I kommande kapitel redogörs ett antal begreppsförklaringar, förklaring av organisationers 

hierarkiska nivåer samt en redogörelse för studiens motivationsteori för att öka förståelsen för 

ämnet. 

2.1 Begrepp 

2.1.1 Förbättringsarbete 

Enligt Backlund (2018), Jurburg et al. (2015) & Corso et al. (2007) tolkas konceptet ständiga 

förbättringar väldig olika, men den gemensamma nämnaren är framförallt att aktiviteterna som 

sker i en organisation är repetitiva (Orwig & Brennan 2000). Konceptet ses av en del forskare 

som okomplicerat att implementera, medan andra karakteriserar konceptet som vagt och öppet 

för egen tolkning. Det är därför inte helt enkelt att definiera begreppet, men en vanligt 

förekommande definition av ständiga förbättringar är att det ses som en 

organisationsövergripande process med en strävan efter fokuserad och hållbar innovation. “An 

organization-wide process of focused and sustained incremental innovation.” (Bessant & 

Caffyn 1997 se Backlund 2018 s. 1307).  

Den japanska motsvarigheten till det amerikanska förbättringsarbetet är Kaizen. Ofta betonas 

vikten av att arbeta med många små förbättringar som tillsammans ger organisationen de goda 

resultaten på lång sikt (Maurer 2012 se Carnerud, Jaca & Bäckström 2018). Ett vanligt och 

troligen det mest förknippade momenten med Kaizen är det kontinuerliga arbetet med 

förbättringsgrupper där specifika arbetsgrupper utses och träffas regelbundet för att diskutera 

förbättringsidéer, fatta beslut samt följa upp tidigare genomföranden (Sörqvist 2004). 

Det motstånd som kan uppstå till förändringar handlar ofta om förvirring, okunskap eller 

otydlighet om förbättringsarbetet upplägg. Det är därför betydelsefullt att medarbetarna 

integreras i processen och förstår målet med arbetet (Bessant et al. 1993; Jorgensen et al. 2003). 

Det krävs att organisationen har en kultur där det är acceptabelt att misslyckas och att det finns 

en möjlighet att diskutera problemlösningar (Kotnour 2000).  

2.1.2 Engagemang 

Meyer & Herscovitch (2001) definierar begreppet engagemang som följande: 

“Commitment is a force that binds an individual to a course of action that is of relevance to a 

particular target.” (Meyer & Herscovitch 2001 s.301). Med andra ord kan engagemang ses 

som den kraft vilken styr individen mot att utföra vissa handlingar. Uttryckt i dessa termer kan 
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engagemang förklara många framgångsrika strategi-implementationen, samtidigt som det också 

kan relateras till begreppet motivation (Smith 2009). 

2.1.3 Motivation 

Motivation kan definieras olika och kan ta sig uttryck i många olika nyanser beroende på dess 

kontext, exempelvis gjorde George & Jones (2002 se Humphreys & Einstein 2004) en studie 

där de identifierade över 140 olika definitioner av motivation. 

Om den anställda saknar rätt förmåga för att göra ett bra jobb kan företaget tillämpa adekvat 

träning för detta. Ifall det handlar om ett arbetsmiljöproblem kan det krävas att företaget 

omplacerar den anställde vilket kan resultera i att den anställde presterar bättre. I de fall det är 

ett motivationsproblem, är den bästa metoden att regelbundet kommunicera med den anställde 

för att identifiera vilka inre drivkrafter som finns. Företaget skulle därför kunna identifiera att 

den anställde egentligen vill omplaceras till en annan avdelning, få högre lön, förändra sina 

arbetsuppgifter eller helt enkelt få positiv feedback på att den anställde gör ett bra jobb (Wiley 

1997).  

Wiley (1997) identifierar att monetär ersättning, möjligheter för befordran och intresset för 

arbetet är viktigt för motivationen. I senare studier har forskare identifierat att individens 

preferenser för motivation har förändrats till att också prioritera sociala faktorer, som bland 

annat handlar om att ha; goda relationer med sina kollegor, ett varierande arbete och ett arbete 

som är tillräckligt stimulerande (Behrstock-Sherratt & Coggshall 2010; Smith, 2010; 

Kultahalati & Viitala 2014; Wong et al. 2008). Forskarna menar också att den anställde vill ha 

en hög grad av egenbestämmande över sin arbetssituation, främst handlar det om flexibla 

arbetstider men också att den anställde får ihop det sociala livet med arbetet (ibid). 

2.1.4 Prestation  

En bra prestation leder ofta till någon form av belöning, och för att bedöma om en prestation är 

bra eller mindre bra tillämpas ofta någon form av mätning på en viss skala, en mätning kan 

göras ur både en subjektiv eller objektiv bedömning. Den objektiva handlar exempelvis om 

budget- eller resultatuppföljning medan en subjektiv bedömning omfattas av känslomässiga 

aspekter. Därefter jämförs ofta prestationen med uppsatta mål eller kravbild. Till sist disponeras 

eventuella belöningar som följd av en bra eller mindre bra prestation (Joambalvo 1979). 
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2.2 Hierarkiska nivåer 

2.2.1 Toppledning 
Toppledningen består av den högsta ledningen vars uppgift är att; formulera övergripande mål, 

långsiktig planering, problemlösande uppgifter och strategisk anpassning till externa aktörer 

(Jacobsen & Thorsvik 2008). Trenkner (2016) beskriver toppledningens roll i 

förbättringsarbetet som en viktig del i att kommunicera tydliga mål, engagera och uppmuntra 

medarbetarnas arbetsinsatser. Toppledningens insats och engagemang är en betydande 

avgörelse för att se effekter av ständiga förbättringar vid implementering (ibid).  

Eftersom alla organisationer har olika förutsättningar behöver ledningen i företagen utveckla 

anpassade upplägg för förbättringsarbetet. I uppstartsfasen för ett förbättringsarbete måste 

toppledningen därför vara beredd att lägga ner tid, framför allt i början då det är vanligt med 

olika toppar och dalar tills det att tankesättet har etablerat sig i organisationen. (Meland 2017)  

2.2.2 Mellanchefer 

Även kallat den administrativa nivån är den mellersta i hierarkin och består av mellancheferna, 

sidoordnade funktioner samt särskilt utsedda förbättringsgrupper. Mellanchefernas primära 

uppgift innefattar problemlösning på en bred nivå samt att organisera, administrera och 

integrera arbetet i organisationsenheten så att de övergripande målen uppnås (Sörqvist 2004).  

Mellanchefens position utgör en viktig kommunikativ funktion mellan den institutionella nivån 

och operativa nivån. En viktig orsak till att mellanchefer inte hinner med förbättringsarbetet är 

att deras vardag präglas av stress och krav på att lösa problem från ledningen och de operativa 

medarbetarna, vilket ofta prioriteras (Lindgren 2007).  

Ledarens uppgift på den här nivån är att ge handledning och samordning av arbetet, vilket 

kräver att de har kunskap och vet hur uppgifterna ska lösas. De har nära kontakt med 

medarbetare och därav kräver deras ledarroll att uppmuntra, ge stöd och motivera medarbetarna 

(Jacobsen & Thorsvik 2008). 

2.2.3 Operativa medarbetare 

På den operativa nivån utförs organisationens kärnaktiviteter, det vill säga produktion och 

ärendehandläggning som kan härledas till flödet av vardagshändelser i verksamheten (Lindgren 

2007). Vidare beskriver Lindgren (2007 s.166) att de operativa medarbetarna saknar överblick 

över organisationens skeenden och att metaforen man inte ser skogen för alla träd stämmer väl 

in i sammanhanget. Medarbetarna på denna nivå utgör förslagsverksamheten i ständiga 
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förbättringar där de har möjlighet att ta beslut till mindre förbättringar i de värdeskapande 

processerna (Bhuiyan & Baghel 2005).  

2.3 Motivationsteori 

Motivation sägs vara den drivande kraften mot att få individer att utföra aktiviteter. Det finns 

flera olika teorier för motivation men i grund och botten handlar de om att identifiera drivkrafter 

(Vroom 1964). En av de viktigaste bidragen till motivationsforskning är Victor Vrooms 

förväntansteori från 1964, vilken under årens gång har vidareutvecklats och modifierats av 

bland annat Porter & Lawler som presenteras i följande kapitel.  

2.3.1 Victor Vrooms Förväntansteori 
Förväntansteori är ett slags ramverk för att förklara individers beteende utifrån deras motivation 

(Kominis & Emanuel 2007). Flera teorier om motivation kan härledas tillbaka redan till 1930-

talet men den första förväntansteorin som enbart behandlar arbetsmotivation introducerades av 

Victor Vroom år 1964. Exempel på andra traditionella motivationsteorier är Maslows 

behovshierarki, Herzbergs två-faktor-teori och behovsteori (Lunenburg 2011).  

Vroom (1964) menar att individer står inför olika valmöjligheter, där den rationella individen 

alltid kommer att välja det val som maximerar deras belöning och minimerar misslyckande. 

Vrooms (1964) tidiga modell vilar på två grundläggande antaganden. Det första är att individer 

har förutfattade meningar och uppfattningar om utfallet, vilket bildar ett kausalt orsakssamband 

av ett visst beteende eller en ansträngning. Dessa förutfattade meningar eller uppfattningar är 

ofta förknippade med begreppen förväntan och instrumentalitet. Det andra antagandet handlar 

om att individer har uppfattningar om vilka utfall som är mest attraktiva, eller som Vroom 

beskriver det, valensen av utfallet (ibid). Figuren nedan förklarar detta samband. 

 
Figur 1. Grundläggande modell för motivation (översatt från Vroom 1964) 

Utifrån ovan nämnda antaganden så har Vroom (1964) utformat tre centrala begrepp som 

förklarar motivation, dessa är; förväntan (E) som innebär att ansträngning leder till en 

acceptabel prestation, en bra prestationen kommer leda till belöning, instrumentalitet (I) och 

valensen (V) är värdet av belöningen.  
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Förväntan (E) beskriver sambandet mellan ansträngning och prestation, där alla individer har 

en slags inbyggd förväntan på utfallet och vilken sannolikhet det har om det kommer att lyckas 

eller inte. Förväntan är individens egna tolkning av hur lätt eller svår en arbetsuppgift är att 

genomföra. Förväntningar påverkas av arbetsspecifika uppfattningar såsom tilltro, upplevda 

hinder för olika uppgifter, individens mål och arbetsschema samt känslomässiga upplevelser. 

Sammanfattningsvis är variabeln förväntan ett mått på vilken påverkan individen tror att 

ansträngningen har för att lyckas med prestationen, där måttet värderas i risk eller styrka 

(Vroom 1964). 

Instrumentalitet (I) beskriver sambandet om hur stor sannolikhet det är att prestationen och den 

efterföljande belöningen överensstämmer med individens preferenser. Exempel på belöningar 

är; monetär belöning, befordran eller uppmuntran från andra. Om en individ har en stark tilltro 

på att en prestation kommer leda till en godtycklig belöning, kommer dess instrumentalitet vara 

hög. Ett tecken på instrumentalitet kan vara att en säljare på ett företag tror på att högre 

försäljning leder till högre provision. Medan föregående variabel, förväntan, istället handlar om 

tilltron på att fler säljsamtal leder till en högre försäljning (Vroom 1964).  

Valens (V) förklarar sambandet mellan belöning och personliga mål samt hur attraktivt 

sambandet är för individer. Valensen kan vara positiv eller negativ och kommer uppfattas olika 

då individer och deras preferenser skiljer sig. Positiv valens innebär att individer föredrar det 

resultatet och en negativ valens innebär att en individ inte kommer föredra ett visst resultat. Lön 

och befordran är faktorer som har positiv påverkan medan stress och utmattning har negativ 

påverkan på valensen. 

Samtidigt kan belöningen också kompensera för de negativa faktorerna som kommer till uttryck 

i samband med att individens personliga mål uppfylls (Vroom 1964). Alla individer har sina 

egna mål som gör att de antingen behöver eller vill arbeta eftersom det är belöningen som kan 

uppfylla de individuella målen. Belöningen är utbytet för den prestation som individen har 

utfört för företagets räkning vilket betyder att det är företaget som belönar individen (Parijat & 

Bagga 2014). 

2.3.2 Utvidgad motivationsmodell  

Utifrån de tre principerna ovan har Lawler med hjälp av sina medarbetare bearbetat Vrooms 

grundläggande modell och andra variabler har lagts till (Porter & Lawler 1967; Porter & Lawler 

1968; Lawler & Suttle 1973).  
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Lawler (1971; se Lawler & Suttle 1973) riktar kritik mot Vrooms modell för att den saknar en 

tydlig skildring mellan ansträngning och utfall, samt olika typer av förväntningar associerade 

till dessa. Porter & Lawlers utvecklade modell menar de tar hänsyn till detta. En annan 

modifiering är gällande vilka faktorer som stimulerar motivationen och där urskiljs en tydlig 

skillnad i terminologin. Vroom betonar i sin modell att det är goda prestationer som är det 

huvudsakliga målet medan Porter & Lawler beskriver utfallet, t ex monetär belöning, som det 

huvudsakliga målet.  

Porter & Lawler (1968) använder två faktorer för att beskriva individens ansträngning. Det 

första är en persons förväntningar om utfallet, det andra är hur stor sannolikhet det är att en 

individs ansträngnings kommer resultera i att individen får önskad belöning. Med andra ord kan 

Porter & Lawlers modifierade modell sammanfattas i att individer måste värdera utfallet av en 

viss ansträngning, samt förstå att belöningen är ett resultat av egen ansträngning. På så sätt 

kommer individer också fortsätta vilja anstränga sig, vilket i sig inte är särskiljande i jämförelse 

med Vroom (1964). 

Motivation beskrivs som en kraft som kan observeras av utomstående och bidrar till att en 

individ lyckas anstränga sig, dock krävs inte enbart ansträngning för att prestera, Porter & 

Lawler (1967) lyfter in variabeln förmåga som utgörs av träning, utbildning, talang och 

personlighetsdrag. Variabeln mäts ofta genom olika former av test för intelligens eller kunskap, 

men den kan även observeras av andra utomstående då vissa förmågor kan bli kännbara för 

andra. 

Vidare har Porter & Lawler (1967) adderat variabeln uppfattning om roll (eng; role 

perceptions) som, till skillnad från förmågor, istället är situationsanpassad och påverkas av den 

miljö som individen arbetar i. Uppfattning om roll handlar om de aktiviteter och beteenden som 

en individ uppfattar när den ska utföra sitt jobb eller prestera på jobbet, variabeln är således 

beroende av situationen och påverkas i allra högsta grad av individens ansträngning till sitt 

arbete. Dock finns det andra faktorer som kan påverka situationens anpassning. Exempelvis en 

produktionsmedarbetare som i sin arbetsbeskrivning är begränsad till att utföra ett fåtal 

arbetsuppgifter, då är variationen av prestation relativt begränsad oavsett vilken grad av 

ansträngning medarbetaren lägger ner. 
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Figur 2. Modell för motivation. Översatt och tolkad från Porter & Lawler (1967) 

Ofta har medarbetare en överordnad som kontrollerar medarbetarens prestationer och 

utvärderar dessa, därför uppstår vissa krav som den underordnade bör förhålla sig till. Därför 

kan medarbetaren egna tolkning av uppfattning om roll vara i linje med vilka förväntningar som 

den överordnade har, men när så inte är fallet, alltså att prestationen inte uppnår kraven, beror 

det ofta på att medarbetarens egna uppfattning om roll inte är i linje med vad som förväntas. 

Detta till trots att medarbetaren har en hög ansträngningsnivå och lämpliga förmågor för arbetet 

i sin helhet.   

2.3.3 Inre och yttre motivationsfaktorer 
Lawler & Suttle (1973) delar in valens i inre och yttre motivationsfaktorer vilken har sin 

utgångspunkt i Victor Vrooms teori men med en ny utvidgad syn på hur individer uppfattar 

motivation, de menar att Vrooms teori saknar vissa delar som kan förklarar alla delar av 

motivation, bl a om hur individer kan uppfatta motivation olika beroende på kompetens, 

självbestämmande och social meningsfullhet. 

 
Figur 3. Utvecklad modell för motivation. Översatt och tolkad från Porter & Lawler (1973) 
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Inre motivationsfaktorer är vilka som inte kan påverkas av någon utomstående utan istället 

relateras till känslor som medarbetaren påverkas av i det dagliga arbetet. Dock är definitionen 

kring de inre motivationsfaktorerna tvetydig bland olika författare (Thierry 1990) samt 

kritiserad på grund av att den är svår att mäta (Kunz & Pfaff 2002). Inre motivationsfaktorer 

kan exempelvis handla om hur medarbetaren upplever tillfredsställelse med jobbet eller vilka 

känslor som följer av att utföra en viss arbetsuppgift (ibid).  

Den yttre motivationsfaktorer kan å andra sidan ses som en kontrast till den inre motivationen. 

Yttre motivationsfaktorer uppkommer inte under själva utförandet av en arbetsuppgift, utan 

istället som en konsekvens av att en aktivitet har utförts, vilket vanligtvis resulterar till monetära 

belöningar (Kominis & Emanuel 2007). Den yttre faktorn speglar individens drivkraft att uppnå 

mål, uppfylla behov, undvika bestraffning eller premiera utfört arbete där individens yttre 

belöning exempelvis kan vara ersättning av lön eller sociala belöningar som konstruktiv 

feedback och positiv återkoppling av utfört arbete (ibid). Kominis & Emanuel (2007) menar att 

resultaten av både yttre och inre belöningar har en påverkan på motivation. Den yttre 

motivationsfaktorer menar Kominis & Emanuel (2007) påverkas av andra delar än 

prestationsmått, belöningssystem och utvärdering. Nämligen individens noggrannhet i det 

utförda arbetet samt organisationens transparens i ersättningssystemet. Utformningen för de 

yttre motivationsfaktorerna har därför betydande påföljd för hur man kan utforma alternativa 

motivationsfaktorer som finns i chefernas arbetsmiljö (ibid). 

2.3.4 Kritik mot förväntansteorin 
Modellens styrka ligger i att den har tydliga avgränsningar i vad som påverkar motivationen 

(Smith 2009). Eftersom modellen grundar sig på ett antagande om att individer agerar rationellt 

så kommer alltid en viss kritik riktas mot detta eftersom en del av människans natur styrs av 

rutinmässiga och omedvetna ageranden (Lawler 1973). Författaren menar dock att majoriteten 

av människans handlingar är rationella val och att detta bidrar med styrka och validitet till 

modellen. 

Vrooms modell, vilken presenterades 1964 har kompletterats av Porter & Lawler (1967) och 

Lawler & Lloyd (1973) som riktar kritik mot att modellen komplexitet som modellen har, men 

även hur modellen förespråkar hur den rationella individens handlar och alltid där den alltid 

kommer välja det maximerar. Därför är det motiverat att anta att individer inte alltid agerar 

rationellt och att allt beteende inte är direkt baserat på motivation. I följande stycken redogörs 

några av de kritiska anmärkningarna som studien tillämpat har riktats mot förväntansteorin. Till 

sist kommer även modellens styrkor att presenteras. 
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I förväntansteorin beskriver Vroom (1964) att ett specifikt värde mellan noll till ett som kan 

appliceras för att bestämma graden av valens, instrumentalitet och förväntan. Därefter kan dessa 

värden multipliceras med varandra för att få fram ett värde som representerar graden av 

motivation. Dock menar Behling, Dillard & Gifford (1979), som sammanställt 19 kvantitativa 

studier, att ingen av studierna finner något generellt vetenskapligt stöd för att komponenterna 

kan multipliceras med varandra. De menar istället att komponenterna gör sig bäst att studeras 

enskilt. Till exempel kan valens öka om målsättningar sätts som är svåra att uppnå (Matsui, 

Okada & Mizuguchi 1983). Tanken med modellen är att man skall sätta siffror på sambanden 

mellan noll och ett för att sedan multiplicera de med varandra för få fram kraften för 

motivationen. Denna metod har fått kritik hur siffrorna skall sättas (Smith 2009). 

Teorin tar inte hänsyn till vilken typ av motivationsfaktorer som är de mest attraktiva för att 

uppnå en visst typ av beteende. Inre och yttre motivationsfaktorer beskriver olika triggers som 

kan motivera individen, men den specificerar inte vilken av faktorerna som rangordnas högre 

än någon annan. Detta lämnas istället öppet för egen tolkning. Maslows behovshierarki 

däremot, rangordnar de inre och yttre motivationsfaktorerna och beskriver vad och i vilken 

ordning de olika behoven eller motivationsfaktorerna uppstår och motiverar individen 

(Kopelman & Thompson 1976).  

Alla individers beteenden behöver inte alltid vara motiverat, beteenden kan vara inlärda och 

finnas i det undermedvetna. Individer kan utföra handlingar som går utöver det medvetna 

handlandet och kan därigenom uppträda reflexmässigt eller genom vana. Denna kritik har 

öppnat upp för en utvidgad syn på förväntansteorin (Lloyd & Mertens 2018). Bland annat har 

forskare studerat möjligheten att kombinera olika motivationsteorier som kan komplettera 

varandra (ibid).  

Humphreys & Einstein (2004) beskriver att flera teoretiker som studerat motivationsteori, 

däribland förväntansteorin, ger en splittrad bild om vad som påverkar motivationen. Vilka 

faktorer som sedermera påverkar motivationen har blivit som ett stort kluster för teoretiker som 

skapat förvirring och oenighet. Därför har forskare studerat andra variabler som ska fungera 

som komplement till den nuvarande modellen. Däribland en slags retorisk som tar hänsyn till 

den sociala relationen individer emellan, där beskrivs det hur kunskap och information sprids 

inom organisationen och hur detta påverkar prestation och ansträngningsnivå. Vilka effekter 

som variabeln medför lämnar författarna öppen för framtida studier (Lloyd & Mertens 2018).  
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Vidare har variabler som exempelvis har gruppnormer beskrivits av Lunenburg (2011) och 

personlighetstyper av Humphreys & Einstein (2004) i samband med motivation. Även 

Kandrom (2015) har identifierat att egenbestämmande i arbetet där lönen och arbetsinnehållet 

är av betydelse för en individs motivation. Förväntansteorin har även modifierats utifrån olika 

kontexter eller branscher, exempelvis i statliga jobb, hotell & restaurang, redovisning, 

försäljning och bank (Lloyd & Mertens 2018). 
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3.  Metod 
I kommande metodavsnitt redovisas studiens tillvägagångssätt som följs av 

undersökningsmetoden och dess urval. Vidare presenteras studiens datainsamling, en 

sammanställd operationalisering samt en metodreflektion. Sist avslutas kapitlet med en analys 

av studiens teorimodell. 

3.1 Tillvägagångssätt  

Arbetet inleddes med insamling av teori till teoretiska referensramen med fokus på 

förbättringsarbete och motivationsteori. Information från tidigare forskning har främst sökts på 

universitetsbibliotekets databaser som Primo, Google Scholar, Business Source Premier, Web 

of Science, Scopus samt har litteratur från Örebro universitetsbibliotek använts för att hitta 

relevant teori inom ämnet. Litteraturinsamlingen låg till grund för utformningen av 

intervjufrågorna och analysavsnittet där förhoppningen är att läsaren ser en tydlig röd tråd 

mellan befintlig teori och intervjuobjekten. Intervjuer med expertkonsulter, toppledning och 

mellanchefer har genomförts för att få en bild av hur dessa arbetar med förbättringsarbete samt 

hur de utvecklar det inom organisationen. Avslutningsvis gjordes en analys av det empiriska 

materialet för att komma fram till godtagbara resultat som besvarar frågeställningen. Under 

arbetets gång har författarna deltagit på föreläsningar som erbjudits samt haft tillgång till 

handledning.  

3.2 Val av undersökningsmetod 

Jacobsen (2017) beskriver metod som ett tillvägagångssätt att samla in empiri eller data där 

metoden i vetenskapen är nära kopplad till verkligheten. Saunders, Lewis & Thornhill (2009) 

talar om att tillämpning av empiriska studier behöver fastställa två centrala val. Första valet är 

att fastställa om arbetet antar en induktiv eller deduktiv ansats. Jacobsen (2017) beskriver en 

induktiv ansats som att man försöker gå från empirin till teorin, vilket utgår ifrån att all teori 

bör vara grundad i verkligheten. En deduktiv ansats å andra sidan utgår från teori för att förklara 

empirin, det vill säga att empirin i studien ska styrkas av författarnas teoretiska antaganden 

(ibid). Vidare beskriver Jacobsen (2017) den deduktiva ansatsen som förväntningar som skapas 

mot bakgrund av tidigare empiriska data och antaganden ur tidigare teorier, här återfinns 

vanligtvis forskning om organisationsförändringar vilket överensstämmer med utgångspunkten 

ur detta arbete.  
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Denna uppsats tar en deduktiv ansats genom att tidigare erfarenhet och teorier har studerats som 

sedan skapat antaganden om verkligheten. I studien har intervjuer använts för att studera 

empirin som sedan ska ligga till grund för analys och diskussion. Jacobsen (2017) beskriver två 

tillvägagångssätt för att samla in empirin, där det första är att skapa en uppfattning om 

verkligheten där ämnet som studeras bildar en forskningsfråga, och det andra 

tillvägagångssättet istället utgår från forskningsfrågan som sedan vägleder författarens val av 

metod och empiri.  

Enligt Bryman & Bell (2013) grundas valet av undersökningsmetod i vilken typ av 

forskningsfråga som studien har. Det blir att klargöra tillämpningen av en kvalitativ eller 

kvantitativ datainsamlingsmetod. Den kvantitativa metoden menar Jacobsen (2017) har sin 

utgångspunkt att med hjälp av metoder och instrument insamla information i form av siffror. 

Den kvalitativa forskningsstrategin menar att verkligheten är för komplex för att förklara all 

information med hjälp av siffror, detta innebär till skillnad från kvantitativ att insamling av 

information sker i en bredare form av ord och uttalanden (ibid). Den kvalitativa undersökningen 

är tolkningsinriktad där fokus för forskaren ligger på att få förståelse för sociala verkligheten 

där resultatet är en konstruktion av hur deltagare i en viss miljö tolkar verkligheten, det vill säga 

en ontologisk ståndpunkt (Bryman & Bell 2013). Detta i enighet med Dalen (2015, s.15) där 

målet med en kvalitativ studie är att “Nå insikt i om fenomen som rör personer och situationer 

i dessa personers sociala verklighet.”  

Denna studie använder sig av en kvalitativ metod, då intervjuer gjordes för att få en djupare 

förståelse för att kunna besvara forskningsfrågan. Detta anses vara en lämplig infallsvinkel 

eftersom studiens forskningsfråga kräver respondenternas subjektiva åsikter och upplevelser. 

Hade syftet istället varit att få en mer statisk bild skulle en kvantitativ undersökningsmetod varit 

mer lämpad för att kunna se samband (Bryman & Bell 2013). En kvantitativ metod hade därför 

blivit för platt och därmed hade avsaknaden av ett djup i svaren varit för påtaglig. Därför har 

svaren från tänkande och reflekterande individer varit värdefull för studiens resultat om den 

sociala verkligheten. 

3.3 Urval 

I urvalsprocessen görs antingen ett sannolikhetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval. Ett 

sannolikhetsurval är ett urval som har valts ut på slumpmässiga grunder där alla deltagare i en 
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population har samma möjlighet att komma med i urvalet, vilket gör att resultatens 

generaliserbarhet blir så hög som möjligt (Bryman & Bell 2013). Ett målstyrt urval utgör en 

form av icke-sannolikhetsurval, som i sig är ett urval som inte valts ut med en slumpmässig 

metod, det vill säga vissa deltagare har större sannolikhet att bli valda (Bryman & Bell 2013). 

Syftet med ett målstyrt urval är att välja ut deltagare på ett strategiskt sätt så att de är relevanta 

för forskningsfrågan (ibid). Målpopulationen i studien är tillverkande företag som arbetar med 

ständiga förbättringar. Respondenterna i studien är utvalda för att erhålla en djupare förståelse 

i ämnet och för att kunna dra kärnfulla slutsatser. 

Studiens urval har ett så kallat bekvämlighetsurval som Bryman & Bell (2013) skriver är 

personer som råkar finnas tillgängliga för forskaren. Dessa tillgängliga personer har i sin tur 

öppnat upp för ytterligare intervjupersoner i deras närhet. Mailkontakt har förts med samtliga 

först för att fråga om de hade tid för en intervju. Vissa intervjuades via telefon eftersom det är 

kostnads- och tidseffektivt, medan några har intervjuats på deras arbetsplats. 

Intervjuer med experter inom Lean och ständiga förbättringar har bidragit till en bredare 

förståelse om det fenomen som undersöks. Expertintervjuer har också ökat studiens legitimitet 

för vilket problemet som beskrivits i problembakgrunden faktiskt är aktuellt och betydelsefullt 

att studera vidare. Expertintervjuerna ska därför bidra med stöd i studiens olika resonemang. 

3.4 Datainsamling  

Det finns ett antal olika tillvägagångssätt för att samla in primärdata, dessa kan delas in i tre 

olika områden; intervjuer, enkäter och observationer (Bryman & Bell 2013). Intervjuer är väl 

lämpade när forskningen vill studera och få insikt om respondenternas erfarenheter, tankar och 

känslor (Dalen 2015). I dialogen under intervjutillfället är det upp till intervjuarens förförståelse 

om ämnet som bidrar till tolkningen av det empiriska materialet. Det är viktigt att lyssna 

ordentligt för att eventuellt följa upp med följdfrågor om respondentens svar blev otydligt 

(Dalen 2015). Det är också viktigt att låta respondenten få god tid på sig att svara och att 

pauserna är ett sätt för respondenten att få utrymme till att reflektera och fundera över den fråga 

intervjuaren har ställt (ibid).  

Genomgående under intervjuerna fick författarna aktivt följa upp med följdfrågor i de fall vissa 

svar behövde förtydligas eller förklaras. Detta har bidragit till mer fördjupade svar som annars 

inte hade uppstått. En förbättring som i efterhand har uppmärksammats är att frågorna hade 
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kunnat skickats ut i ett tidigare skede så att respondenterna hade haft möjlighet att förbereda 

svaren och på så sätt hade svaren kunnat bli mer utvecklade. 

3.5 Operationalisering 

Till intervjuerna med toppledning och mellanchefer gjordes en intervjuguide för att vara säkra 

på att frågorna formulerades på liknande sätt eftersom det kan komma att variera beroende på 

vem som förde intervjun. Intervjufrågorna är grundade utifrån teorin för att kunna besvara 

forskningsfrågan. Under intervjuerna märktes det att intervjuguiden kunde förbättras då vissa 

frågor besvarade andra, vilket ledde till viss upprepning. Dock uppmärksammades det att vissa 

svar gav upphov till en mer utvecklad bild än vad som tidigare gavs. Intervjuguiden till 

leankonsulterna återfinns i bilaga 1. 

Tabell 1. Studiens intervjufrågor 

Intervjufråga Teoretisk utgångspunkt 

Beskriv vem du är och din roll på företaget. Ingen 

Beskriv hur du och företaget arbetar med förbättringsarbete. Ingen 

Beskriv vilka resultat ni förväntar er av förbättringsarbetet. Förväntan/instrumentalitet 

Kan du ge ett exempel på när ni har lyckats bra respektive 
mindre bra? 

Förväntan/instrumentalitet 

Hur mycket tid lägger ni på förbättringsarbetet? Förväntan 

Känner du dig delaktig i förbättringsarbetet? Förväntan 

Följer ni upp förbättringsarbeten? 
Om ja, vad förväntar ni er att det ska leda till? 

Förväntan 

Fick du någon utbildning i samband med implementeringen av 
förbättringsarbetet? 

Förväntan (Förmåga) 

Hade du några tidigare erfarenheter av förbättringsarbete? Förväntan (Förmåga) 

Vilka känslor förknippar du med förbättringsarbetet? Instrumentalitet 
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Vad är det som driver dig att arbeta med förbättringsarbete? Instrumentalitet 

Hur motiverad är du att arbeta med förbättringsarbetet? Instrumentalitet 

Vad höjer respektive sänker din motivation? Instrumentalitet 

Uppmuntras du av dina chefer att jobba med ständiga 
förbättringar? Och på vilket sätt? 

Valens 

Formulerar ni mål kopplat till förbättringsarbetet? 

Om nej, varför? 

Om ja 

i.               Vilka? 

ii.             Hur kommuniceras målen? 

iii.            Hur får man veta om man nått målen?  

Valens 

Finns det några belöningar kopplade till målen? Om ja, vilka? Valens 

 

Innan intervjuernas genomförande har det genomförts en provintervju för att testa upplägget av 

frågornas kronologiska följd samt hur frågorna uppfattas av någon utomstående. 

Testintervjuerna har genomförts på två personer i uppsatsskrivarnas närhet. Enligt Dalen (2015) 

är en provintervju ett bra sätt för intervjuaren att testa sitt beteende i intervjusituationen men 

också för att säkerhetsställa att den tekniska utrustningen fungerar. En provintervju ger också 

möjlighet att korrigera intervjuguiden om vissa frågor är mindre bra (Dalen 2015). 

Intervjuerna har genomförts både per telefon och i respondenternas egna miljö, i detta fall deras 

arbetsplats. Telefonintervjuerna har skett på grund av det geografiska avståndet till vissa 

respondenter som var av intresse samt att det var mer kostnads- och tidseffektivt. Under 

telefonintervjuerna var alla uppsatsskrivare närvarande och samtalet skedde över 

högtalartelefon. 

Det var enbart en som förde intervjun men i slutet hade alla en chans att ställa kompletterande 

frågor. Det som är nackdelen med telefonintervju kontra ett fysiskt möte är att det inte går att 

läsa av kroppsspråket och det är lätt för respondenten att avbryta intervjun samt att det medför 
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en risk för störningar i utrustningen (Bryman & Bell 2013). Alla intervjuer har spelats in med 

god kvalitet och blivit transkriberade och redogörs under kapitlet empiri.    

3.6 Metodreflektion 

De tre viktigaste kriterierna för att bedöma vilken kvalitet som en undersökning i 

företagsekonomi och management uppvisar är reliabilitet, validitet och  replikation (Bryman & 

Bell 2013). Ofta skiljer man på begreppet validitet i fyra kategorier; begreppsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet och ekologisk validitet. Bryman & Bell (2013) skriver att vissa 

forskare menar att begreppen inte är tillämpliga inom en kvalitativ metod medan andra menar 

att det är användbart. Enligt Dahmström (2011) är validiteten av högre prioritet jämfört med 

reliabiliteten i en kvalitativ metod därför att människors uppfattning kan skilja från gång till 

gång. Validitet betyder giltighet och den interna validiteten mäter till vilken grad som 

forskningen har undersökt det tänkta och om slutsatserna är relaterade till forskningsfrågorna 

(Bryman & Bell 2013). Det är alltså ett kvalitetsmått på undersökningen.  

Lincoln & Guba (1985 Se Bryman & Bell 2013) menar att det krävs andra bedömningsformer 

för den kvalitativa studien. Deras förslag är “trovärdighet” för att bedöma hur bra en kvalitativ 

forskningsundersökning är, vilket är närliggande till intern validitet. Det rör sig om hur 

trovärdiga resultaten är och om andra forskare kommer fram till samma resultat vid en senare 

tidpunkt. I en intervju är det svårt att göra en bedömning om respondenterna talar sanning eller 

om de förskönar resultatet. Något som borde öka sannolikheten för att de talar sanning och inte 

förskönar verksamheten är att de är medvetna om att organisationen och de själva kommer att 

benämnas under andra namn, det vill säga att de är anonyma. Eftersom att det i en kvalitativ 

studie görs tolkningar av intervjuer, men bedömningen är att resultatet skulle blivit liknande 

oavsett vem som intervjuade. Dessutom deltog minst två personer i intervjuerna för att minska 

den subjektiva tolkningen av intervjun, vilket ger en mer objektiv bild av hur organisationen 

arbetar med ständiga förbättringar. 

Den externa validiteten bedömer hur generaliserbart resultatet är och om det går att tillämpa på 

ett liknande problem. Det krävs att urvalet i studien är representativ för att lyckas skapa en hög 

extern validitet, vilket Lincoln & Guba (1985 se Bryman & Bell 2013) definierar som 

överförbarhet. I undersökningen finns det en ovisshet om urvalets åsikter motsvarar hela 

populationens tankar eller inte. Det finns en indikation på att en viss överförbarhet finns då 

respondenterna i uppsatsen har liknande svar på samma frågor, vilket kan tyda på att det är ett 

generellt tankesätt kring förbättringsarbete.   
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Pålitlighet är närliggande till reliabilitet och är anpassat till kvalitativ forskning och begreppet 

har samma grund men fokuserar mindre på frågor som rör mätning (Lincoln & Guba 1985 se 

Bryman & Bell 2013). Konfirmering är ett annat begrepp som de föreslår för att mäta hur 

objektiv en forskare varit i sin undersökning, alltså hur god kontroll forskaren haft över sina 

värderingar så de inte påverkat resultatet nämnvärt.  Dessa begrepp är viktiga för att 

upprätthålla en hög kvalitet på undersökningen och dessutom arbeta för att minska riskerna för 

att dra fel slutsatser och därmed få tillförlitliga resultat (Saunders, Lewis & Thornhill 2009).  

Denna undersökning är gjord på nio respondenter som verkar inom olika branscher men samma 

kategorisering: tillverkningsindustri, vilket kan öka sannolikheten för att man kan dra 

generaliserbara slutsatser. Resultaten från studien förväntas därför ha god trovärdighet, men för 

att öka dess generaliserbarhet kommer fler kompletterande studier behöva genomföras.  

Eftersom respondenterna i intervjuerna befinner sig inom olika verksamheter gavs en bredare 

beskrivning av hur arbetet med ständiga förbättringar fungerar. Överensstämmer deras svar, 

vilket de gjorde, kommer validiteten på studien att öka. Problem kan uppstå om intervjusvaren 

inte stämmer överens vilket är möjligt då deras uppfattning om verksamheten är subjektivt 

tolkad (Bryman & Bell 2013).      

3.7 Modell för analys 

Utifrån de motivationsteorier som har presenterats har en analysmodell bearbetats som ska 

förklara engagemanget “C”. För att förklara graden av engagemang utgår studien från 

förklaringsvariablerna valens “V”, instrumentalitet “I” och förväntan “E”. De samband som 

ligger till grund för studien ska bidra till att förklara individers engagemang till 

förbättringsarbete. Den förenklade modell utgår ifrån det som har presenterats i kapitel 2.3 om 

motivationsteorier. För enkelhetens skull illustreras en förenklad modell nedan: 

 
Figur 4. Studiens analysmodell 
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I likhet med det som presenterats i begreppsramen, kan engagemang ta sig uttryck på många 

olika sätt, exempelvis genom handling, kommunikation eller prestation, vilket också är 

liknande de definitionerna som finns om motivation. Därför är det relevant och rimligt för denna 

studie att göra den typen av koppling där studiens utformade analysmodell är tillämpbar i det 

avseende att en hög grad av motivation leder en hög grad av engagemang.  

Då endast en modell används, finns en risk att andra viktiga aspekter som påverkar 

engagemanget förbises. Det gör att studien kommer belysa vissa faktorer som mer framträdande 

än andra.  

Utifrån den kritik som har riktats mot modellens multiplikativa metod kommer studien studera 

variablerna förväntan, instrumentalitet och valens enskilt. Om en multiplikativ metod hade 

valts, skulle en kvalitativ ansats för studien heller inte varit lämpad för det ändamålet. En 

kvalitativ metod bidrar även till en svårare ansats för att rangordna olika motivationsfaktorer 

som en kvantitativ metod annars hade bidragit med. Det är därför viktigt för studien att komma 

ihåg att de metodologiska val som görs har en påverkan på studiens utfall, eller med andra ord, 

valet av metod bidrar till att vissa faktorer blir mer framträdande än andra. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras studiens intervjupersoner i en sammanställd tabell och summering 

av deras svar.  

I detta kapitel kommer intervjupersonernas svar att presenteras i sammanfattande form. För 

enkelhetens skull kommer materialet att presenteras uppdelat i de olika respondentgrupperna – 

leankonsulter, toppledning och mellanchefer. Intervjupersonerna i studien är anonyma och 

verksamhetbenämningen är fiktiv men intervjupersonernas verkliga titel anges.  

 
Tabell 2. Redogörelse om intervjupersoner 

Benämning Titel Arbetsplats 

K1 Professor, författare och 
affärsutvecklare 

Professor och lärare på ett universitet. 
Arbetar parallellt på ett stort svenskt företag 
med tillverkning av försvars- och 
säkerhetsprodukter.  

K2 Leankonsult på Konsult AB Konsultbolag som fokuserar på kvalité i 
processer. 

T1 VD på Glas AB Tillverkningsföretag inom glasbranschen. 
Omsätter 80 miljoner. 

T2 VD på Återvinning AB Produktion av återvunna insatsvaror. 
Omsätter 230 miljoner. 

T3 VD på Butik AB Tillverkning och distribuering av inredning 
till främst dagligvaruhandeln. Omsätter 150 
miljoner. 

M1 Produktionschef på Butik AB  Tillverkning och distribuering av inredning 
till främst dagligvaruhandeln. Omsätter 150 
miljoner. 

M2 Produktionschef på 
Livsmedel AB. Tidigare 
sektionschef på 
Kommunikation AB 

Tillverkningsföretag av livsmedel. Koncern 
omsätter 40 miljarder. 
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Tidigare: Tillverkningsföretag inom 
telekommunikation. Koncern omsätter 200 
miljarder.  

M3 Inköpschef på Lager AB Tillverkningsföretag inom VVS relaterade 
produkter. Koncern omsätter 30 miljarder. 

M4 Lean/Quality Manager på 
Kabin AB 

Stort svenskt företag med tillverkning av 
försvars- och säkerhetsprodukter.  

 

4.1 Leankonsult 1 

K1 arbetar som professor på ett universitet och parallellt som affärsutvecklare på ett stort 

svenskt företag. 

K1 berättar att han i sin yrkesroll stöter på många olika företag som arbetar med olika 

förbättringar men att kvaliteten på dessa är väldigt varierande från uselt till riktigt bra. Ett 

exempel på när förbättringsarbetet inte drivs som det borde är när “Cheferna inte efterfrågar 

förbättringsarbete och man vet inte hur man ska implementera det i organisationen. Det finns 

två aspekter av detta, dels ska man vilja förbättra och sen ska man också kunna förbättra.” 

Respondenten resonerar kring engagemanget till förbättringsarbetet och där menar han att en 

stor del av problematiken ligger hos toppledningen och mellanchefer, ett exempel på detta är 

när respondenten säger att “Det initieras från toppledningen och implementeras av arbetarna 

på fabriksgolvet och det är vanligt att toppledningen är väldigt oengagerade i detta, de vill att 

det ska förbättras men gör förvånansvärt lite för att det ska hända. Så jag vill påstå att en stor 

del av problematiken som jag ser är förknippat både med toppledningen och mellanchefer.” 

Samtalet går vidare till en diskussion om hur K1 ser på vilka bakomliggande faktorer som kan 

förklara varför toppledningen och mellanchefer tenderar att vara oengagerade i 

förbättringsarbetet. Respondenten resonerar kring prioriteringar, tid, normerande drag hos 

individer och säger att: “Det är dels för att man tycker att leveranserna är det viktiga och att 

förbättringsarbetet då kommer i andrahand. För det andra, vilket kanske är det vanligaste, 

nämligen att toppledningen och mellancheferna anser att det är något de operativa 

medarbetarna ska jobba med nere på golvet, med inställning att vi gör det vi alltid har gjort.” 
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Däremot menar K1 att beteendet att inte engagera sig fullt ut inte är ett medvetet beteende utan 

snarare handlar om vad man tycker är viktigare att prioritera, vilket ofta är andra saker än 

förbättringsarbetet. I det stora hela resonerar han i att problemet bottnar i de  mänskliga 

beteendena som kommer naturligt. Respondenten säger att “det är mänskligt att först göra det 

som är bråttom och viktigt för att sedan göra det som bara är bråttom, men sen inser man att 

man inte har tid till att göra det som är viktigt, här ligger grunden till varför många släcker 

bränder och varför vi springer i ekorrhjulet utan att förebygga eller förhindra bränderna 

istället.” 

Vidare har han varit i kontakt med ett företag som har som mål att de ska ha sex implementerade 

förbättringsförslag från varje medarbetare. Han trycker på vikten av att koppla utvecklingen till 

utvecklingssamtal och feedback för att lättare styra mot att alla ska vara involverade genom 

egna förslag och genomföranden. “Detta är ett exempel där detta funkar bra men min 

uppfattning är att majoriteten av organisationer hanterar detta dåligt. 

4.2 Leankonsult 2 

K2 arbetar som leankonsult på ett företag vars syfte är att stärka svenska tillverkande företag. 

De använder sig av Lean som upplägg för att hjälpa företag mot att nå resultat. 

De företag som respondenten stöter på arbetar väldigt olika med ständiga förbättringar där en 

del lägger ut allt arbete på den operativa nivån och andra företag lägger ut arbetet på hela 

organisationen. K2 berättar att den senare varianten är den mest framgångsrika om hela 

organisationskedjan är involverad, från toppchefen ned till den operativa nivån.  

Respondenten beskriver vikten av att formulera utmaningar och mål kopplat till 

förbättringsarbetet, exempelvis lönsamhetstal, antalet förbättringar, antal nedlagda timmar eller 

antal inlämnade idéer. Därefter är det chefens roll att bidra med feedback, exempelvis säger K2 

att cheferna ska “motivera och engagera medarbetarna när de lämnar in förslag och låta dem 

själva tänka fritt.” Cheferna ska hellre fokusera på effekten av arbetet än vilka kostnader som 

kan medfölja, det är även viktigt att chefen ställer sig positiv till förslagen som kommer in. 

 

För att gå till botten med att engagera medarbetarna uppmanar respondenten att chefer ställer 

rätt sorts frågor och låta resonemanget utgå från deras egen situation, bland annat att ställa 

frågor som: vad skulle du vilja göra helst på jobbet? Där kan många vardagsproblem lösas 

menar K2.  
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K2 berättar vidare om vilka motiven kan tänkas vara att individer inte engagerar sig, 

respondenten menar bland annat att en av anledningarna är att medarbetarna inte förstår 

betydelsen, helheten eller behovet av förbättringsarbetet. Men det kan också vara så att det 

prioriteras andra saker än ständiga förbättringar, K2 säger att “Man ska visa hur mycket av de 

onödiga bränderna som kan släckas och därav spara tid till annat. Man skulle kunna 

sammanfatta det som ett kunskapsproblem där man inte förstår de långsiktiga effekterna som 

förbättringarna faktiskt bidrar med.” 

4.3 Toppchef 1 

T1 arbetar på företaget Glas AB som VD sedan åtta år tillbaka. Glas AB omsätter 80 miljoner 

kronor och är en av de ledande tillverkarna av olika glasprodukter på den svenska marknaden. 

T1 berättar att företaget har arbetat med Lean och ständiga förbättringar sedan tre år tillbaka 

och att de fortfarande är i startfasen av det arbetet. 

T1 beskriver arbetet med ständiga förbättringar där de tillsammans veckovis går igenom 

inkomna störningar och gemensamt tar beslut om vad som ska göra och inte göras. Tyvärr så 

menar T1 att arbetet med ständiga förbättringar är något som ofta hamnar på väldigt få personer 

i organisationen. Detta har lett till de ofta tenderar att inte hinna med att gå till rotorsaken för 

att lösa problemen långsiktigt, utan det får mer en karaktär av att kortsiktigt “släcka bränder”. 

Innan arbetssättet för ständiga förbättringar implementerades var det vanligt att många av T1 

medarbetare uttryckte sig i stil med: “jag sa ju till för ett år sedan, men det händer ingenting”. 

T1 menar därför att den stora vinningen med ständiga förbättringar är att det åskådliggörs och 

blir tydligare för medarbetarna om vad som behöver göras, och därför “kan man inte heller gå 

runt och gnälla, utan finns det på tavlan då finns det ju där.” Med andra ord beskriver T1 

arbetet som något som har skapat en tydlighet och en struktur kring vad som ska göras, men att 

frågetecken fortfarande kvarstår om vilka som ska genomföra det. Även brist på resurser är ett 

faktum som påverkar framdriften negativt. 

Vidare redogör T1 för den tid som arbetet kräver, vilket inte helt står i relationen med vilka 

förväntningar som medarbetarna har. T1 säger att mellanchefen inte lägger mer än 30 minuter 

i veckan på förbättringsarbetet och att han gärna ser att mellanchefen lägger ner minst två 

timmar om dagen istället. 

T1 antyder att den mer ingående kunskapen om förbättringsarbete inte riktigt finns där än. För 

att förbättra detta så krävs det att medarbetarna får träna i att jobba med det arbetssättet. Som 
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påföljd för bristande kunskap menar T1 att förbättringsarbetet ofta nedprioriteras av andra 

arbetsuppgifter som har och göra med att “släcka bränder”. T1 vill istället se att arbetet sker 

mer proaktivt istället för att saker blir gjorda i sista minuten.  

För att motivera medarbetarna antyder T1 “betydelsen av att visa upp resultatet och att det 

händer någonting med förbättringarna som i sin tur gynnar dem själva”, istället för att det ska 

dokumenteras men aldrig följas upp, på detta sätt menar T1 att “då blir arbetet med ständiga 

förbättringar också roligare.” Därefter belyser respondenten betydelsen av chefens 

delaktighet, intresse och förståelse i dialogen om förbättringsarbetet. 

I slutet av intervjun tillägger T1 att de nyligen har implementerat en form av tvingande system 

där medarbetarna redan i förväg har schemalagt en timme i veckan på att arbeta med 

förbättringsarbete och där det finns en slags “korg” att ta av. Detta sätt att arbeta menar T1 blir 

mer “tvingande”, och slutligen trycker respondenten på tydligheten och vikten av prioriteringar, 

exempelvis när han säger att: “det finns tid och alla har tid, det handlar i grund och botten om 

att man planerar att avsätta sin egen tid för ständiga förbättringar” 

4.4 Toppchef 2 

T2 har tidigare arbetat som VD för Återvinning AB där han var aktiv i 13 år mellan år 2002–

2014 och ansvarig för komplett industriellt återvinningsföretag. Verksamheten hanterar 

insamling och produktion för återvunna insatsvaror från hela Sverige enligt producentansvar 

lagstiftningen. 

T2 beskriver att deras förbättringsarbete utfördes tillsammans med en större kund och delägare 

i företaget med mål att förbättra och effektivisera hela produktionsflödet men ett huvudfokus 

på att förbättra produktionskvaliteten. Syftet var att marknaden och då också kunden hade börjat 

ställa högre kvalitetskrav och därmed ökade kraven till sina underleverantörer. Kunden fanns 

hela tiden med i förbättringsarbetet och stöttade både med ekonomiska resurser samt kunskap 

och utbildning. Det blev ett naturligt samarbete där båda var beroende av varandras 

kvalitetsutveckling. Arbetet handlade i grunden om att involvera produktionspersonalen och då 

främst fånga upp åsikter och förbättringsförslag från mellancheferna och den operativa 

personalen. 

T2 menar att de arbetar mycket med månadsvis uppföljning av arbetet blandat med nyckeltal 

och grafer som visar dels effektiviteten i produktionen men också hur förbättringsförslagen 

utvecklas och vad som har genomförts. Genom att visa företagets målbild ger det en tydlig bild 
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för medarbetarna vart företaget vill framöver och vad som behövs göras för att gemensamt 

kunna jobba mot målet. Intervjupersonen menar att det är viktigt att samla all personal för att 

beskriva och förklara vad för utmaningar organisationen står inför. “Kommer det från 

toppledningen tar man det på större allvar. Fler organisationer borde göra detta, dels för att 

visa allvaret i vart man vill nå men det visar också på jämlikhet och att man kan lyssna på 

varandra. Det skapar en respekt att jobba för och inte mot varandra. Ofta stannar stora frågor 

i ledningsgruppen men det är minst lika viktigt för mellancheferna och de operativa att känna 

till vad som händer och vilka krav som ställs på organisationen.” 

Resultaten blev att kvaliteten på produkten successivt höjdes och kunden fick bättre kvalitet på 

produkterna de köpte med hjälp av personalens engagemang och förbättringsförslag. Gällande 

verksamheten framstod förbättrad effektivisering rörande produktionsprocessen, 

produktivitetsökning bland personalen, minimering av onödiga ställtider, minskning av 

varulagret och ökad omsättningshastighet som några förbättringsåtgärder.  

Den allmänna tanken med ständiga förbättringar är att alla ska vara involverade i 

förbättringsarbetet, allt från toppledningen ner till den operativa personalen men ofta beskriver 

T2 att så tyvärr inte blir fallet. Att skapa engagemang ner till de operativa, ge dem rätt 

förutsättningar till arbetet och mer utbildning kring vad företaget vill åstadkomma, hur och med 

vilken metod ser intervjupersonen att mer fokus och energi behöver tillkomma. Det man kan se 

är att förslag kommer från alla möjliga håll, ofta helt ogenomtänkta, grundproblemet är att man 

inte har något bra system eller syfte för hantering av förslagen. Detta bidrar istället till ökat 

administrativt arbete vilket i slutändan leder till att man inte får ut den effekten man tänkt sig 

från början. Istället fokuserar organisationer ofta för mycket på att det måste genomföras men 

tar inte hänsyn till att utbilda, ge förutsättningar till medarbetarna och kontinuerligt jobba med 

uppföljning. De operativa medarbetarna utför sina uppgifter men inte mer än så, här behöver 

organisationer på en enkel nivå jobba med att hitta och framförallt få personalen att bli delaktiga 

i förbättringsarbeten. Det är det som är det svåra gällande förbättringsarbetet, det handlar 

mycket om ledarskapets engagerande, kulturförändring och att lyssna på varandra. 

4.5 Toppchef 3 

T3 arbetar på företaget Butik AB och har varit anställd där sedan 15 år tillbaka. Företaget 

omsätter idag runt 150 miljoner och T3 förklarar att de just nu befinner sig i en expansionsfas. 
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Respondenten berättar om hur de arbetar med förbättringsarbetet och hur T3 vill bygga en kultur 

kring arbetet med förbättringar. T3 säger att “generellt har vi en kultur där det är okej att göra 

fel” och det är viktigt för att alla medarbetare ska känna sig trygga med att avvikelser är okej 

men att dessa måste åtgärdas. 

På lång sikt vill T3 se att inga fel uppstår, men att detta förstås på ett sätt är oundvikligt. Istället 

trycker han på betydelsen av att lära sig från sina misstag, bland annat när T3 säger att: “En del 

i att undvika att fel görs är att göra noggranna dokumentationer av produkterna som tillverkas, 

på så sätt uteslutter vi onödiga missar och feltolkningar som annars kan uppstå.”  

I företaget arbetar i grupper när de inför vissa större projekt går igenom vad som behöver göras, 

på detta sätt kan de förebygga många felaktigheter som annars hade kunnat uppstå. Vidare 

berättar T3 om företagets “rundabords-möten” vilket är ett möte för chefer från olika 

avdelningar där de har för avsikt att gå igenom förslag på förbättringar, dessa möten mernar 

respondeten ger möjlighet för de anställda att bli involverade och på så sätt bli engagerade. T3 

säger även att alla lagerarbetare har egna mailadresser och på så sätt kan de bli mer aktiva och 

följa upp när det har gått fel. Utöver dessa möten har företaget ingen direkt tid avsatt för 

ständiga förbättringar. 

I arbetet med förbättringar berättar T3 hur de lär upp nya medarbetare, det är främst genom 

“mun-till-mun” som respondeten själv uttrycker det, och att en stor del handlar om att bevara 

kulturen.  

En del i att involvera och engagera alla i förbättringsarbetet menar T3 att en del i det handlar 

om att toppledningen är transparent gentemot personalen i hur det går för företaget med 

avseende på nyckeltal och annan information som normalt sätt kanske inte kommuniceras i 

andra organisationer.  

Respondeten beskriver att de använder sig av nyckeltal för kostnader och reklamtioner, som 

mäts och följs upp. Det är en del i att driva aktivitet och engagemanget i jobbet kring det. 

T3 föreställer sig en målbild som beskriver att allt “ska gå som ett rinnande vatten”, där 

ambitionen är att det ska vara så enkelt som möjligt för alla att arbeta, T3 säger bland annat att 

“när det är enkelt att arbeta, är det också roligare att arbeta”. Vidare har företaget ingen uttalad 

belöning som direkt kan hänföras till förbättringsarbetet.  
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4.6 Mellanchef 1 

M1 arbetar som lagerchef på Butik AB och har varit anställd där i 13 år. Företaget har 

expanderats från 19 till 65 anställda. Han beskriver sin roll som ”spindeln i nätet” och där han 

mål är att ha god sammanhållning och se till att rätt person på rätt plats.   

Förbättringsarbetet beskriver han som en pågående process och att de ständigt försöker bli 

bättre och målet är att arbeta på ett enklare sätt för att skära ned på resurser. Han berättar att en 

nyligen gjord förbättring är att alla har fått egna städområden. Det har enligt respondenten 

resulterat i en trevligare arbetsmiljö samt att man inte ska behöva göra en kraftfull insats när 

kunder eller leverantörer kommer på besök. Han berättar att de har provat en del saker, bland 

annat 5S men att de har skurit ned och anpassat till det som fungerat bäst. 

Respondenten är medveten om att tid måste läggas ned och förklarade att dem skulle behöva 

lägga ännu mera tid jämfört vad de avsätter idag. Han berättar att arbetstiden oftast inte räcker 

till för förbättringsarbetet på grund av att andra uppgifter är av högre prioritet. Detta trots att de 

är medvetna om vilka fördelar och tidsbesparingar det kommer ge på lång sikt. ”Säljarna säljer 

och jag lovar att vi fixar att packa och leverera sakerna de sålt, och det gör att 

implementeringen av lagersystemet hamnar utanför prioriteringarna.”  

Respondenten berättar om en större förbättring som just nu pågår inom organisationen. Det är 

ett nytt lagersystem som är i implementeringsfasen. Detta är ett projekt som enligt honom redan 

borde vara igång men att det hamnat på is för att alla tagit för lätt på implementeringen. 

Företaget har enligt honom tydligt uttalade mål, till exempel att det ska vara noll fel ut till kund, 

men att det inte jobbar med belöningar kopplade till specifika mål. En orsak som bidragit till 

fel är att de nyanställt många. De som varit på företaget längre vet hur allt plockas och packas 

och tar för givet att den som är ny har samma kunskap. För skära ner på antalet fel och nå målet 

har de bland annat märkt upp platser med beskrivning för vad som ska plockas. Ytterligare en 

förbättring är att de har infört en praktikvecka där den nyanställda får prova på olika 

avdelningarna under en vecka på olika avdelningarna i företaget, så den får lite känsla för hur 

de olika avdelningarna jobbar och tänker.  

M1 beskriver sig själv som delaktig i förbättringsarbetet där han tycks ha en ledande roll inom 

förbättringsarbetet. Han beskriver att förbättringsarbetet bygger på “mun till mun-överföring” 

och att han inte har någon speciell utbildning för det men att tidigare kurser berört ämnet. 

Respondenten berättar att han och en medarbetare från utvecklingsavdelningen går igenom 
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förbättringsförslag veckovis och de förslag som leder till förändring “tar vi upp med de 

medarbetare som det berör.” Han påstår att alla inom organisationen vill vara delaktiga men 

att det inte är tvingande att man ska jobba med kvalitetsförbättring. 

Det som motiverar M1 är att det ska vara kostnadseffektivt och enkelt både för honom själv och 

för sina anställda som arbetar ute på lagret och det som han upplever är fel ska korrigeras. 

Respondenten vill att det skall vara kostnadseffektivt för att det säkrar sitt eget jobb och sina 

medarbetares. Han berättar att han bland annat förknippar förbättringsarbetet med hur de arbetar 

med reklamationer där en annan medarbetare och han jobbar mycket med kvalitet gentemot 

kunder och leverantörer. ”Vi sitter ner och lägger upp riktlinjer för vad ska jag ta med 

lagerpersonalen och hur vi kollar vi upp och följer upp det”.  

4.7 Mellanchef 2 

M2 arbetar som produktionschef på företaget Livsmedel AB och har haft den rollen i två år. 

Personen har tidigare lång erfarenhet från Kommunikation AB som är ett stor globalt 

tillverkningsföretag inom telekommunikation, där hon tidigare arbetat i 22 år som sektionschef 

inom olika områden. Hon har i sin roll arbetat mycket med förbättringsarbeten och 

implementeringar av Lean i olika delar av organisationen under lång tid. 

I intervjun talar hon om sina erfarenheter och kunskaper från båda organisationerna och hur 

dessa skiljer sig åt. Förbättringsarbetet beskriver hon som ett kontinuerligt arbete men berättar 

att organisationerna skiljer sig väsentligt i sina förhållnings och arbetssätt med ständiga 

förbättringsarbeten. M2 beskriver att man på hennes tidigare arbetsplats jobbade mycket med 

Lean och 5S där man hade som vision att involvera personalen till att äga sin produktionsyta, 

utveckla den samt få produktionsytan att vara en del av medarbetarnas arbetsmiljö. Vidare 

beskriver hon att man hanterade ständiga förbättringar genom att fokusera mycket på att bygga 

upp de operativa medarbetarnas kunskaper. “När personalen hittade förbättringar som de 

ansåg göra produktionen bättre, använde man ett förslagssystem där man formulerade det 

uppfattade problemet samt en alternativ lösning.” 

M2 beskriver att det är en omfattande skillnad i både kvalitet och produktivitet där man 

implementerat förbättringsarbeten. Hon menar att det är de operativa medarbetarna som kan 

produktionen och att det också är dem som behöver komma med förslagen och vara en del i 

implementeringsprocessen av nya förlag. “Om toppledningen och mellancheferna detaljstyr 

vad som ska genomföras blir de inte lika dedikerad i sitt arbete och hela idén med ständiga 
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förbättringar faller.” Istället vill man ha en aktivt coachande toppledning som följer upp 

förbättringsarbetet men lämnar förslagen till mellancheferna och de operativa medarbetarna att 

arbete med tillsammans.  

Intervjupersonen beskriver ett tidigare problem där man hade det otroligt stökigt i produktionen 

vilket ledde till att komponenter försvann och verktyg slarvades bort. Efter en lyckad 

implementering där produktionen systematiskt under lång tid arbetat med förbättringsarbete 

beskriver intervjupersonen att kulturen helt förändrats. De operativa medarbetarna började till 

slut att ta eget ansvar för att minska tidigare problem. “Det hände att när jag var nere i 

produktionen och lade ett anteckningsblock på ett ställe där den inte skulle ligga, kunde det 

komma fram någon och säga åt mig, att där skulle den inte ligga.” 

Varje fredag samlades de operativa medarbetarna tillsammans med chefer för avdelningar som 

exempelvis teknik, underhåll, support och produktion för att gemensamt gå igenom, samla upp 

och diskutera de inkomna förbättringsförslagen och har men eventuellt ska kunna gå tillväga 

för att lösa dessa. “Individerna som lyft fram förbättringsförslagen fick med hjälp av detta 

tillvägagångssättet vara en del i förbättringsprocessen själva genom att tillsammans med 

toppledningen och mellancheferna driva vidare förslagen.”  

Filosofin lean och specifikt ständiga förbättringar är idag en självklarhet för företag att 

implementera. Organisationer idag kollar mycket på hur exempelvis Toyota och Scania tidigare 

har gjort med sina produktioner. Det gör att toppledningar i organisationer ofta driver denna 

frågan väldigt hårt. M2 beskriver å andra sidan att fokus och involveringen på hur man 

genomför denna process ofta glöms bort. Toppledningen bryr sig inte vilka specifika 

förbättringar avdelningen utför, utan mellanchefernas fokus blir att införa och få 

förbättringsarbetet att fungera. “Jag tycker det är bra när mellancheferna och de operativa 

medarbetarna själva får komma med förbättringsförslag utan att toppledningen är med och 

detaljstyr. Å andra sidan är det viktigt att toppledningen följer upp, motiverar och utbildar 

understrukturerna för att ge dem rätt förutsättningar att kunna utföra sitt arbete.” 

När man bestämde sig för att börja arbeta med förbättringsarbeten fick alla, chefer som 

medarbetare, en utbildning. M2 menar att grunden för utbildningen var att förklara filosofin 

Lean och dess verktyg, såsom ständiga förbättringar. Hon menar däremot att det absolut 

centrala i detta är organisationens inställning och mindset till en kulturomställning och att alla 

är delaktiga. “Förr argumenterade man för att det här är dåligt eller måste förbättras och det 
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är chefernas ansvar att göra något åt det.” Detta skiljer sig från dagens tänk där man genom 

kontinuerligt samarbete, upplyser varandra om problemen som finns i organisationen för att 

tillsammans arbeta med dem. 

På Livsmedel AB har man istället ett mål att årligen genomföra förbättringar med syfte att spara 

in kostnader motsvarande fem miljoner svenska kronor. Förbättringsförslagen analyseras och 

räknas om till kostnadsbesparingar över tid som sedan uppfyller den målkvot organisationen 

har. Det blir som ett incitament för mellancheferna att engagera och motivera både sig själva 

men också involvera de operativa medarbetarna i arbetet för att kunna nå de uppsatta målen. 

“Det blir en målbild för mellancheferna och de operativa medarbetarna att lösa detta. Detta 

resulterar i ett belöningssystem där man exempelvis börjar med att dela ut biobiljetter vid första 

uppnådda nivån, och vidare något trevligt event vid nästa nivå”  

M2 menar att man motiveras av att se verksamheten gå framåt. Att se de operativa medarbetarna 

ändra mindset och ta eget ansvar ger en otrolig upplevelse när vändningen börjar komma. “Att 

se medarbetarna ändra uppfattningen om att de bara ska stå nere på golvet och sköta sitt, till 

att se de börja ta eget ansvar, själva vara med och påverka och driva igenom frågor är 

motiverande. Även att erbjuda utbildningar driver motivationen för det visar att de uppskattar 

det man gör och vill investera tid och resurser i mig som individ.” 

 

Samtalet går vidare till om förbättringsarbete kan konkurrera ut deras eget arbete på sikt. M2 

menar att det är finns full förståelse för detta resonemang men att man har tagit jobbet som 

mellanchef för företagets skull och inte för sin egen, man har själv accepterat sin arbetsroll. Det 

är sådan tuff konkurrens och för att företag idag ska klara sig krävs ständig effektivisering vilket 

leder till att man inte kan ha ett överflöd av resurser. Här kan man istället vända på det och se 

dessa åtgärder som nödvändiga för att istället kunna få behålla personal.  

Det som kan vara negativt för engagemanget menar M2 kan vara problem större organisationer 

då toppledningen styr verksamheten från huvudkontor, ofta belägna på andra orter, kan bidra 

till att coaching och uppföljning blir avsevärt sämre. Ett problem hon ser är när toppledningen 

använder samma styrning för alla produktionsavdelningar. Avdelningarna och produktionen ser 

olika ut och därför passar inte samma beslut för alla. Viktigt är att förbättringsbesluten är 

grundade för just den specifika produktionen och att denna också efterfrågar dessa förbättringar. 

Intervjupersonen tror det är vanligt att ledningen vill implementera CI men att det tar väldigt 
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lång tid, kostar en hel del tid och pengar för företaget och att man måste våga investera i detta 

för att allt inte ska falla omkull. 

4.8 Mellanchef 3 

M3 arbetar som inköpschef för Lager AB och har haft den rollen i 5 år. Hans huvudsakliga 

ansvar är verksamhetsutveckling av inköps- och logistikprocessen gentemot leverantörer. M3 

ingår också i ledningsgrupp för verksamhetens centrallager. 

Han menar att mellanchefer ofta har en stor roll i det egna ansvaret eftersom de ofta kan 

verksamheten bättre än toppledningen. Denna kunskap ska de använda för att tillsammans med 

de operativa medarbetarna lokalisera och lösa problem i den vardagliga produktionen. 

Mellancheferna ska använda sin kunskap både till att ge medarbetarna de verktyg de behöver 

men också komma med egna förbättringsförslag som leder verksamheten framåt. 

Mellanchefen har krav på sig från toppledningen att kontinuerligt arbeta med förbättringsarbetet 

och det är i huvudsak deras ansvar att se till så de operativa medarbetarna blir engagerade och 

motiverade. “Det vi gjorde var att låta förslagsgivaren få följa med på leverantörsbesök och 

på plats få ge förslag direkt till kunden hur vi kunde packa så effektivt som möjligt för vid 

leverans kunna hantera det levererade godset så snabbt som möjligt. Detta såg vi väldigt 

positivt på då det är de operativa medarbetarna som själva jobbar med detta dagligen och då 

är det inte mer än rätt att dem ska få vara med att förklara problemet och ta fram en 

kravställning.” Därmed blir både mellancheferna och de operativa medarbetarna mer samspelta 

i utvecklingen av verksamheten och får samtidigt känna sig hörda och inse att deras förslag kan 

göra skillnad. Viktigt för mellanchefer är att visa att de lyssnar och jobbar för sina medarbetare, 

detta tror M3 ger extra motivation för deras fortsatta arbete. 

M3 menar att mellancheferna inte ska bli styrda av toppledningen i sakuppgifter. Coaching, 

utbildning och uppföljning ses som huvuduppgifter för toppledningen och är väsentliga för att 

förbättringsarbetet inte ska falla ihop. Med detta sagt bör alltså ledningen begränsa sin styrning 

till just detta och inte gå in och kontrollera medarbetarnas arbetsuppgifter. M3 resonerar kring  

betydelsen att själv få formulera sina förbättringsförslag tillsammans med de operativa 

medarbetarna för att få ut maximalt av förbättringsarbete. Mellanchefernas ansvariga chef 

spelar en stor roll i deras roll med förbättringsarbetet. M3 menar att det nämligen är stor skillnad 

om ledningen är passiv och väntar krav eller om de istället är mer aktiv och tar egna initiativ. 



34 
 

Det sistnämnda bidrar till ett effektivt och lätthanterligt samarbete som stödjer 

förbättringsarbetets utveckling och slutresultatet. 

M3 menar att han absolut kan hålla med om att individer som befinner sig i mellanledet och på 

den operativa nivån kan känna sig hotad när man jobbar med ständiga förbättringar där 

ledningens tanke är att skära bort ett led i produktionen. “Har man från början tanken att skära 

bort viss personal kommer dessa aldrig att utföra något bra arbete och sätta sig emot 

förändringsarbetet organisationen strävar efter.” Intervjupersonen menar också att för att 

motverka det måste arbete som leder till att man rationaliserar bort sig själv, leda till belöning 

och trovärdighet hos toppledningen. Lean bygger på starkt gemensamt engagemang, initiativ 

och drivkrafter och det kommer aldrig gå att genomföra om medarbetarna känner sig hotade. 

Det viktiga är att skapa starka drivkrafter i organisationen att jobba med frågan och det kan man 

bara göra genom att samarbete inom organisationen. “Börjar organisationen se att ledningen 

plockar bort eldsjälar som rationaliserar bort sig själva tror jag att man förstör sin kultur att 

jobba med Lean. Det ligger i sakens natur att alla måste känna sig trygga och behövda. Det är 

först då man kan göra ett bra jobb.” 

Återkoppling till medarbetarna menar M3 är extremt viktigt då man får en gemensamt 

involverad organisation i vad som genomförs. Det är också en stor drivkraft för både 

mellancheferna och de operativa att få vara med och ställa krav och vara delaktiga. Att bildligt 

visa hur det egna arbetet kan genomföras mer effektivt och samtidigt bli lättare motiverar 

medarbetarna. Även uppföljning av nyckeltal och siffror för verksamheten men också 

förbättringsarbetets utveckling blir en drivande faktor att visa upp för personal då det tydliggörs 

för dem i att deras arbete leder till något positivt. “Det blir en motivationsfaktor att se 

personalen utvecklas och engagera sig samt se hur organisationen kontinuerligt utvecklas. Det 

blir också något för mig att visa upp för mina chefer och visa att mitt jobb verkligen gör skillnad 

för organisationen.” M3 avslutar med att beskriva vikten av att förmedla kundkraven nedåt i 

organisationen. Att tydligt förmedla organisationens leverantörs- och kundkrav för allas 

vetskap i organisation är av allra största betydelse för motivationen och detta leder samtidigt 

till att engagera samt ger en helhetssyn med arbetet.  

4.9 Mellanchef 4 

M4 arbetar på ett stort svenskt företag som har 600 personer anställda. Han är ansvarig för lean 

och verksamhetsutveckling samt processägare för strategi och målstyrningsprocesser. På Kabin 

AB fungerar förbättringsarbete på olika sätt beroende på avdelning. Det finns en 



35 
 

förbättringsgrupp på varje avdelning som arbetar utefter en standardiserad lista med syfte att 

göra förbättringsarbetet jämförliga mellan alla avdelningar. I listan “loggas” förbättringar som 

sedan ger möjlighet till eventuella uppföljningar. 

För att motivera de anställda till förbättringsarbetet beskriver M4 att de bygger upp en viss logik 

som sätter in arbetet i ett sammanhang. För det första ska förbättringsarbetet inte ske separat 

utan det ska ingå som en naturlig del i de dagliga arbetsuppgifterna. Han drar en parallell till 

den konstnärliga kreativiteten där han säger att “du går inte omkring och så slår det ner en blixt 

i huvudet, utan det handlar om ett kontinuerligt arbete.”  

Respondenten berättar att de mäter antalet genomförda förbättringar vilket till skillnad mot om 

man enbart räknar antalet förslag så säger det inget om hur bra eller dåliga de är. M4 säger att 

det har visat sig att dem som har flest förbättringsförslag, också bidrar med de bästa 

förbättringarna. Dock så ska medarbetarna aldrig behöva vara rädda för dåliga förslag. 

M4 trycker på att det är viktigt att kommunicera till medarbetarna och där använder de en viss 

typ av retorik. Bland annat kommunicerar de varför de ska förbättra och vad förslagen på 

användningen av färre resurser skall användas till. De kommunicerar att företaget verkar på en 

konkurrensutsatt marknad som gör att priserna är svåra ändra och det de kan göra är att minska 

sina kostnader genom förbättringar. M4 menar därför att: “Vi ska ha en förbättringsmotor som 

snurrar lite snabbare än konkurrenternas. Detta gör att vi kommer vinna konkurrensfördelar 

över tid.” Att kommunicera på detta sätt, om vad de frigjorda resurserna ska användas till, alltså 

att stärka företagets konkurrenskraft och skapa tillväxt genom nya affärer, bidrar till att det är 

enklare att motivera medarbetarna “om företag lycka bygga upp en sådan argumentation, vilka 

medarbetare skulle inte vilja vara med om det?”  

M4 berättar om hur viktig kommunikationen är för att motivera medarbetarna. Ett typiskt 

exempel är vid tavelmöte där alla står framför och chefen som frågar om gruppen har några 

förbättringar, M4 säger att “det är som att dra ned en rullgardin för dem, alla känner sig dumma 

och då blir det bara frustration” eftersom det är svårt att komma på någonting i stunden. Chefen 

bör istället formulera frågan om det är något problem eller störning som medarbetarna har stött 

på i veckan? Då blir efterföljande fråga: Vad kan vi göra åt dessa störningar? Vidare förklarar 

respondenten att man ska undvika att kommuniceras negativa samband som förbättringsarbetet 

kan ge upphov till. M4 uttrycker följande: “Ur ett negativt perspektiv kan det vara människor 
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som företaget säger upp, men så fort du andas åt det hållet så är du rökt, då tar du död på hela 

förbättringsarbetet.”  

Respondenten tycker utifrån egen erfarenhet att man inte ska utfästa monetära belöningar 

kopplat till förbättringar. Det kan skapa en situation där folk inte vill hjälpas åt och att det skapar 

ett osunt klimat som präglas av konkurrens, prestige och avundsjuka. Han förespråkar istället 

att man ska använda sig av symboliska belöningar, exempelvis genom diplom eller 

uppmärksamma ett väl utfört arbete på anslagstavla. Detta menar han sänder signaler om att 

ledningen bryr sig om förbättringsarbetet och värdesätter det.  
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras den teori som har presenterats i det teoretiska ramverket samt det 

som har presenterats från den empiriska undersökningen. 

5.1 Förväntan 

En gemensam nämnare som återfinns hos samtliga respondenter handlar om att engagemanget 

ofta är en fråga om prioriteringar, exempelvis då M1 menar att arbetstiden oftast inte räcker till 

och det dagliga arbetet med att “släcka bränder” tar för mycket av tiden. T1 menar motsatsen 

och beskriver att det krävs att medarbetarna avsätter sin tid för det. Detta fenomen diskuteras 

av båda leankonsulterna, där exempelvis K2 menar att det kan bero på ett kunskapsproblem, 

alltså att man inte förstår de långsiktiga effekterna av förbättringsarbetet. I likhet med Porter & 

Lawlers (1967) syn på variabeln förväntan som också omfattas av den modererande variabeln 

förmåga, kommer ansträngningen till det utförda arbetet att påverkas negativt när kunskapen är 

låg.  

M1 ger exempel på en misslyckad implementering av ett förbättringssystem där samtliga 

medarbetare tagit för lätt på uppgiften. Han syftar på att det inte funnits någon drivande person 

eller tydlig rollfördelning om vem som ska göra vad. Detta kan ses som brist på kunskap 

alternativt härledas till en tvivelaktig uppfattning om roller där individer inte har klart för sig 

vad som förväntas av ens ansträngningar (Porter & Lawlers 1967). T1 är enig med Porter och 

Lawlers resonemang kring tydlighet om strukturen i rollfördelningar. T1 menar att det finns 

fördelar med att använda sig av en tavla som åskådliggör för alla anställda vad som behöver 

göras, vilket leder till en tydligare rolluppfattning. 

En annan aspekt angående roller handlar om retoriken. M4 förklarar betydelsen av detta, när de 

på Kabin AB bygger upp en logik kring förbättringsarbetet. Kabin AB har en tydlig 

kommunikation som bidragit till att de anställda förstår betydelsen av varför de ska bidra och 

hur de kan bidra till förbättringsarbetet. 

I respondenternas svar har olikheter identifierats i företagens resonemang kring hur de skapar 

förutsättningar för medarbetarna för att genomföra förbättringsarbetet. En del i att skapa 

förutsättningar handlar enligt Vroom (1964) om vilken ansträngning individen tror sig behöva 

för att lyckas prestera, vilket senare åskådliggjorts av Porter & Lawlers (1967) sätt att se på 
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förmågor. Därför krävs det att individerna har relevanta förmågor från träning och utbildning 

som bidrar till individens grad av prestation. 

Respondenterna T2 och M2 erbjuder utbildning för samtliga medarbetare i organisationen för 

att skapa förutsättningar för ett lyckat förbättringsarbete. T1 har liknande syn på kunskapens 

påverkan på utfallet, men att den istället genereras via träning. Vidare talar K1 om två aspekter 

som påverkar engagemanget till förbättringsarbetet, nämligen viljan att förbättras och att man 

ska kunna förbättra sig. På Butik AB beskriver T3 och M1 att företaget tillämpar en så kallad 

“mun till mun” överföring av kunskap och att de inte har någon konkret utbildning. Butik AB 

är också det företag som har antytt på problem med förbättringsarbetet, vilket i den här 

kontexten kan förklaras av en avsaknad av utbildning. K2 menar att en av anledningarna är att 

medarbetarna inte förstår betydelsen med förbättringsarbetet.  

Intervjusvaren tyder på att sannolikheten för att lyckas minskas på grund av att 

förbättringsarbetet inte efterfrågas. K1och M2 menar att man istället implementerar 

förbättringsarbete för att andra har lyckats och sett positiva effekter av det. Detta i enighet med 

T2 och M4 som båda ser att detta sannolikt leder till ett ogenomtänkt förslagssystem utan syfte 

som istället leder till mer administrativt arbete för organisationen och då specifikt 

mellancheferna som ofta redan är drabbade av tidsbrist. Resonemanget kan härledas till vissa 

företags ogenomtänkta arbetsstruktur med sin rollfördelning och oengagemang hos personalen 

till förbättringsarbetet i enighet med T3 och M1. 

5.1.1 Motiv för förbättringsarbete och organisationens förväntade ansvar 

Lam, O'Donnell & Robertson (2015) beskriver i likhet med T2, M2, M3 och M4 att dagens 

företag agerar på en konkurrensutsatt marknad där det inte finns utrymme för slöseri av resurser. 

M2 beskriver ständiga förbättringar att det i grund och botten innebär att minska arbetsmängden 

i alla led, vilket i längden leder till uppsägning av mellanchefer och den operativa personalen. 

Flertalet mellanchefer visar på förståelse för denna händelse finns hos personalen men att 

tilltron till ledningens agerande är avgörande. Som M3 tidigare beskrivit är det av stor betydelse 

för ledningen att förmedla motiv och mål nedåt i organisationen. M3 och M4 menar att företag 

inte från början kan ha som motiv att minska personal då detta endast kommer leda till interna 

motsättningar mot förbättringsarbetet, vilket överensstämmer med teorin som säger att 

organisationer behöver få med sig hela organisationen där de förstår förbättringsarbetet mål och 

genomförande. Istället ska det finnas en tilltro till ledning och ett betydande ansvar från dessa 

att i form av omplacering, befordran eller annan belöning prioritera dessa individer och visa 
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organisationen att arbete med förbättringar, även om ens roll hotas, lönar sig. Ledningen kan 

istället visa att dessa åtgärder är nödvändiga för att kunna ha en fortsatt aktiv verksamhet och 

för att behålla sin personal och istället investera tid och resurser som dessa i form av exempelvis 

utbildning vilket får medarbetarna att känna sig uppskattade. 

5.2 Instrumentalitet 

Ur teorin som använts beskrivs en tilltro på att sambandet att en prestation leder till en viss 

belöning eller som Vroom (1964) beskriver instrumentalitet; tilltron på sambandet mellan 

prestation och belöning. 

Det mest förekommande motivet som fem av respondenterna angav handlar om lönsamhet, 

eller med andra ord, att företaget kunde minska kostnader i samband med vissa 

förbättringsaktiviteter. T2 tar upp några exempel på effekter av förbättringsarbetet såsom 

minskade kostnader i samband med produktionsprocessen, ställtider, minskning av varulager 

och en ökad omsättningshastighet av varulagret. 

I övrigt angavs inga tydliga individuella behov med förbättringsarbetet mer än att 

respondenterna upplever organisatoriska fördelar kopplat till lönsamhet. Från det empiriska 

materialet finns en generell avsaknad av tilltro för förväntad belöning från toppledningen för 

det utförda arbetet på grund av att de flesta respondenter inte utlovar någon belöning kopplat 

till förbättringsarbete. Till skillnad från övriga respondenter menar M2 att medarbetarna har 

vetskap om sambandet mellan prestation och förväntad belöning. Däremot, i relation till M2 

ger M1 ett mer diffust svar om att sambandet mellan goda prestationer kommer leda till en 

monetär belöning, men att detta inte är något som är uttalat från företagets ledning.  

Ett samband kan också ses mellan prestationen av mellanchefernas och medarbetarnas uttalade 

självständighet från toppledningen i förbättringsbesluten, leda till en ökad belöning. K2 i likhet 

med M2 menar att genom att toppledningen inte detaljstyr förbättringsarbetet, leder detta till en 

ökad självständighet och produktivitet hos verksamhetens medarbetare att komma med bättre 

förslag och därav erhålla en förväntad belöning. 

Utöver de instrumentella likheterna som har presenterats ovan redogör M4 för en intressant 

ingång i hur chefer kan arbeta för att bygga upp förväntningarna med förbättringsarbetet. Syftet 

med M4´s logik som på ett enkelt retoriskt sätt byggs upp är att förklara för medarbetarna varför 

de ska förbättra och på vilket sätt användningen av färre resurser ska leda till. Med andra ord 
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har förbättringsaktiviteter lett till minskade kostnader, eller med andra ord, frigjorda resurser, 

vilka i sin tur ska användas till något som gynnar medarbetarna själva. Bland annat förklarar 

M4 hur de frigjorda resurserna kan användas till att skapa tillväxt för företaget och stärka dess 

konkurrenskraft. Därmed kan chefen med hjälp av den här typen av retorik bygga upp en logik 

som är svår för medarbetarna att sätta sig emot.  

Ett annat sätt att bygga upp förväntningarna beskrivs av K2 och M4, som menar att chefer ska 

ställa rätt sorts frågor som bidrar till att medarbetarna ges möjlighet att reflektera över vad deras 

prestation med förbättringsarbetet kommer leda till som gynnar dem själva. Rätt sorts frågor är 

att man ska formulera frågor utifrån medarbetarnas situation, exempelvis: Finns det något som 

stört dig i vardagen? Vad vill du göra på jobbet? Om frågorna ställs på detta vis kommer många 

vardagsproblem kunna lösas menar respondenterna. 

5.3 Valens  

Jorgensen et al. (2003) och leankonsulterna K1 och K2 säger att tydliga och utmanande mål 

kopplade till verksamhetens förbättringsarbete ökar engagemanget bland medarbetarna. Utifrån 

det empiriska materialet kan det konstateras att valensen kommer till uttryck på olika sätt och 

motiven bakom eventuella belöningar skiljer sig åt. Bland annat kan det identifieras att ingen 

av respondenterna kopplar ihop förbättringsarbetet med efterföljande monetära belöningar. På 

frågan varför inte belöningar tillämpas, säger bland annat M4 att de personliga monetära 

belöningarna skapar konkurrens och avundsjuka. Istället kan en alternativ belöning vara av 

symbolisk karaktär som sänder signaler om att ledning värdesätter förbättringsarbetet. M2 ger 

exempel på en symbolisk belöning i form av biobiljetter och företagsaktivitetet som delats ut i 

samband med att arbetsgruppen uppnått vissa delmål. 

För att värdera den utförda prestationen av förbättringsarbete har respondenterna fått svara på 

frågor om målsättningar. Mål är en drivande motivationsfaktor som bör formuleras tydligt och 

vara utmanande för de anställda (Jorgensen et al. 2003). Det urskiljs att fem respondenter inte 

har några tydliga i målsättningar kopplat till förbättringsarbetet. I kontrast till detta beskriver 

T2 att målen tydligt ska involvera samtliga i organisation att jobba mot kvalitetsförbättringar. 

Däremot redogör M2 och M1 för ett tydligt mål kopplat till förbättringsarbetet. Där M2 har som 

mål att förbättringsarbetet ska leda till kostnadsbesparingar motsvarande fem miljoner per år, 

medan M1 och T3 säger att målet med förbättringsarbetet ska vara noll fel ut till kund samt 

minimering av reklamationskostnader.  
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Att flertalet av respondenterna inte uttrycker konkreta mål kan i en kontext av förbättringsarbete 

förefalla vara komplicerat i hur och vilka faktorer som är mätbara. På ett sätt landar målets 

mätbarhet i en viss subjektiv bedömning om medarbetarnas prestation har bidragit till ett 

lyckosamt utfall eller inte. I likhet med M4 så diskuterar respondenten svårigheterna i att mäta 

antal förslag på förbättringar vilket har bidragit till att de endast mäter antal genomförda förslag. 

Detta resonemang delas också av K1 som säger att det är bättre att räkna antalet genomförda 

förbättringsförslag eftersom antal förslag inte säger något om kvaliteten.  

M4 menar också att det är svårt att direkt hänföra ett genomfört förbättringsförslag till en viss 

anställd då förbättringar oftast sker under samspel mellan flera individer. Vilket kan vara en av 

anledningarna till att flera av respondenterna förklarar att de diskuterar förslag på förbättringar 

under möten, istället för som M4 säger att “förbättringsförslag slår inte ner som en blixt”. T3 

redogör för hur de under rundabords-möten tillsammans med medarbetarna går igenom 

avvikelser och tar fram förslag på alternativa lösningar. Ovanstående resonemang bidrar till att 

förstå problematiken om varför målsättningar i en kontext av förbättringsarbete är svårt att 

formulera och genomföra.  

5.4 Skillnader och likheter med tidigare forskning 

Tidigare studier har kommit fram till att det är synonymt för lyckade förbättringsarbeten att alla 

inom organisationen är delaktiga (García et al. 2014; Knol et al. 2018; McLean et al. 2017; 

Trenkner 2016;). Van Assen (2018) menar att det finns ett samband mellan toppledningens 

delaktighet och förbättringsarbetets utfall. I enighet menar T2 att förbättringsarbetet fungerar 

bättre och att medarbetarna blir mer aktiva i förbättringsarbetet om de visar sin uppskattning 

och närvaro på möten. T2 har observerat att engagemanget blir högre när han är närvarande i 

arbetet. M2 menar i sin tur att det är positivt att toppledning och mellanchefer är engagerade 

men att förbättringsarbetet inte får detaljstyras av dem, då idéen med ständiga förbättringar 

faller. M2 menar att toppledningens roll är att följa upp, motivera, utbilda och skapa rätt 

förutsättningar för att utföra ett arbete som motsvarar förväntningarna. K2 och K1 är eniga med 

dessa åsikter men K1 menar att chefer ska efterfråga förbättringar och att det annars fungerar 

dåligt men att han ser en tendens att toppledningen vill att det ska förbättras men att det är 

vanligt att de är oengagerade och “gör förvånansvärt lite för att det ska hända.”  

K1 och K2 menar att det är viktigt att återkoppla förslagens utveckling och genomförande i 

form av medarbetarsamtal och feedback för att motivera dem till att lämna in fler förslag. M2 

betonar vikten av att chefer ska vara coachande i sitt agerande under förbättringsarbetet och 
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vara noggranna med att följa upp förbättringsarbetet. M3 menar att förbättringsarbetets 

utveckling blir en drivande faktor om man visa upp resultatet för personal där dem svart på vitt 

får se att deras arbete leder till något positivt. Detta är något som samtliga respondenter medgett. 

T2 jobbar med återkoppling månadsvis medan T1, M1 och M2 gör det veckovis. Detta 

resonemang har även en stark koppling till utvecklingen av företagets kultur som enligt Kotnour 

(2000) ska ha utrymme för att göra fel. Från empirin förtydligar både T3 och M4 att 

medarbetarna aldrig ska behöva känna oro för att ledningen ska kritisera förslaget. I enighet 

med teorin visar K2, M2 och M4 att förbättringsarbetet leder till en kulturförändring där 

förbättringsarbetet inte längre ses som en separat arbetsuppgift utan istället byggs in som en 

naturlig del av de dagliga arbetsuppgifterna. T2 betonar betydelsen av jämlikhet där man visar 

respekt och lyssnar på varandra vilket gör att man jobbar för och inte emot varandra.  

 

Enligt Maurer (2012 se Carnerud, Jaca & Bäckström 2018) är det de ständiga förbättringarna 

som leder till effektivitet på sikt. Det är oftast toppledningen som är mest intresserad av 

företagets ekonomiska framgångar, men att de har en tendens att tänka på kortsiktiga resultat 

(Liker & Convis 2011). Båda leankonsulterna poängterar att det är svårt att se de långsiktiga 

effekterna och att det är mänskligt att göra det som är bråttom och att man inte har tid för det 

som är viktigt. Det går att tolka Butiks AB förbättringsarbete, utifrån vad som beskrivs i 

intervjun med M1, som att det finns en motstridighet mellan kortsiktigt och långsiktigt 

tänkande. T1 avfärdar det när han menar att arbetet ska ske i mer förebyggande syfte för att 

slippa göra saker i sista stund och där M4 menar att förbättringsarbete leder till 

konkurrensfördelar över tid. 
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6. Reflektion  
I avsnittet diskuteras och kritiseras studiens teorimodell och en reflektion kring en modifierad 
modell presenteras. 

6.1 Den sociala variabeln 

Flera av respondenterna har närliggande åsikter gällande belöning och motivation kopplat till 

förbättringsarbete. Eftersom Vrooms analysmodell beskriver en individs motivation till ett 

arbete som är och drivs individuellt och ständiga förbättringar är ett arbete som drivs i grupp, 

kan modellen därför ge komplikationer i analysen, vilket konstateras gällande belöningar. Då 

avsaknaden av belöningar kopplat till förbättringsarbetet har detta gjorde det svårt att analysera 

individens valens. Modellens motivationsfaktorer är mer av egoistisk karaktär där individens 

deltagande har direkt koppling till det som skapar motivation, såsom belöning och befordran.  

I likhet med den kritik som tidigare riktats mot förväntansteorin, anser författarna till studien 

att det finns en motivationsfaktor som teoretiska modellen missar och som studien väljer att 

kalla för den “sociala varibeln”. Författarna är medvetna om att namnet i sig inte är det mest 

optimala benämningen då det kan missförstås, men i brist på alternativa benämningar föll valet 

på social variabel.  

Samtliga mellanchefer menar att deras drivkraft till att jobba med förbättringsarbete kommer 

från medarbetarnas och organisationens utveckling, vilket den sociala variabeln avser att 

förklara. Variabeln förklarar att individen inte bara blir motiverad av en direkt belöning utan 

istället drivs av en indirekt belöning, den sociala faktorn. Genom att se sitt arbete i sin tur 

påverka och utveckla sina medarbetare, vilken ses som en alternativ eller utvidgad syn på valens 

som driver individens motivation. Utifrån analysen kan det konstateras att belöningar i samband 

med förbättringsarbete inte är så fokuserat på monetära belöningar som bonuslön eller 

befordran som teorin antyder. 

6.2 Den kommunikativa variabeln 

I likhet med den kritik som har lyfts fram i teoriavsnittet finner författarna av denna studie ett 

behov av att modifiera modellen för förväntansteorin. Ett fenomen som uppenbarar sig i 

analysen är hur respondenterna resonerar kring hur de på ett retoriskt sätt väljer att bygga upp 

en viss logik, eller förväntningar som man skulle kunna kalla det, kring förbättringsarbetet. 

Detta är något som förväntansteorin inte bidrar med att förklara.  
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Studien kan även visa att effekterna av den kommunikativa variabeln bidrar till att skapa 

meningsfullhet kring arbetet med ständiga förbättringar, som i sin tur har ett direkt positivt 

samband med motivationen. Hur starkt eller svagt sambandet är blir i denna studie svår att 

klassificera. Dock kan det utifrån observationerna dras slutsatser om att det existerar en form 

av kommunikativ variabel. Till framtida studier rekommenderas det därför att studera denna 

variabel närmare, främst bör styrkan i sambandet studeras på motivation men även om 

sambanden kan illustreras i andra kontexter än förbättringsarbete. 

Det är också viktigt att precisera vart den kommunikativa och sociala variabeln kan lyftas in i 

den befintliga modellen för förväntansteori eftersom det lättare kan åskådliggöras och förstås. 

Nedan illustreras den kommunikativa variabeln som en modererande variabel på de befintliga 

variablerna förväntan och instrumentalitet. Den sociala variabeln har en direkt påverkan på 

valensen. 

 

 
Figur 5. Studiens egna modifiering av Porter & Lawlers motivationsmodell till förväntansteorin 
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7. Slutsats 

I studiens sista kapitel presenteras de slutgiltiga resultaten av frågeställningen: Hur kan 

engagemanget till förbättringsarbete i tillverkande företag förklaras genom motivationsteori? 

Därefter presenteras studiens bidrag till forskningen som erhållits och bör uppmärksammas. 

Avslutningsvis diskuteras intressant vidare forskning kring studien och dess bidrag. 

Ett framgångsrikt förbättringsarbete karaktäriseras av allas delaktighet och engagemang som 

leder till att resurser används på ett effektivt sätt. Både toppledningen och mellancheferna har 

en avgörande roller för att de operativa medarbetarna ska tycka det är meningsfullt och 

motiverande att jobba med förbättringar. En bidragande faktor för motivation är chefernas 

retoriska förmåga att förklara vad förbättringarna ska leda mot och vad de frigjorda resurserna 

ska användas till. Den retoriska förmågan är en variabel som studien har identifierat och 

benämns den kommunikativa variabeln.  

Studien identifierar ett problem som uppstår i samband med att mellanchefen ska inkorporera 

arbetet med ständiga förbättringar då arbetstiden redan är fullbelagd. Mellanchefen vet inte 

vilka arbetsuppgifter som ska bortprioriteras och detta gör att deras motivation att jobba med 

ständiga förbättringar kommer att vara låg då de kommer att prioritera andra arbetsuppgifter 

som ingår i deras arbetsbeskrivning. Toppledningen behöver därför hjälpa mellancheferna att 

undanröja arbetsuppgifter och istället ge tid till förbättringsarbetet.  Studiens slutsats pekar på 

att en tydlig uppfattning om roller har ett positivt samband med engagemanget till 

förbättringsarbetet. 

Oftast implementeras ett förbättringsarbete utan någon egentlig idé eller plan för hur det ska 

genomföras, vilket i det flesta fall leder till att förbättringsarbetet inte blir anpassat till 

organisationen. Ett positivt samband kan urskiljas från studiens observationer mellan utbildning 

och engagemang till förbättringsarbetet vilken kommer att påverka förbättringsarbetets utfall i 

organisationen. 

Gemensamt för respondenterna är hur företag behandlar belöningar kopplat till 

förbättringsarbetet. Det är ingen som arbetar med monetära belöningar eftersom det skapar 

konkurrens mellan medarbetarna. I studiens analys framkom det att företag som arbetar med 

ständiga förbättringar istället fokuserar på muntliga belöningar i form av feedback och 

uppmuntran. Även symboliska belöningar förekommer i form av diplom och biobiljetter, då det 
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ses som en uppskattande gest för arbetet. Istället för enskilda monetära belöningar bör 

belöningar till grupp eller symboliska belöningar då dessa har en positiv påverkan på 

engagemanget. 

Studiens forskningsbidrag blir att det finns ytterligare två faktorer för motivation som teoretiska 

modellen missar, nämligen en social variabel och en kommunikativ variabel. Studiens sociala 

variabel innebär att drivkraften till att jobba med förbättringsarbete kommer från medarbetarnas 

och organisationens utveckling. Studiens andra variabel, den kommunikativa variabeln, bidrar 

med att förklara hur kommunikationen kan användas som redskap för att skapa förväntningar 

och motiverade medarbetare. Dessa två variabler betraktas som en modifikation av den 

befintliga modellen av förväntansteorin som i denna studie påverkar motivationen positivt i en 

kontext av förbättringsarbete.  

7.1 Vidare forskning 

För att utveckla de slutsatser som gjorts rekommenderar författarna till denna studie att för 

framtida forskning fokusera på hur engagemanget upplevs utifrån ett operativt perspektiv. Detta 

med hänsyn till att denna studie enbart har fokuserat på topp- och mellanchefsnivån. Författarna 

ser även möjligheter för framtida studier att studera motivation utifrån ett grupperspektiv vilket 

är intressant då många av dagens organisationer arbetar i team.  

Ett annat samband som nämnts i studien, men som skulle vara intressant för vidare forskning 

är att studera hur pass starkt sambandet är mellan utbildning och lyckad implementering av 

förbättringsarbete. 

Det rekommenderas även för vidare studier att studera den sociala variabeln mer ingående och 

analysera individens belöningssystem utifrån att känna motivation och belöning från gruppens 

och verksamhetens gemensamma prestation samt mäta hur hög alternativt låg påverkan denna 

variabel har på individers motivation. 

 

 

 

  



47 
 

8. Referenslista 

Backlund, F., & Sundqvist, E. (2018). Continuous improvement: challenges for the project-
based organization. International Journal of Quality & Reliability Management, 35(1), 1306-
1320. 
 

Behling, O., Dillard, J., & Gifford, W. (1979). Tests of Expectancy Theory Predictions of 
Effort: A Simulation Study Comparing Simple and Complex Models. 1, 331-347. 
 

Behrstock-Sherratt, E. & Coggshall, J. G. (2010). Realizing the promise of generation Y. 
Educational Leadership, 67(8), 28-34.  
 

Bessant, J., Burnell, J., Harding, R. and Webb, S. (1993). Continuous improvement in British 
manufacturing. Technovation, 13(4), 241–254. 
 

Bhuiyan, N. & Baghel, A. (2005). An overview of continuous improvement: From the past to 
the present. Management Decision, 43(5/6), 761 –771. 
 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber. 
 

Carnerud, D., Jaca, C. & Bäckström, I. (2018). Kaizen and continuous improvement – trends 
and patterns over 30 years. The TQM Journal, 30(4), 371-390. 
 

Čiarnienėa, R. & Vienažindienėb, M. (2015). An Empirical Study of Lean Concept 
Manifestation.  Social and Behavioral Sciences. 207(2015), 225-233. 
 

Corso, M., Giacobbe, A., Martini, A., & Pellegrini, L. (2007). Tools and abilities for 
continuous improvement: what are the drivers of performance?. International Journal of 
Technology Management, 37(3-4), 348-365. 
 

Dahmström, K. (2000). Från datainsamling till rapport: att göra statistisk undersökning. 5 
uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. 2:a upp. Malmö: Gleerups Utbildning AB 
 

Dora, M., Kumar, M., & Gellynck, X. (2016). Determinants and barriers to lean 
implementation in food-processing SMEs – a multiple case analysis. Production Planning & 
Control, 27(1), 1–23. 
 

Fryer, K. J., Antony, J. & Douglas, A. (2007). Critical success factors of continuous 
improvement in the public sector: a literature review and some key findings, The TQM 
Magazine, 19(5), 497-517. 



48 
 

 

García, J. L., Maldonado, A. A., Alvarado, A., & Rivera, D. G. (2014). Human critical 
success factors for kaizen and its impacts in industrial performance. The International Journal 
of Advanced Manufacturing Technology, 70(1), 2187–2198. 
 

Humphreys, J. & Einstein, W. O. (2004). Leadership and Temperament Congruence: 
Extending the expectancy theory model och of work motivation. Journal of leadership and 
organizational studies, 10(4). 
 

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. 3 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB.  
 

Jacobsen, D. I. (2017). Hur genomför man undersökningar? Lund: Studentlitteratur AB 
 

Joambalvo, J. (1979). Performance Evaluation and Directed Job Effort: Model Development 
and Analysis in a CPA Firm Setting. Journal of Accounting Research, 17(2(, 436-455.  
 

Jorgensen, F., Boer, H. & Gertsen, F. (2003). Jump-starting continuous improvement through 
self-assessment. International Journal of Operations & Production Management, 23(10), 
1260–1278. 
 

Jurburg, D., Viles, E., Jaca, C. and Tanco, M. (2015). Why are companies still struggling to 
reach higher continuous improvement maturity levels? Empirical evidence from high 
performance companies. The TQM Journal, 27(3), 316-327. 
 

Jurburg, D., Viles, E., Tanco, M., Mateo, R., & Lleó, A. (2016). Measure to succeed: How to 
improve employee participation in continuous improvement. Journal of Industrial Engineering 
and Management, 9(5), 1059-1077. 
 

Jurburg, D., Viles, E., Tanco, M., & Mateo, R. (2017). What motivates employees to 
participate in continuous improvement activities?. Total Quality Management & Business 
Excellence, 28(13-14), 1469-1488. 
 

Kandrom, T (2015). Work motivation: Relationship with job satisfaction, locus of control and 
motivation orientation. International Journal of Liberal Arts and Social Science, 3(6), 125-
148. 
 

Knol, W.H., Slomp, J., Schouteten, R.L.J. & Lauche, K. (2018). Implementing lean practices 
in manufacturing SMEs: testing “critical success factors” using Necessary Condition 
Analysis. International Journal of Production Research, 1(1), 1–19. 
 



49 
 

Kominis, G & Emanuel, C (2007) . The Expectancy Theory Revisited: Developing an 
extended model of managerial motivation. Management Accounting Research. 19(1), 49-75. 
 

Kopelman, R. E. & Thompson, P. H. (1976). Boundary Conditions for Expectancy Theory 
Predictions of Work Motivation and Job Performance. Academy of Management Journal, 
19(2), 237–258. 
 

Kotnour, T. (2000). Organizational learning practices in the project management 
environment. International Journal of Quality & Reliability Management, 17(4), 393-406. 
 

Kren, L (1990). Performance in a budget-based control system: an extended expectancy 
theory model approach. Journal of management accounting research. 2(1), 100-112. 
 

Kultalahti, S., Viitala, R. L. (2014). Sufficient challenges and a weekend ahead – Generation 
Y describing motivation at work. Journal of Organizational Change Management, 27(4), 569-
582. 
 

Kunz, A. & Pfaff, D. (2002). Agency theory, performance evaluation, and the hypothetical 
construct of inrisic motivation. Accounting, Organizations and Society. 27(3), 275-295. 
 

Lam, M., O'Donnell, M., & Robertson, D. (2015). Achieving employee commitment for 
continuous improvement initiatives. International Journal of Operations & Production 
Management, 35(2), 201-215. 
 

Lawler & Lloyd (1973). Expectancy Theory and Job Behaviour. Organizational Behaviour 
and Human Performance. 9(1)482-503. 
 

Liker, J. & Convis, G. (2011). The Toyota Way to Lean Leadership: Achieving and Sustaining 
Excellence through Leadership Development. McGraw Hill Professional. 
 

Lindgren, H. (2007). MELLANCHEF - Ett komplext uppdrag. Bokförlaget Mareld 
 

Lloyd, R & Mertens, D. (2018). Expecting More Out of Expectancy Theory: History Urges 
Inclusion of the Social Context. International Management Review. Vol.14 (1). 
 

Lunenburg, F. (2011). Expectancy theory of motivation: Motivating by altering 
expectations.  International Journal of Management, Business and Administration, 15(1).  
 

Matsui, T., Okada, A. & Mizuguchi, R. (1983). Expectancy Theory Prediction of the Goal 
Theory Postulate, the Harder the Goal, the Higher the Performance. Journal of Applied 
Psychology, 66(1), 54-58. 
 



50 
 

McLean, R. S., Antony, J., & Dahlgaard, J. (2017). Failure of Continuous Improvement 
initiatives in manufacturing environments: a systematic review of the evidence. Total 
Quality Management & Business Excellence, 28(3–4), 219–237. 
 

Meland, Å. (2017). LEAN är bara ett namn - maximera kundnyttan och minimera 
resursslöseriet. Stockholm: Liber AB. 
 

Meyer, J. P., & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general 
model. Human Resource Management Review, 11(1), 299–326. 
 

Modig, N. & Åhlström, P. (2015). Detta är LEAN - lösningen på effektivitetsparadoxen. 2. 
uppl., Stockholm: Rheologica Publishing. 
 

Orwig, R. A. & Brennan, L. L. (2000). An integrated view of project and quality management 
for project-based organizations. International Journal of Quality & Reliability Management, 
17(4), 351-363. 
 

Parijat, P., Bagga, S. (2014). Victor Vroom’s Expectancy Theory of Motivation – An 
Evaluation. Internationall research journal of business and management, 7(9), 1-8. 
 

Petersson, P., Johansson, O., Broman, M., Blucher, D. & Alsterman, H. (2009). Lean - Gör 
avvikelser till framgång. 2. uppl, Stockholm: Part Media. 
 

Porter & Lawler (1967). Antecedent Attitudes of Effective Managerial Performance. 
Organizational Behaviour and Human Performance, 2(1), 122-142. 
 

Porter, L. W. & Lawler, E. E. (1968). Managerial Attitudes and Performance. Homewood, 
IL: Irwin Dorsey.  
 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. 
Harlow: Financial Times Prentice Hall. 
 

Smith, B. D. (2009). Maybe I will, maybe I won’t: what the connected perspectives of 
motivation theory and organisational commitment may contribute to our understanding of 
strategy implementation. Journal of Strategic Marketing, 17(6), 473–485. 
 

Smith, K. T. (2010). Work-life balance perspectives of marketing professionals in generation 
Y. Services Marketing Quarterly, 31(1), 434-447. 
 

Sörqvist, L. (2004). Ständiga förbättringar. Lund: Studentlitteratur AB 
 



51 
 

Temponi, C. (2005). Continuous improvement framework: implications for academia. Quality 
Assurance in Education, 13(1), 17-36. 
 

Thierry, H (1990) Work Motivation. s.67-75. New Jersey: Lawrence Publishers.   
 

Trenkner, M. (2016). Implementation of lean leadership. Management, 20(2), 129–142. 
 

Van Assen, M. (2018). Exploring the impact of higher management’s 
leadership styles on Lean management. Total Quality Management & Business Excellence, 
29(11), 1312-1341. 
 

Vroom, Victor. H (1964). Work and Motivation. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
 

Walentynowicz, P (2018). Employees involvement in continuous improvement processes of 
the enteprises in Polan - barriers and the ways of reducing them. SHS Web of Conferences 
57, 1-12. 
 

Wiley (1997). What motivates employees according to over 40 years of motivation surveys, 
International Journal of Manpower, 18(3), 263-280. 
 

Wong, M., Gardiner, E., Lang, W. and Coulon, L. (2008). Generational differences in 
personality and motivation: do they exist and what are the implications for the workplace?. 
Journal of Managerial Psychology, 22(8), 878-890. 
 

  



52 
 

Bilaga 1 
Frågeguide till leankonsulter. 
 

1. Beskriv hur arbetet med ständiga förbättringar bedrivs i dem företag som du stöter på. 

 

2. Beskriv hur uppföljning och återkoppling på förbättringsarbetet bedrivs. 

 

3. Hur upplever du engagemanget kopplat till förbättringsarbetet? 

 

4. Vad tror du engagerar medarbetare till att arbeta med ständiga förbättringar? 

 

5. Hur upplever du att förbättringsarbetet prioriteras?  

 

6. Är det ofta som du får höra att “tiden inte räcker till”? Om Ja, hur tror du det kommer 

sig?  

 


