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Abstrakt 

Bakgrund: Globala och nationella krav i ”det nya arbetslivet”, påverkar individen till att 

försöka upprätthålla en bred kompetens, flexibilitet i ett alltmer individualiserat samhälle. 

Den ökade ohälsan skapas av problem som otrygga arbetsförhållanden, en stressigare 

arbetsmiljö för både fast anställd och tillfällig arbetskraft. Personalens arbetsätt utkristalliseras 

på många olika sätt i verksamheterna, vilket får konsekvenser för det gemensamma arbetet 

och dess mål. Följden blir att var och en arbetar utifrån sin troliga teori och det vardagliga 

”praktiska” görandet tar över arbetet alltmer i verksamheten. Detta försvårar arbetet mot 

gemensamma mål, visionen om den teoretiska kunskapen har gått förlorad.  Om sedan det 

egna arbetssättet sker utan tid för någon djupreflektion, eftertanke och förankring tillbaka till 

vad den teoretiska visionen och praktiska kunskapen utgörs av, blir kvalitén där utefter på det 

vi gör. Den mjuka människan försöker finna kortvariga lösningar för stunden och samtidigt 

mobilisera kraft, men den strategin blir ohållbar, både för individens hälsa och för allas 

gemensamma arbetsmiljö. Vi behöver en god arbetsmiljö där personal känner trygghet och 

förutsägbarhet inför arbetet där allas hälsa och välmående främjas. Dessutom ett hållbart 

arbetsliv där vi skapar en grogrund att kunna växa som person. Vilket/Vilka arbetssätt skulle 

kunna förverkliga detta, är Lean en tänkbar strategi?  

Syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka chefers och medarbetares upplevelser av Lean 

som arbetssätt i relation till hälsa. Delsyftet är vilka faktorer som avgör om ett företag ska lyckas 

med sin tillämpning av Lean.  

Metod: Intervjuer med semistrukturerade frågor med anställda, chefer och medarbetare i 

företag och offentlig verksamhet och analyseras genom kvalitativ innehållsanalys (n=7). 

Resultat: Informanterna uttrycker att det känns som att företagen satsar på deras hälsa, de ses 

som viktigaste resurs och betydelse att skapa de bästa förutsättningarna för dem. Företagen 

ser värdet att ha involverad och engagerad personal och utan deras medverkan når man inga 

framsteg. Det är klart och tydligt att personalens hälsa främjas sett ur ett salutogent synsätt på 

hälsa genom att tillämpa Lean som arbetssätt. De känner att företaget har tilltro, litar på sina 

anställda och ger befogenheter som känns motiverande, meningsfulla och värt att engagera sig 



2 
 

i . Detta är helt i överensstämmelse med hälsopromotionens grunder och ur ett hälsofrämjande 

arbete (Ottawa Charter, 1986). Lean skapar påtagliga och synbara ”mjuka” hälsofrämjande 

effekter i hela företaget på alla systemnivåer, individ-, grupp- och organisationsnivå också ut 

mot kund och brukare. Individen får och ges möjlighet att blomstra och växa i sin roll, att 

utvecklas med ett ständigt lärande och en stärkt självkänsla av att tillämpa Lean. Dessa 

effekter kan nås när företaget och ledningen är väl förankrade, har kunskap om filosofin och 

arbetssättet Lean. Det tar sin tid, en startsträcka vid tillämpning av Lean och lärandet om 

Lean, det är inget enkelt fixande genom kortvariga konsultuppdrag. Stöd och hjälp behövs på 

vägen till en lyckad implementering av arbetssättet Lean. För att nå de hälsofrämjande 

effekterna väljer man att implementera hela Leankonceptet och inte delar, det ger inte mer än 

kortvariga effekter. När företag och organisationer väljer att investera och satsa på arbetssättet 

Lean vinner de många positiva hälso- och arbetsmiljöeffekter. Genom sitt ständiga 

förbättringsarbete, värdeskapande tid och framgångar för alla anställda, brukare och kund så 

ökar trivseln och möjligheten att må bra. 

Nyckelord: Lean, hälsofrämjande, salutogen, hälsopromotion, arbetssätt, lärande, kvalitativ 

innehållsanalys 
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Abstract- Background: Global and national standards in the 'new world of work ", affects 

the individual to try to maintain a broad range of skills, flexibility in an increasingly 

individualized society. The increased ill health created by problems that precarious working 

conditions, a stressful work environment for both permanent and temporary labor. Staff ways 

of working crystallize in many different ways in the activities, which have implications for the 

work and its aims. As a result, each working from its probable theory and the everyday 

'practical' performance takes over more and more of the business. This hampers efforts 

towards common goals, the vision of the theoretical knowledge has been lost. Then, if their 

operation is done without time for some deep reflection, reflection and tie back to what the 

theoretical vision and practical knowledge consists of, the quality of which along at what we 

do. The soft humans trying to find short-term solutions while at the same time mobilizing 

force, but that strategy becomes unsustainable, both for individual health and for everyone's 

common work environment. We need a good working environment where staff feel certainty 

and predictability for business where everyone's health and well promoted. Moreover, a 

sustainable working where we create a fertile ground to grow as a person. What / Which 

approach would be able to realize this, is Lean a possible strategy? 

Purpose: The essay's main purpose is to investigate managers 'and employees' perceptions of 

Lean practices in relation to health. Other purpose´s is the factors that determine whether a 

company is to succeed in its application of Lean. 

Method: Interviews with semi-structured questions with employees, managers and employees 

in the private and public sectors and analyzed by qualitative content analysis(n= 7). 

Results: The informants expressed that it feels like companies are investing in their health, 

they are seen as most important resource and importance of creating the best conditions for 

them. Companies see the value of having involved and committed staff and without their 

participation is reached no progress. It is clear that the health promotion from a salutogenes 

approach to health through the application of Lean practices. They feel that the company has 

confidence, trust their employees and gives powers that feels motivating, meaningful and 

worthwhile to engage in. This is entirely consistent with health promotion grounds and from a 

health promotion work (Ottawa Charter, 1986). Lean creates real and apparent "soft" health 

promoting effects throughout the company at all system levels, individual, group and 

organizational level is also out to customers and users. Individual will receive and be given 

the opportunity to flourish and grow in their role to develop with a constant learning and a 

strong sense of self by applying Lean. These effects can be achieved when the company and 

the management is well established, has a knowledge of the philosophy and approach Lean. It 

takes time, a takeoff on the application of Lean and learning about Lean, there is no simple 

fixing by short-term consulting assignments. Support and help is needed on the road to a 

successful implementation of the Lean approach. In order to achieve the health-promoting 

effects, you choose to implement the Lean concept and not parts, it does not provide more 

than short-term effects.When companies and organizations choose to invest and focus on 

Lean approach overcomes the many positive health and safety effects. Through its continuous 

improvement, value-added time and success for all employees, clients and the customer will 

increase job satisfaction and the opportunity to feel good.                          

Keywords: Lean, health promotion, salutogenic, health promotion, working, learning, 

qualitative content analysis 
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Inledning 
Den organisation eller företag som idag på 2010-talet uppfyller och strävar till både 

humanitära och ekonomiska behov, såsom attraktiv arbetsgivare som skapar rätta 

förutsättningar kan vara vinnare i ett större och långsiktigare perspektiv för ett hållbarare 

arbetsliv. Konsekvenserna av globalisering och teknisk utveckling har påverkat organisationer 

till ett förändrings- och utvecklingstryck som aldrig varit större än nu. Ändrade kundkrav, 

förändrade värderingar och ekonomier driver på behovet av förändring i och av företag och 

andra organisationer (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

Konkurrenskraften, kostnadseffektiviteten och de alltmer slimmade organisationerna får 

därför oftast fokus på resultat och vinster. Mitt i dagens arbetsliv” det nya arbetslivet” i ett allt 

högre tempo med ständiga förändringar finns den mjuka människan, i ett alltmer 

individualiserat samhälle. Följderna ger ökade krav och kompetensbehov på individen som 

själv blir ansvartagande för arbetet, som också gör att ohälsan bland människor ökar (Allvin, 

2006). De som idag har arbete får ofta arbeta mer vilket kan innebära svårigheter att själv dra 

gräns mellan privat- och arbetsliv. Arbetslösheten i Sverige maj 2013, visar 8,2 % (15-74 år) 

och 26,9 % arbetslösa av arbetskraften är i åldern 15-24 år. Samtidigt ökar antalet personer 

med kort deltidsarbete, alltså de som endast arbetar 1-19 timmar per vecka, från 26 000 

personer i maj 2012, att samma månad 2013 ha stigit till hela 319 000 personer (scb.se).  

 

Varför är det så här? En arbetsmiljö med stigande sjukfrånvaro och även ökad sjuknärvaro 

som fenomen påverkas sannolikt av en försämrad anställningstrygghet, mer övertidsarbete 

och graden av ett socialt stöd (Caverley et al.,2007). Sjukdomsnärvaro bedöms vara en viktig 

riskindikator i arbetet och ett samband med krav som plikttrogenhet och ansträngning, tillika 

tidspress på den anställde (Dellve et al.,2011). Arbetsplatser speciellt inom vård och 

omsorgsarbete har den största sjukfrånvaro (Allvin, 2006) och därför många gånger i stort 

behov av tillfällig, korttidsanställd personal. Hur utvecklas, tillika framstår personalens 

arbetsmiljö och dess kvalité i verksamheter när de arbetar trots sjukdom, ibland 

underbemannad eller med tillfällig personal, som dessvärre inte alltid känner till 

verksamheten och arbetsplatsens arbetssätt? Det kanske dels är så att inte alla har utbildning 

som krävs för arbetet, inte heller hinner få och bli introducerade i arbetssättet av den fasta 

personalen och därmed inte känner sig delaktiga. Det kan också bero på att personalen inte 

själva hinner reflektera över sin verksamhet och arbetsuppgifter. De vardagliga sysslorna och 

görandet i verksamheten hamnar lätt i fokus utan någon ökad effektivitet och skaparkraft 

(Mårdén, 2007;Jensen & Sandström, 2012). 

Denna problematik skapar dilemma i företag och organisationer såväl vård och omsorgsarbete 

som inom produktions- och tillverkningsindustri. Anställda och tillfällig personal ställs inför 

en ökad arbetsbelastning såväl fysiskt som psykosocialt, vilket ställer orimliga krav som 

ytterligare ger konsekvenser på individen. Bidragande effekter av detta är att arbetsätten 

utkristalliseras på en mängd varierande, ineffektiva och inkonsekventa sätt i verksamheter 
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utan någon djupare eftertanke vad, hur och varför det blir som det blir. Svårigheterna blir att 

kunna arbeta mot en gemensam värdegrund och mål. Denna utveckling är inte acceptabel 

enligt min mening, inte hållbar och då allra minst hälsosam för personal och ut mot brukare 

och kund.  

 

De visioner och mål som företag och organisationer borde ha är att se sina anställda som 

resurser och värda att investera i och inte bara som en kostnad. De företag och organisationer 

som investerar i olika insatser som främjar arbetsförmågan och hälsan, visar på och ger 

lönsamhet i varje investerad timme. Det ger väsentligt högre förtjänst och dessutom ökad 

produktivitet hos personalen och för organisationen i det stora hela (AHA studie, 2005; 

Bolman & Deal, 2005). Genom att välja arbetssätt som i grunden möjliggör för dessa 

prioriteringar och bygger ett helhetstänkande som skapar kvalité både inom organisationen 

och ut mot kund och brukare, inverkar till att anställda känner stolthet och engagemang 

(Trollestad, 2003). Att arbeta med friskfaktorer i organisationer som exempelvis känsla av 

sammanhang (SOC, sense of coherence), tid och balans mellan krav och resurser kan generera 

betydelsefull faktisk verkan med människor som mår bra och mot ett hållbart arbetsliv 

(Prevent, 2003).  

Jag har valt att belysa filosofin och arbetssättet Lean i denna uppsats och som koppling till 

ämnet hälsa, och då främst utifrån ett hälsofrämjande, salutogent synsätt, där hälsa ses i ett 

resurs och friskperspektiv. Detta förtydligas utförligare och beskrivs under nästkommande 

bakgrundsavsnitt. 

 

Mitt utgångsläge och intresse för hälsa på arbetsplatsen och arbetsmiljö ligger till grund för 

denna studie, utifrån detta examensarbete på magisternivå med huvudämne pedagogik och 

inriktning mot ett arbetsintegrerat lärande- AIL. Med dessa förutsättningar, min tanke bakom 

hälsa och hälsopromotionens idé och värdemässiga utgångspunkter, med hälsofrämjande som 

arbetssätt och hälsoteori, är det detta som utgör min referensram för denna studie. Denna uppsats 

syftar till att undersöka hur filosofin och arbetssättet Lean upplevs och inverkar på chefer och 

medarbetares hälsa och vilka faktorer som avgör om ett företag ska lyckas med sin tillämpning 

av Lean. Studiens hermeneutiska ansats utgörs av kvalitativa intervjuer med chefer och 

medarbetare i tre olika företag och organisationer som tillämpar Lean.  

Flera olika benämningar görs på begreppet Lean vilket synliggörs och beskrivs i litteratur och 

artiklar som Lean Production, Lean Manufacturing med mera. Begreppet Lean och 

Leanprinciper med tillhörande verktyg och metoder är de uttryckssätt jag använder i min 

uppsats och förhoppningsvis underlättar för läsaren. Min vetenskapliga utgångspunkt i studien 

inspireras av följande teoribildningar såsom Hälsopromotionens ide och grunder, Liker (2009) 

The Toyota Ways grundfilosofi och arbetssätt Lean, arbetsintegrerat lärande- AIL och lärande 

i organisation samt förändrings- och systemteori.    
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Bakgrund  
 

Arbete är en betydelsefull del i var människas liv samtidigt som det har betydelse för hälsan. 

Arbetet tillgodoser starka mänskliga behov och är därför en av flera viktiga resurser för den 

mänskliga utvecklingen och för livskvalitén. Så som arbetsvillkoren och anställningar 

utvecklas, påverkas hälsan positivt och negativt. Avgörande för att arbetet ska upplevas 

positivt bygger på hur det är organiserat och beroende av ett chefskap och hur makten över 

arbetsvillkoren är fördelade (Johansson & Abrahamsson, 2009;Menckel, 2004). 

En undersökning (Lundgren, 2012, januari) visar att 94 procent av tillfrågade chefer menar att 

företagets lönsamhet påverkas av en god arbetsmiljö och 80 procent anser att arbetsmiljön blir 

viktigare incitament för rekrytering och som attraktiv arbetsgivare i framtiden (Lundgren, 

2012, januari).  

Arbetaren ställs idag inför tuffa krav, att vara flexibel, ha bred kunskap och behärska ett 

självständigt arbete, samtidigt följs alla kraven av nya krav på sina möjligheter att utveckla 

och upprätthålla sin kompetens i det dagliga arbetet (Ellström, 2004). Det alltmera 

individualiserade arbetet blir märkbart genom att arbetaren själv får ta ansvar för arbetssätt 

och arbetsform. Påföljderna blir att individen i organisationen som bestäms av traditionella 

organisatoriska strukturer, är än mer upp till individen hur arbetet skall förstås och utföras. 

Den gemensamma arbetserfarenheten försvinner och minskar, trots att man kanske arbetar på 

samma arbetsplats förblir arbetet ändå individualiserat (Allvin, 2004). Betydelsen av lärande i 

arbetslivet handlar likafullt om kraven på arbetsmiljö. Den arbetsmiljö som tar tillvara de 

anställdas förmågor, stimulerar och tillåter lärande och utveckling är gynnsam för den 

personliga utvecklingen, välbefinnandet och hälsan (Ellström, 2004). 

                          

Bauman (2008) uttrycker i boken Konsumtionsliv att konsumtionens era medför ett ökat 

tempo i samhället, att snabbt ersätta arbetsförmågor eller ting. Tidigare i produktionssamhället 

fick var och en anstränga sig lite extra i sin arbetsuppgift, genom att förbättra och testa andra 

metoder. Idag finns inte tid att fördjupa sig i uppgifterna och få utöva sin skicklighet för bättre 

effekt i arbetet (Bauman, 2008).  

 

Hur ska arbetssätt vara utformade och förbättras så att arbetsmiljön och arbetsplatsen blir mer 

hälsofrämjande för personal och kunna stärka deras känsla av sammanhang (SOC) i arbetet. 

Likaså ett arbetssätt som tydliggör kopplingen teori till praktik, handling och reflektion och 

ger tid för ett djupare lärande (Ellström, 2004), en möjlighet till djupare reflektion integrerat i 

arbetet för all personal oavsett om du har en fast eller tillfällig anställning. Vad krävs för att 

detta ska bli realiserbart, samtidigt som kunden och brukaren bemöts och får den kvalité som 

vore självklar, såväl inom produktion som inom omsorgsarbeten. 

 

”Utan praktik blir teorin obegriplig, utan teori förstår man inte det praktiska” 

                      (Egidius, 2000,s.13)  

 

Visionen om att den teoretiska kunskapen ska komma till uttryck och synliggöras i 

verksamheten har till viss del fallit bort eller kommit av sig. När arbeten inom produktion och 

främst människorelaterade arbeten har blivit mer hektiska, med mindre tid för omtanke om 
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människan och dessutom ingen tid för reflektion över det egna sättet att arbeta och mot det 

gemensamma lärandet. Förutom att tiden i organisationer oftast går åt till det vardagliga i 

verksamheten vilket många gånger inte förbättrar varken effektivitet eller produktivitet 

(Jensen & Sandström, 2012). Molander (1996) anser att den tysta kunskap som handling blir 

ännu mer utbredd i verksamheter och etablerar sig på så vis i arbetet på var och ens troliga 

teori. Likaså tystad kunskap, sådan kunskap som inte tillåts sägas för att bäraren av kunskapen 

inte är övertygad om det den vet är kunskap(Molander, 1996). När de vardagliga sysslorna tar 

över och går på rutin, görandet hamnar i fokus utan en egentlig djupare eftertanke på vad och 

hur man gör i arbetet (Mårdén, 2007), då är det extra viktigt med reflektion över handlingen, 

att kunskapsbildning ska kunna ske och fram till ett lärande(Molander, 1996).  

Det som kan omöjliggöra ett fortsatt lärande och vissa former av reflektion är som Schön 

pekar på, är när personens ” teori - i - användning”(Molander, 1996, s.150) kommer till 

uttryck. Det som formar ens egna handlings- och beteendevärld inte stämmer överens med 

verkligheten. Man säger sig ha en teori som man försvarar, men kan vara i konflikt med den 

teori som man faktiskt använder, vilket kan hindra att man själv upptäcker den diskrepans 

eller olikhet däremellan. Det är då extra viktigt att man har en reflekterad och medveten 

kunskapssyn som känns trygg, att man kan utveckla egen kunskapsreflektion och kunna föra 

kritiska diskussioner (Molander, 1996). Detta har stor betydelse i förändrings- och 

förbättringsarbete för att kunna göra sig bättre förstådd och kunna ställa konstruktiva och 

pedagogiska frågor som leder framåt till ökad förståelse och till ny kunskap.   

 

När arbetet utförs på var och ens troliga teori (Molander, 1996) med varierande, olika 

arbetssätt och arbetsmetod blir konsekvenserna uppenbara är min mening. Arbetets 

gemensamma målbild undergrävs och påverkar både resultatet och kvalitén, när alla olika 

arbetssätt blir det som för stunden passar bäst och effektivast i verksamheten. Allvin (2006) 

uttrycker dilemmat vilket kommer sig av att värdegrunden innehållande värderingar och 

regler i och för verksamheten inte följs eller förstås och att ”kontakten med värderingsgrunden 

för arbetet gick förlorad” efter 1990-talets neddragningar (Allvin, 2006, s.158). Trollestad 

(2000) anser om dessa frågor inte medvetandegörs och synliggörs, så tenderar värdegrunden 

att tunnas ut vilket visar sig genom att anställdas ansträngningar inte kuggar samman och på 

så vis uteblir synergieffekterna. 

 

Främjande arbetsmiljö 

När arbetsorganisationer skapar en främjande arbetsmiljö (ENWHP,2005) med ett 

välbefinnande hos medarbetare där individens enskilda prestationer stärks och med 

effektivitet och produktivitet som följd, så skulle konkurrenskraften globalt var möjlig. Likaså 

om man utnyttjar de befintliga resurser som finns i verksamheterna. Enligt 

Luxemburgsdeklarationen är företag och organisationer beroende av motiverade och friska 

medarbetare för en framgångsrik verksamhet (European Network for Workplace Health 

promotion, 2005) och som utgör delar av teorin kring hälsosamma organisationer. EU 

(Europeiska Unionen) har också börjat åtgärder för att ytterligare betona medarbetarnas hälsa 

på arbetet (Europeiska kommissionen, 2002) och även grundat ett europeiskt nätverk, 

hälsofrämjande arbetsplatser. Målet är att identifiera de goda exemplen på åtgärder som är 

hälsofrämjande på arbetsplatsen (Menckel, 2004). Kan hälsofrämjande arbetssätt på något sätt 
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förstås och förenas med redan etablerade arbetssätt?. Det är denna idé som fört mig framåt i 

uppsatsarbetet, där filosofin och arbetssättet Lean kunde vara en tänkbar kombination och 

jämförelse.  

 

Arbetssättet och filosofin Lean 

Lean som arbetssätt och filosofi växte fram inom det japanska bilföretaget Toyota. Lean kom 

senare till tillverkningsindustrin och idag sprids det alltmer inom vård och omsorg i den 

svenska offentliga sektorn som ett förbättrings- och effektiviseringssätt. Bristen på ekonomi i 

företaget Toyota var det avgörande skälet att utveckla Lean som arbetssätt och grundade sig 

vidare på två viktiga aspekter, behov och efterfrågan. Företagen behövde lära känna kunden 

på ett bättre sätt och se till vilka behov som efterfrågades. Toyota inriktade och skapade sin 

framgång på att ”göra rätt saker” och att ”göra saker rätt” (Modig & Åhlström, 2011, s.62). 

Toyota fokuserar på flödeseffektivitet jämfört med det traditionella sättet att styra 

organisationer som är resurseffektivitet. Modig & Åhlström (2012) beskriver 

resurseffektivitet när användandet av alla resurser i så hög utsträckning det är möjligt är fullt 

utnyttjade hela tiden. Ur ett kundperspektiv menar de att det skapar problem. De negativa 

effekterna skapar nya behov som kräver extra merarbete, resurser och insatser som inte skulle 

fordras i en flödeseffektiv organisation. De negativa effekterna som blir i ett resurseffektivt 

företag är att man bygger upp stora lager av varor som kunden inte efterfrågar. Det blir 

mindre värdeskapande tid till det som kunden efterfrågar. Detta skapar merarbete för företaget 

och kunden får vänta på produkten. Flödeseffektivitet sätter fokus på enheten som förädlas 

inom en organisation. Inom tillverkning är produkten enheten, samtidigt som kunden är 

enheten inom tjänstesektorn. Det är fokus på enheten som ”flyter” genom organisationen. Här 

definieras värde utifrån enhetens perspektiv och tiden som flödesenheten erhåller värde. På en 

organisationsnivå visar flödeseffektiviteten om enheterna erhåller något värde eller om de står 

still (Modig & Åhlström, 2012).  

James Womack et al. (1991) skrev boken The Machine that Changed the World vilken har 

blivit den mest kända om Lean. De menar att Lean är överlägsen flera andra former av 

produktionssystem och Lean produktion kommer snart att bli det dominerande paradigmet för 

tillverkning inom alla sektorer. Enligt författarna kommer Lean att göra skillnad och leda till 

en bättre värld (Womack et al., 1991). 

 

Arbetssättet Lean Produktion framträder på ett mångfacetterat sätt i media och litteratur och 

Lean production, mager eller resurssnål produktion på svenska (Sandkull & Johansson, 2000), 

har förekommit i drygt 20 år men intresset kring Lean och liknande managementtrender är nu 

oerhört stort. 65 % av vetenskapliga artiklar om Lean har skrivits efter år 2005 och 40% av 

dessa 65 % under åren 2010-2011 (Brännmark, 2012). Däremot är bilden om Lean som 

presenteras i offentlig diskussion av konsulter, verksamhetsrepresentanter och en del forskare 

ofta förenklad eller strikt tillrättalagd från vissa perspektiv (Alvesson et al.,2008). Eftersom 

det finns mycket presenterat material om Lean är det viktigt att vara källkritisk när man tar del 

av detta i diskussionen om Lean. Några forskare anser till viss del att Lean- debatten är 

ganska enkelsidig (Berggren et al., 1991). Andra anser det är viktigt att kritiskt granska 

kunskapsbilden om Lean, särskilt när konceptet förflyttas från ett sammanhang till ett annat, 

vilket långt ifrån verkar göras utan problem (Pettersen, 2009).                           
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Bob Emiliani (2011) Leanguru, skriver att 95 % av all Lean i organisationer inte blir det man 

vill, beroende på alla tolkningar av Lean från forskare i teoretiska vinklingar, till att faktiskt 

ha arbetat med Lean i praktiken. Detta gör att förståelsen och beskrivningen lätt blir 

förvanskad och inte rättvist framträdande (Emiliani, 2011). Nationell forskning ställer frågan 

om Lean utgör det ideala tillståndet gentemot hur det framställs i praktiken. Alla dessa 

varianter på Lean som utformas av många konsultbolag i olika koncept idag liknar mer en 

modetrend. Flera sektorer i samhället tillämpar Lean om det så är den japanska varianten, den 

amerikanska eller en mer nordisk version. Beroende på hur konsultbolagen tolkar och 

framställer Lean som koncept, till hur kunder som köper och anlitar bolagen, har förmodligen  

en avgörande betydelse om Lean blir en lyckad framgång i och för företaget och 

organisationen är min tanke. Det råder dock brist på litteratur som sammankopplar effekterna 

av Lean, hälsa och säkerhet (Manuele, 2007). Detta gör att forskningsbehovet ökar och 

kopplingen till andra forskningsfält blir viktig eftersom det inte finns så mycket empirisk 

forskning om Lean ur ett hälso- och arbetsmiljöperspektiv (Luleå tekniska universitet, ltu.se).  

 

Det är med denna utgångspunkt och intresse som leder mig fram till forskningsfrågan och 

uppsatsens huvudsyfte att undersöka chefers och medarbetares upplevelser av Lean som 

arbetssätt i relation till hälsa samt delsyftet vilka faktorer som avgör om ett företag ska lyckas 

med sin tillämpning av Lean.  

 

Genom mina egna erfarenheter av arbetssätt i arbetslivet, av forskning kring hälsofrämjande 

organisationer och hälsa på arbetsplatsen, har detta osökt lett mig fram till behovet av ett 

tydligt och gemensamt arbetssätt i organisationer. Det är nödvändigt för att kunna nå 

gemensamma mål med kvalité och framgång för såväl personal, för kund och brukare som för 

den gemensamma arbetsmiljön.  

 

Det som ytterligare väckt mitt intresse för denna studie, är att Lean ännu inte har sammanförts 

med idén kring hälsopromotion och hälsofrämjande arbete, vilket gör det särskilt intressant. 

Min tolkning är att grundfilosofierna är uppbyggda utifrån liknande teorier och arbetsätten har 

jämförliga metoder. Flera nationella forskningsprojekt på universiteten inom dessa ämnen är 

på gång under 2013, men är ännu inte avslutade. Förhoppningen är att min undersökning kan 

bidra med fördjupad kunskap och stärker resultatet i pågående forskning inom ämnet hälsa 

och Lean. Lean som arbetssätt utgör förgrunden i denna studie och med min förförståelse 

inom hälsopromotion och hälsofrämjande arbete, utgör det bakgrunden i denna uppsats.  

 

Uppsatsens struktur 

Uppsatsens struktur och innehåll inleder med problemområdet och dess bakgrund följt av syftet 

med studien. Följande centrala begrepp förtydligar och hjälper läsaren i texten, med riktning till 

teoretiska ramverket som ligger till grund för studien och därefter tidigare forskning inom 

områdena hälsa och Lean. Metod- och genomförandedelen innehåller datainsamling, urval och 

studiens möjlighet till reliabilitet och validitet samt metoddiskussion följt av etiska frågor. 

Resultatdelen inleder med studiens resultatanalys och därefter slutdiskussionen som successivt 

växt fram under dels tolkningsarbetet i innehållsanalysen och efter studiens resultat. Denna ska 

svara upp mot uppsatsens huvudsyfte att undersöka chefers och medarbetares upplevelser av 

http://www.ltu.se/
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Lean som arbetssätt i relation till hälsa samt delsyftet vilka faktorer som avgör om ett företag ska 

lyckas med sin tillämpning av Lean.  

Syfte  
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka chefers och medarbetares upplevelser av Lean som 

arbetssätt i relation till hälsa. Delsyftet är vilka faktorer som avgör om ett företag ska lyckas med 

sin tillämpning av Lean.  

Centrala begrepp  
I denna uppsats används begreppet Lean för att beteckna det arbetssätt baserat på 14 

grundprinciper som Liker (2009) benämner i boken The Toyota Way. Arbetssättet Lean och 

de 14 grundprinciperna innefattar ett stort antal begrepp och fokus för uppsatsen är inte att 

belysa alla dessa, min bedömning är att vissa begrepp bör nämnas och förklaras i texten. De 

nedanstående metoder och verktyg som beskrivs är kopplade till principerna i Lean.  

Arbetssätt: En samlingsterm för hur arbete ska utövas (Petersson et al., 2012). 

Kvalitet: Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är definitionen kvalitet, kvalitet på en tjänst eller 

vara är dess duglighet att uppfylla, eller helst vara bättre än det kunderna har för behov och 

förväntningar.  

 

PDCA- cykel är en förbättringsmetod vilken ger struktur till förbättringsarbetet och består av 

fyra faser ,planera (plan) – genomföra (do) – kontrollera (check) och standardisera (act) ( 

Petersson et al., 2012).  

Problemlösning: En metod inom Leans principer som utvecklar människor tänkande till 

ständiga förbättringar och ett lärande i organisationen (Liker, 2009). 

Standard: En överenskommelse om det bästa kända sättet att just nu exempelvis utföra 

arbete, förvara material etcetera. Standard är en samlande term för alla typer av angivna 

överenskommelser(Petersson et al., 2012).  

Visualisering: En metod att titta på hur processen sker, antingen en maskindel eller som en 

operatör eller undersköterska utför ett arbetsmoment. Genom att man direkt kan se vilket 

standardiserat arbetssätt som brukas vid utförande av uppgiften, så kan också avvikelser synas 

ifrån det standardiserade sättet om så är fallet (Liker, 2009). 

TEORETISKT RAMVERK 
                                                    

De teorier och begrepp som innefattas i detta ramverk är de jag finner särskilt relevanta och 

som kan bidra till en djupare förståelse av chefer och medarbetarens upplevelser i tillämpning 

av arbetssättet Lean och relationen till hälsa. Dessutom en djupare insikt i vilka faktorer som 

chefer och medarbetare anser ha avgörande betydelse för att tillämpningen av Lean ska lyckas 
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i företaget och organisationen. Teoribilden kring hälsa, hälsopromotion som disciplin och 

hälsofrämjande arbetssätt kräver en förhållandevis bred och djup inledning med 

grundprinciper. Likaså är Lean som filosofi och arbetssätt beskrivet med de grundprinciper 

som bygger på Jeffrey Likers (2009)bok The Toyota Way. Förändrings- och systemteorin 

finns med och utgör två viktiga teorier både ur ett hälso- och förändringsperspektiv i och för 

verksamheter. Avslutningsvis är lärandet den bakomliggande teorin i denna studie och visar 

såväl det arbetsintegrerade lärandet (AIL) som lärandet i organisationer. Till sist lärandet som 

ett anpassnings-, utvecklingsinriktat och expansivt lärande i arbetslivet.           

Hälsosam arbetsplats 

I den sunda arbetsmiljön trivs och utvecklas människor i sitt arbete och de företag som kan 

utlova en god arbetsmiljö blir självklart en attraktiv arbetsgivare. Dessa företag får människor 

att bibehålla sin hälsa och viljan att stanna kvar på sin arbetsplats. För att nå en 

hälsofrämjande arbetsplats förutsätts att man arbetar på flera nivåer, individ-, grupp- och 

organisationsnivå samtidigt. Arbetet behöver bedrivas i dels ett förebyggande syfte beroende 

på vilka risker som finns på arbetsplatsen och på hälsofrämjande nivå där arbetsplatsens 

friskfaktorer förstärks. En studie från Lunds universitet 2008, visar att anställda på företag 

som inspirerar sina anställda till kreativitet, leder till en bättre hälsa och en lägre stressnivå 

(Hultberg, 2010). 

I ett hälsofrämjande arbete är delaktighet en viktig faktor. Gäller det ett processinriktat 

förändringsarbete kan innebörden bli att de anställdas tankar och attityder får bestämma 

tempot i det hälsofrämjande arbetet (Hultberg, 2010).  MOA- projektet (Moderna Arbets- och 

livsvillkor för kvinnor och män under 1990-talet) visade att samverkan mellan organisatoriska 

kontexten och individen har en central betydelse. En uppföljande studie gjordes av 

medarbetare för att försöka identifiera de processer som skapar bra respektive dåliga 

förhållanden i arbetet. Medarbetarna som arbetade kvar efter sex år inom samma organisation 

och från nio olika arbetsplatser visade att faktorer som tydlig arbetsfördelning, ekonomin, 

verksamhetens kvalitet och en balans mellan mål och medel skapade positiva 

arbetsförhållanden. Även att chefer som fanns med vid diskussioner och som stöd vid 

problemlösningar med de anställda (Hultberg, 2010).  

Karolinska Institutet (2008) visar i en studie vad som utmärker friska företag. Det som är 

viktigt för ett friskt företag är att det finns uttalade strategier för hur de anställda blir mer 

delaktiga i arbetsgrupper och att man förbättrar arbetsmiljön. Samtidigt är det angeläget att 

företaget har en form av verksamhetsutveckling. De företag som har drivkraft och vilja att 

sträva till personalens delaktighet i ständiga förbättringar och ett säkerhetstänkande med 

minskade skador utmärker ett friskt företag. Dessa ser också sina anställda som en resurs och 

mottar deras idéer och förslag på ett positivt sätt och har företaget ett belöningssystem medför 

det en låg sjukfrånvaro (Hultberg, 2010). Tid för reflektion och lärande är också en viktig 

faktor i arbetslivet för på så sätt blir även reflektionstiden en återhämtning för den anställde. 

För att åstadkomma en balans mellan arbetsliv och fritid anses det viktigt att arbetspassen inte 

är för långa, det måste finnas en gräns mellan arbete och fritid som respekteras (Hultberg, 

2010). 
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Friskfaktorer 
En friskfaktor kan ses som en händelse eller företeelse som förekommer i den enskildes 

arbetsmiljö och/eller totala livsmiljö och i dess levnadsmönster. Denna händelse ger personen 

förutsättningar för att fungera optimalt, må bra och utvecklas i arbetslivet (Abrahamsson et 

al., 2003). Trollestad (2003) har upplevt att organisationer med välmående personal arbetar 

oerhört bra, med framgång och goda resultat. De gemensamma och utmärkande dragen i 

fungerande organisationer har långsiktighet, kontinuitet i sina strategier och uthållighet. Ett 

ledarskap som upplevts tydligt och engagerat samtidigt har en känsla av ödmjukhet för 

medarbetare och för uppgiften. Andra positiva drag har visat sig vara gemenskap, tillit till 

företaget och en öppenhet inom organisationen. Dessutom har de resultat att vara stolta över, 

det finns en känsla av meningsfullhet i arbetet. Dessa organisationer anses inte ha några 

problem med att få kvalificerad personal. Ansvarstagande och delaktighet är tydliga 

kvalifikationer. I sådana miljöer mår människor väl, att ha inflytande och kontroll över sin 

personliga situation och sina arbetsuppgifter. Inflytandet kan beskrivas utifrån begreppet 

empowerment eller att människor kan ta och få handlingsutrymme, handlingsförmåga i sitt 

arbete . Enligt Trollestad (2003) är dessa hälsosamma och välfungerande organisationer tyvärr 

sällsynta, istället mår människor dåligt och med dåliga resultat i organisationer. Det är 

nödvändigt att klargöra det ohälsosamma för att förmå utvecklas i organisationer 

(Abrahamsson et al., 2003). I forskning bland 1500 statligt anställda fanns det samband med 

att ha kontroll i sitt arbete, det innebar då mindre fysiska sjukdomssymtom, mentalt mer 

välbefinnande och med en lägre sjukfrånvaro. Arbetstrivsel som friskfaktor ökar 

benägenheten att vilja stanna kvar på sitt arbete och med minskat antal uppsägningar. Plus en 

mer motiverad och engagerad personal ger det en ökad arbetseffektivitet (Utvecklingsrådet, 

2004). Eriksson(2003) menar att arbetsmiljöarbetet måste tänkas mer i långtidsfriska och inte 

långtidssjuka dessutom mer på ett holistiskt, helhetstänkande och målinriktat sätt. Det är 

också viktigt att det finns en tydlighet och balans mellan, mål, krav och resurser i 

organisationer.  

HÄLSA 
För att tänka och arbeta på ett hälsofrämjande sätt krävs en idémässig och teoretisk 

utgångspunkt för att förstå dels vad som menas med hälsofrämjande och att arbeta 

hälsofrämjande. De två grundförutsättningar som behövs är att definiera vad hälsa är och veta 

vad hälsans determinanter utgör. Utifrån detta bygger det en medvetenhet vad för insatser som 

kan bidra till bättre hälsa. Hälsopromotion som disciplin beskrivs utifrån de centrala begrepp 

som är fundamenten kring disciplinen och utgör kärnan för ett hälsofrämjande arbetssätt.   

Vad är hälsa? 

Vad som utforskas som hälsa är individrelaterat och skiftar mellan olika världs - och 

livsåskådningar men grundprincipen är och uppfattningen att hälsa är något att sträva efter 

dels på individ-, grupp- och samhällsnivå (Brülde & Tengland, 2003; Naidoo & Wills, 2009). 

Begreppet hälsa med sitt ursprung i det anglosaxiska, gammalengelska, ordet heal som 

betyder hel och består av individens alla dimensioner av existens, kroppslig som själslig 

(Naidoo & Wills, 2009). Historiskt sett har hälsobegreppet rötter i tankesätt som filosofi och 
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religion men framöver har den medicinska traditionen med den kroppsliga hälsan fått en allt 

mer framträdande roll (Winroth & Rydqvist, 2008).  

Hälsa utvecklas och skapas i ett komplext samspel mellan samhälle och individ. Det är få 

begrepp som faktiskt är så komplext, misstolkat och svårdefinierat som just hälsa, komplext i 

den meningen att det är flera faktorer som påverkar hälsan. Misstolkat beroende på att många 

vill begränsa hälsa till endast friskvård och är också därför svårdefinierat då meningen av 

begreppet hälsa skiftar beroende på verksamhetsområde och profession. Detta vill säga att det 

är många faktorer som spelar in för att vi ska må bra. En gemensam inbegripen definition av 

hälsa saknas på grund av dess kontextbundenhet och komplexitet. Nationalencyklopedins 

hälsa beskrivs: “svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom” 

(NE, 2013).  

Det går att välja och förklara vad hälsa är utifrån en klinisk status (till exempel värden på en 

hälsokontroll), såsom funktionsförmåga/ handlingsförmåga och/eller välbefinnande (Brülde & 

Tengland, 2003). Men definitionen ”Hälsa är att må bra och att ha tillräckligt med resurser för 

att klara vardagens krav - och för att kunna förverkliga personliga mål” (Winroth & Rydqvist, 

2008,s.18) är den som strävar åt och passar in mot hälsofrämjande arbetsplatser. Hälsa blir här 

en resurs för att kunna hantera dagliga krav, samtidigt ett egenvärde och en vinst på energi 

och livsglädje. Detta ger förutsättningar att både ta tag i sina egna personliga mål, delta och 

vilja utveckla verksamheten på sin arbetsplats och känna att det är meningsfullt. De centrala 

begreppen med utgångspunkt i denna definition är må bra, mål och handlingsförmåga 

(Winroth & Rydqvist, 2008). 

Nedan följer en kortare förklaring av hälsa som klinisk status, sett ur en patogen, 

biomedicinsk eller sjukdom sätt av hälsa. Men min syn på hälsa skrivet från en hälsovetares 

perspektiv kommer i denna uppsats att utgå från ovanstående definition, hälsa ses som att må 

bra, mål och handlings- och funktionsförmåga. 

 

Hälsa som klinisk status 

I den biomedicinska traditionen definieras hälsa som klinisk status. Det vill säga att en 

persons hälsotillstånd är lika med dennes anatomiska och biofysiska funktioner och strukturer. 

Utgångspunkten är sjukdom och ohälsa och under sådana förhållanden ses hälsa som 

avsaknad av sjukdom (Brülde & Tengland, 2003). Hälsokonferensen 1946 i WHO enades om 

en definition vilken går i linje med den biomedicinska traditionen; “A state of complete 

physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity” 

(WHO, 1946). Detta är en kritiserad definition då de flesta skulle betraktas som sjuka 

eftersom fullständig hälsa på alla dimensioner är orealistiskt. WHO;s definition är ändå en 

god vision att kunna arbeta efter trots att den kan tyckas något sjukdomsinriktad, patogen. 

 

Hälsa som handlings- och funktionsförmåga 

Hädanefter utgår jag från hälsa som resurs och ur ett friskt perspektiv så definieras hälsa som 

funktionsförmåga, följaktligen hur en individ fungerar socialt, fysiskt och psykiskt. 

Handlingsförmåga, attityder och föreställningar är centralt och väsentligt för en individs hälsa 

och dennes helhetsupplevelse av livet (Brülde & Tengland, 2003). För att öka förståelsen för 

hälsa ur det holistiska synsättet diskuteras olika dimensioner av hälsa; fysiska (aktivitet, 

sömn), psykiska (självbild, kunskap), sociala (trygghet, trivsel) och existentiella 
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(meningsfullhet, livsfilosofi). Förenklat uttryckt är dimensionen mellan sjuk - frisk en 

kroppslig (fysisk) hälsa medan dimensionen må bra – må dåligt är den egna upplevda 

(psykiska, sociala och existentiella) hälsan. I praktiken är det ett växelspel mellan dessa två 

dimensioner och kopplat till ett kontinuumtänk där vi flyttar oss mellan hälsa och 

ohälsopolerna beroende på dagsform. Detta går att förstå kopplat till Antonovskys (2005) 

resursbegrepp, olika resurser är individrelaterade medan andra grundar sig på omgivande 

faktorer (Winroth & Rydqvist, 2008). Detta beskrivs utförligare längre fram i texten.  

 

Hälsans determinanter- Vad påverkar hälsan? 

Bland annat är det utbildningsnivå, hälsotillstånd och det sociala nätverket samt våra 

kostvanor och hur vi mår som påverkar vår hälsa. För att kunna arbeta med hälsa och 

hälsofrämjande arbete behövs en förståelse för de faktorer som just påverkar hälsan och hur 

de gemensamt bidrar till att öka eller minska hälsan. En modell (figur. 1) visar hälsans 

bestämningsfaktorer ifrån fem grupper, villkor, relationer, livsstil /levnadsvanor och mitt sätt 

att tänka samt arv / genetiska faktorer. Modellen belyser även påverkan på olika systemnivåer 

och genom olika strukturer. 

Omgivande miljö/villkor    Systemnivåer 

  *Strukturella faktorer  Samhällsnivå       
   *Fysisk miljö 

  *Kulturella faktorer   Organisationsnivå 

       

  *Relationer   Gruppnivå 

 

  *Levnadsvanor-livsstil   
  *Mitt sätt att tänka   Individnivå 

    Individ  *Arv-Genetiska faktorer 

    Figur 1.Winroth & Rydqvist, 2008.  

 

Med villkor menas den omgivande miljön från alla de faktorer som påverkar oss i närmiljön, 

familjeförhållanden och boende, till arbetets, samhällets och våra livsvillkor. Det innebär 

såväl skola, äldrevården och utbudet av aktiviteter på orten. Livsvillkoren avgör vilket 

boende, inkomst, utbildning och yrke man har och påverkar levnadsvanorna. Relationer är en 

av de viktigaste faktorerna för hälsa. Bra relationer ger trygghet, bekräftelse och tillit och 

gemenskap vilket är en god grund för hälsa. Levnadsvanor har en väsentlig betydelse för den 

inre miljön, avgör vad individen har för kunskaper och inställningar om den egna hälsan i 

fråga om matvanor, sömn, och motion. Dessa går att påverka själv och avgörande för den 

kroppsliga hälsan samtidigt som livsstil är en del, det är en kombination av levnadsvanor och 

livsvillkor. Mitt sätt att tänka fokuserar på den psykiska hälsan vilket har påverkats av vår 

uppväxt, vilka värderingar man har och sin egen självbild samt hur självkänslan utvecklats. 

Andra faktorer kan utgöra vilka erfarenheter, kunskaper vi bär med oss och olika känslolägen 

(Winroth et al., 2010). Psykologiska upplevelser av orättvisa och ojämlikhet i livet har 



17 
 

djupgående effekter på kroppen (Marmot, 2006). Hälsan berörs också av vårt arv och de 

genetiska faktorerna, vilket vi inte själva kan påverka utan är nedärvda.  

 

Hälsa är kontextbundet 

Hälsa är kontextbundet så i denna uppsats begränsar jag mig hädanefter till hälsa på 

arbetsplatsen och i organisationen. Det vill säga, vad som kan tänkas påverka hälsan på 

arbetsplatsen och vilken betydelse hälsan har för utformningen av olika arbetsuppgifter. 

Uppfattningen och definitionen om vad hälsa är har då stor betydelse för hur organisationen 

tar sig an hälsofrågor. Finner man att hälsa bara är frånvaro av sjukdom kommer antagligen 

det systematiska hälsoarbetet handla om att förebygga och bota sjukdom och olyckor. Finner 

man däremot att hälsa är något mer kan ett vidare och mer främjande perspektiv påverka till 

hälsoarbetets utformning (Brülde & Tengland, 2003). Detta kan göra att många 

verksamhetsområden tolkar och talar om hälsa på olika sätt. Min mening är att det inte finns 

några rätt eller fel på hur definitionen av begreppet hälsa och hur företag eller organisationer 

väljer att arbeta med hälsan på sin respektive arbetsplats. 

Hälsopromotion som disciplin 
Hälsopromotion har sitt ursprung från ett strukturellt befolkningsorienterat arbete i samhället 

och även på individer och grupper men då mer på förebyggande insatser. Allt eftersom har 

fokuset ändrats från ett patogent, sjukdomssynsätt till individuellt beteende, vilket innebär att 

attityder och beteenden till ohälsa och hälsa har hamnat i fokus för insatserna. Från tidiga 

medicinska utbildningskampanjer, till mer upplysning av hälsosam livsstil eller så kallad 

friskvård.  

Kanadas hälsominister, Marc Lalonde, lanserade sin Lalonderapport 1974 som var ett 

nyckeldokument till att hälsa påverkas av många olika faktorer däribland livsstil, miljö och 

hälso- och sjukvården. Denna framväxt och Lalondes holistiska synsätt på hälsa kom att 

nämnas New Public Health. Den inkluderade både förebyggande arbete på befolkningsnivå 

och de livsstilsfokuserade insatserna på individnivå. Dessutom kom aspekten jämlikhet med 

och hälsans påverkan av dels biologiska och dels omgivningsfaktorer i New Public Health. 

WHO (Världshälsoorganisationen) intresserade sig och presenterade ett mer främjande synsätt 

1977 (WHO, 1977). Hälsopromotion fick sedermera en allt mer betydande roll och 1986 hölls 

den första internationella konferensen Health Promotion i Ottawa, Kanada (Ottawa Charter, 

1986). Ledorden för konferensen var Advocacy (förespråka för hälsa), Enabling (möjliggöra) 

och Mediating (medla) för att överbrygga det hälsofrämjande arbetet. Hälsopromotionens 

grunder är alltså att möjliggöra och skapa förutsättningar för samhället, organisationer, 

grupper och individer att ta kontroll över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom 

förbättra den (Ottawa Charter, 1986). Hälsopromotion innebär att synliggöra, arbeta med den 

positiva sidan, det friska och att se resurserna hos människor, grupper, företag. Detta kan 

innefatta till exempel aspekter av att skapa delaktighet, utveckla personliga färdigheter och att 

man utgår från var och ens förutsättningar. Det främjande perspektivet benämns idag som 

hälsofrämjande arbete eller hälsopromotion och betonar salutogenes (positiva sidan av 

begreppet hälsa) och att se, ta tillvara på individers resurser. Enligt Folkhälsoinstitutet 

(Källestål (red.),2004) förutsätter hälsofrämjande insatser engagemang och ett tvärsektoriellt 
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samarbete emellan olika instanser i samhället för att förbättra villkoren på de arenor där 

människor lever och verkar.  

 

Hälsopromotionens centrala begrepp/ principer 

De centrala begrepp eller principer som ingår inom hälsopromotions filosofi är att främja 

hälsa (bibehålla eller förbättra), salutogenes (SOC), empowerment, processinriktat arbete och 

arenaperspektivet samt stödjande miljöer och delaktighet. Dessa begrepp eller principer 

används för att kunna arbeta hälsofrämjande med individer, grupper och organisationer samt 

samhället i stort. Det som avgör hur hälsoarbetet ska utformas beror på vilken idé vi utgår 

ifrån, att förhindra ohälsa blir mer en förebyggande idé medan förbättra hälsan handlar om att 

främja hälsan som idé. Dessa är komplementära men beroende på den situation och villkor 

som gäller får främjande hälsa ligga i förgrunden i denna uppsats och förebyggande tanken 

finns med som ett komplement (Winroth & Rydqvist, 2008). 

 

Främja, bibehålla eller förbättra hälsan 

Vad vi kan göra för att förbättra hälsan har betydelse för hur vi ser på hälsa och vad som 

påverkar oss. Hälsans determinanter beskriver vad som vi själva kan påverka och vad som vi 

kan vara med och påverka dels beroende på vår vilja och motivation samt kunskap om det 

som bidrar till hälsa. Vi är med och skapar nya villkor som främjar hälsan till exempel på 

arbetsplatsen eller i skolan som bra arbetsgemenskap. Genom att skapa förutsättningar för 

hälsan utgör det ett hälsopromotivt arbete (Winroth & Rydqvist, 2008). 

 

Salutogenes 

Salutogenes handlar om att man har en positiv syn på hälsan och att man ser hälsa som en 

resurs som kan stärkas (Lindström & Eriksson, 2010). Hur kommer det sig att somliga 

människor, trots påfrestningar i livet kan behålla och förbättra sin hälsa? En viktig ståndpunkt 

i hälsopromotion, när vi talar om hälsa och hälsoarbete, är att utgå från det salutogena 

perspektivet. Forskning om salutogenes grundar sig av Aaron Antonovsky, professor i 

medicinsk sociologi. Salutogenes betyder hälsans ursprung och Antonovsky (2005) avser att 

nyckeln till god hälsa ligger i att kunna förstå, hantera och påverka sin livssituation. 

Antonovsky kallar detta tankesätt för känsla av sammanhang (SOC) och inkluderar de tre 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Beroende på den grad av SOC 

som en individ har klarar denne olika påfrestningar som ställs på henne/honom.  

 

Känsla av sammanhang- SOC 

 

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på 

att finnas tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och 

engagemang (Antonovsky, 2005, s. 46). 

 

Känsla av sammanhang (SOC) har att göra med olika utgångspunkter och sammanhängande 

med attityder och beteende. Den kognitiva komponenten som utgångspunkt handlar om 
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begriplighet, hur vi förstår och förstås av andra människor. Den behavioristiska, 

beteendemässiga komponenten utgörs av hur man hanterar situationer medan den 

motiverande komponenten handlar om det känns meningsfullt nog att fullfölja olika saker 

(Lindström & Eriksson, 2005). En mängd studier visar att känsla av sammanhang, ett gott 

hälsotillstånd och god livskvalitet hänger ihop. Antonovsky (2005) betonar att ha en hög grad 

av känsla av sammanhang innebär även att individen har en förmåga att förändra problem och 

bekymmer till utmaningar. 

*Begriplighet innebär att individen förstår inre och yttre stimuli i sin livssituation som 

någorlunda konkreta, sammanhängande och förutsägbara. Samt att individen har en 

uppfattning och en förmåga av att kunna bedöma verkligheten och kognitiva aspekter. En 

person med en hög känsla av begriplighet upplever detta mer förståeligt och tydligt i sin 

livssituation. 

*Hanterbarhet innebär att individen känner att det finns tillräckligt med möjligheter och 

resurser, som strategier och metoder och att ha förmågan för att kunna hantera situationen och 

de krav som ställs på individen. Individens känsla av kontroll förstärks i samband med 

delaktighet och inflytande av vardagens händelser. En person med hög känsla av hanterbarhet 

upplever sig hantera svårigheter och påfrestningar i högre utsträckning än en person med låg 

hanterbarhet.  

*Meningsfullhet betyder att individen upplever att livet har betydelse och känner att man är 

delaktig samt har motivation för att klara av och påverka sin livssituation. En person som 

upplever motivation och meningsfullhet ser problemen som utmaningar. Individen försöker 

att bemöta, finna ett engagemang i situationer som den utsätts för. De personer som har en 

positiv syn på livet ser en mening även i de svåraste tiderna och finner på allt för att lösa och 

ta sig igenom problemen (Antonovsky, 2005).  

Den salutogena hälsopromotiva idén har som utgångspunkt att hälsa är en dynamisk process. 

Vi befinner oss hela tiden på ett kontinuum och flyttar oss mellan två ytterlägen hälsa och 

ohälsa, beroende på vardagens utmaningar och omständigheter (Antonovsky, 2005). Modellen 

(fig.2) är vägledande för denna tanke. 

 

 

         Hälsa                                      Ohälsa 

     

    Figur 2. .Fritt efter Winroth & Rydqvist ,2008. 

 

När hälsa ses ur ett salutogent sätt, framstår fokus på vad som främjar och förbättrar hälsan 

hos människor. Antonovsky uppmanar att se på hälsa från det salutogena synsättet och inte på 

det motsatta patogena sättet genom begränsningar och orsak till sjukdom. Det hälsofrämjande 

arbetet är komplementärt till det förebyggande, preventiva arbetet som fokuserar på att 

förebygga risker och olyckor. Det är självklart att det får det utrymme det kräver. Men en 

hälsopromotionsförespråkare väljer det främjande, friska synsättet som utgångspunkt 

(Winroth & Rydqvist, 2008; Lindström & Eriksson, 2010).  

 

Empowerment 
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Empowerment handlar om att ge människor kraft att ta makten över sin egen personliga 

situation. Erhålla egen kraft att förändra de villkor som förstärker självkontrollen och 

självförtroendet genom mer kunskaper och färdigheter, till att ha en identitet att vara stolt 

över. Viktigt att se alla människor som kompetenta om de ges rätta förutsättningar. Man kan 

inte uppnå optimal hälsa utan att ta makten att styra över förhållanden som bestämmer din 

hälsa exempelvis personliga färdigheter, stödjande miljöer, arbetsförhållanden (Askheim & 

Starrin, 2007). 

 

Processinriktade arbetet 

I det processinriktade arbetet ser man till historia, nutid och framtid ett önskat läge, vilket gör 

att man kan följa processen, resultatet och effekten med ett hälsoarbete på ett långsiktigt sätt. 

Man får en helhetsbild över situationen och kan på så vis arbeta utifrån den specifika 

kontexten. Helheten är ändå fokuset i hälsoarbete eftersom allt påverkar och interagerar med 

varandra och hänger ihop.  

 

Arenaperspektivet 

Ett hälsopromotivt arbete har fokus på helheten och med det systemteoretiska synsättet 

(Öquist, 2008) visar att allt interagerar och påverkar varandra som exempel en organisation, 

den enskilda arbetsplatsen, avdelningar i verksamheten och organisationen som helhet. 

Arenaperspektiv handlar om att arbeta med samverkan mellan omgivande miljö och individ 

och grupp. Exempel på dessa arenor är arbetsplats, lokalsamhälle och skola. Genom arena 

perspektivet kan man arbeta på flera olika nivåer, systemnivåer (Öquist, 2008) så som individ-

, grupp-, organisations- och samhällsnivå, vilket gör det lättare att se ett sammanhang över hur 

saker hänger ihop. 

                    

Stödjande miljöer                    

Stödjande miljöer innebär att man skapar goda villkor för individer och som främjar hälsan, 

som till exempel en trivsam arbetsplats eller skola. En arbetsplats med bra arbetsgemenskap 

och med bra ledarskap bildar också en stödjande miljö för de anställda. En stödjande miljö 

kan vara en idrottsförening med social gemenskap, där man känner trivsel och upplevs mer 

som en hemmamiljö (Winroth &Rydqvist, 2008). 

Delaktighet 

Den hälsopromotiva idén handlar till stor del om förändring och utveckling av människors 

hälsa. Därför behöver berörda parter vara delaktiga för att förändringen ska nå sitt mål och bli 

hållbar (Winroth &Rydqvist, 2008). Delaktighet handlar om att utveckla aktivt deltagande 

aktörer i ett hälsopromotivt arbete som ser vinsten eller tror på idén. Delaktighet kan ske i 

olika former och grader i ett planerings- och genomförandearbete eller delaktig som deltagare 

i en målgrupp för ett hälsofrämjande arbete. Det menas också att ha känslan att kunna påverka 

och inflytande över vissa beslut, med den rätta kunskapen.  

 

Hälsofrämjande arbetsplatser- European network for Workplace health Promotion 

(ENWHP) 
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Hälsofrämjande insatser är den strategi inom hälsoarbetet som syftar till att öka kunskapen om 

hur enskilda arbetsplatser på bästa sätt kan använda befintliga resurser för att arbeta 

hälsofrämjande (ENWHP, 2005). Med stöd från EU (Europeiska Unionen) startades 1996 det 

europeiska nätverket för hälsofrämjande arbetsplatser. Därefter antogs 

Luxemburgdeklarationen (1997) där hälsofrämjande arbetsplatser definierades och riktlinjer 

utarbetades för en förenad satsning av arbetsgivare, arbetstagare och samhället. 

Organisationen arbetar för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv som en ständig förbättring av 

arbetsorganisationen och arbetsmiljön och ett främjande av delaktighet. 

LEAN SOM ARBETSSÄTT OCH FILOSOFI 

Lean som arbetssätt och filosofi växte fram inom det japanska bilföretaget Toyota. Toyota 

Motor Corporation grundades 1937 av familjen Toyoda, som var pragmatiska idealister och 

innovatörer och vars värderingar har legat till grund för Toyota. Lärandet skedde genom att 

söka problemlösningar som i praktiken alltid eftersträvade att bidra till det bästa för samhället. 

Japan upplevde ekonomiska svårigheter under efterkrigstiden vilket gjorde att anställda på 

Toyota reste till USA för att studera bilindustrin. Utifrån detta utvecklade Taiichi Ohno ett 

system kallat Toyota Production System (TPS)(Liker, 2009). Bristande ekonomi i företaget 

var det avgörande skälet att bara utveckla och ”göra rätt saker” som kunden ville ha och att 

”göra saker rätt”(Modigh & Åhlström, 2011,s.62). Det praktiska sättet var att pröva sig fram, 

förbättra och finna lösningar på hur de skulle göra när problem uppstod på verkstadsgolvet 

och detta var uppkomsten till systemet TPS. Detta konstruerades till Toyotas interna 

undervisningsmaterial och blev kallat The Toyota Way (Liker, 2009) och har blivit Toyotas 

strategiska vapen genom sitt högkvalitativa arbetssätt som baserats på metoder och verktyg 

för kvalitetshöjning. Arbetssättet TPS utvecklades successivt under en tidsperiod och var 

grunden till vad Lean Production paradigmet blivit idag. Benämning Lean Production infann 

sig först när Womack et al.(1991) utgav sin bok The Machine that changed the world 

(Holweg, 2007). Med tiden har Lean produktion eller just ”Lean” blivit det försvenskade 

namnet av det Toyotainfluerade ledarskaps- och produktionskonceptet Lean Manufacturing 

eller Lean Production. Ytterligare tolkningar av konceptet är Likers (2009) tolkning, som 

presenteras i boken The Toyota Way vilken är väl använd inom Leanarbete och beskrivs 

utifrån filosofin med de 14 grundprinciperna.   

 

Budskapet hos Toyota är den starka känsla att ha en uppgift och ett ansvar som alltid stöder 

helheten där anställda, kunder och samhället ingår och ligger till grund för de fjorton 

principerna (Liker, 2006). Med denna uppsättning principer, tekniker och redskap så skapas 

möjlighet att tillfredställa kunders specifika behov och önskemål. Framgången för Toyota var 

att tillsammans med verktygen och metoderna praktisera sin grundfilosofi på mänsklig 

motivation och människokännedom. Framgångar byggde också mycket på möjligheten till 

ledarskapsutveckling, teamwork och en fungerande kultur där man byggde upp strategier och 

ett samarbete till leverantörer. Det handlade dessutom om att upprätthålla en lärande 

organisation ( Liker, 2009).                                                                                     

Kärnan i Leanprinciperna är flödet som gör det enklare att se och få upp problem till ytan. 

Endast genom att finna och åtgärda grundorsaken till problemen kan man säkerställa att det 

inte kommer tillbaka. Genom att systematiskt lösa alla problem som uppstår på detta sätt 
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skapas en värde höjning av processen. Jidoka är ett av två grundfundament i Toyotas 

produktionssystem vilket betyder automatisering förenad med en mänsklig intelligens eller 

bygger in kvalitet vid produktion som en felsäkring, så att minsta möjliga chans blir att göra 

fel. Det andra grundfundamentet just-in-time (JIT) innebär att leverera rätt artikel, vid rätt 

tidpunkt och i rätt mängd. Andra viktiga principer innebär en beständig lärandeorganisation 

där arbetslag som smågrupper arbetar med ständig förbättring och problemlösning på ett 

effektivt sätt (Liker, 2009).  

 

The Toyota Way 14 grundprinciper (Liker, 2009) 

Min utgångspunkt är att belysa Jeffrey K. Liker, professor vid Michigans Universitet, 

grundare av Japan tekniska och Lean program som under 20 år studerat Toyota. Resultatet 

blev denna bok The Toyota Way (2009). Likers 14 grundprinciper beskrivs i nedanstående del 

och teoriinnehållet i principerna är framtagna ur sin kontext för att tydligare kopplas till hälsa. 

Företag och organisationer väljer ut samtliga eller delar av grundprinciperna, bygger upp och 

formar sina egna styr- eller produktionssystem vilket exemplifieras i figur 2, nedan. Vissa 

principer kan uppfattas ha mer relevans mot hälsa, men budskapet och grunden i alla 

principerna grundar sig och bygger på respekt för människan, teamet, ledarskap och externt 

till kund- och leveransrelationer.  

Här följer beskrivningen och filosofin bakom de 14 grundprinciperna; 

1. ”Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål”; 1. Målet för företaget är att långsiktigt överleva och 

bidra till ökat värde, kvalitet och att alltid göra rätt för kunder, leverantörer och 

samhälle samt inte minst de anställda. Lärandet och långsiktig kunskapsuppbyggnad är 

central för att förstå och att med säkerhet göra rätt och väl för kunden och vinna 

förtroende för en fortsatt relation. Alla kortsiktiga beslut som måste fattas stödjer det 

långsiktiga målet. Denna stabilitet är en förutsättning för resterande principer.

                            

2. ”Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan”; Flödet är själva 

kärnan i Lean. Man strävar efter ett enstycksflöde som blir känsligt, där problem eller 

störningar syns tydligt. Ineffektiviteten blir lätt märkbar och döljs inte utan personalen 

använder sin förmåga, för att snabbt finna lösning på problemen. Genom att fokusera 

ledtider i processen så kan även högsta kvalitet och lägsta kostnad uppnås.  Personalen 

utmanas att tänka och bli bättre, vilket också förbättrar arbetsmoralen. Enstycksflödet 

blir ett mer värdehöjande arbete och gör att det snabbt går att se resultat som ger 

tillfredställelse och känsla av att presterat väl.                 .                                                        

 

3. ”Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion”; Det optimala flödet är ett 

enstycksflöde utan lager som enbart producerar när en kund, intern eller extern, har 

beställt en produkt. Ofta är det inte alltid möjligt att uppnå det optimala flödet men det 

är vägledande. Man undviker till exempel att producera stora lager. Det går ut på att 

reducera antalet produkter i arbete. På så vis blir flödet känsligare där problem lättare 

kan komma upp till ytan och lösas.  
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4. ”Jämna ut arbetsbelastning”; Genom att basera takten i produktionen till ett 

snittvärde så har det skapats förutsättningar både för att standardisera arbetssättet och 

att finna och eliminera det arbete som inte är värdehöjande samt undvika att både 

människor och utrustning blir överbelastade. Detta tillämpas både på övergripande och 

detaljnivå där respektive team/ lag är ansvarig för utjämning och även ut mot 

leverantörer så att de bättre kan planera sin verksamhet. 

                                  

5. ”Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problem så att det blir rätt från 

början”; Om en kund, internt eller externt, skall bli nöjd så får fel inte levereras 

vidare. Toyota bygger in ”automatisk mänsklig intelligens” i produktionsflöden, 

genom att det görs svårt att göra fel och enkelt att göra rätt. När man gör rätt från 

början, stoppar när problem uppkommer blir det en kultur som ger en kraftfull 

egenkontroll. Även inom en väl styrd och definierad utvecklingsprocess med bestämda 

avstämningstillfällen så skapas förutsättningar genom att stoppa på ett styrt sätt. Med 

hjälp av felsökningsverktyg exempelvis checklistor, som är baserad på den bästa 

kunskap underlättar att bygga in kvalitet i arbetssätten. Vid avvikelser och vid ett 

stopp där arbetas lösningarna om igen och när bästa lösning funnits går man vidare i 

flödesprocessen vilket gör att ledtiderna minskas.  

 

6. ”Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet”;  Den värdefullaste resursen inom Toyota är arbetaren som 

är grunden för flexibilitet, innovation och har den arbetskunskap om bästa sättet att 

arbeta på. Om en anställd som är förvissad om att han genomför ett viktigt jobb och 

dessutom ombeds redogöra för det kommer den anställde att ta tillvara på hela sin 

kunskap för att förhindra fel, minska olycksrisker och sträva efter att 

arbetskamraternas kunskap inkluderas i beskrivningen. Således är standarder 

ryggraden i Toyota. Dagens standard är morgondagens grund för förbättring som 

därtill skapar mer tid och tillfällen till kreativitet därav mindre tid att ödsla på 

problemlösning. 

 

7. ”Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda”; Visuell styrning 

synliggör så att inga problem förblir dolda. Programmet kallas 5S(Strukturera, Sortera, 

Städa, Standardisera (skapar regler för att vidmakthålla de 3 föregående S:en) samt 

Skapa en vana. Visuell styrning säkerställer samtidigt att det sker ständiga 

förbättringar av arbetsmiljön genom att avlägsna orsaker som leder till misstag, skador 

eller defekter på arbetsplatsen. Dessa visuella system innehåller bland annat 

standardiserade blanketter synligt placerade på väggarna, med återkommande 

genomgångar efter en standardiserad agenda. På så sätt används fler sinnen, 

förändringar förklaras mer synligt, underlättar kommunikation och möjliggör att 

snabbare förstå vad som kräver åtgärder. 

                        

8. ”Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stödjer personalen och processerna”; 

För Toyota är det viktigare att tekniken stödjer personalen och processen samt att det 

är värdeskapande. Det betyder att man inte snabbt ändrar och introducerar ny teknik 
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utan först ha utprovats av flera personer genom ett så kallat pilotprojekt. Pilotprojektet 

sker under samstämmighet för att förbättra processen. Det är viktigt att göra en 

grundlig analys och säkerställa så att tekniken följer värdegrunden och filosofin vilket 

sedan blir värdehöjande för övriga anställda på arbetsplatsen.                        

       

9. ”Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut 

den till andra”; Innan företaget bygger produkterna bygger man människorna bakom 

produkten. Chefens viktigaste uppgift är att bygga och skapa en lärande organisation, 

ha en långsiktig vision om arbetet och kompetens att göra det. Det innebär att man 

utvecklar ledare som verkligen förstår och kan lära ut Toyotas kultur och filosofi, har 

förmågan att leda, lära och utveckla samt ha respekt för människorna. Denna 

entusiasm är mer djupgående och ger företaget en varaktigare konkurrenskraft än 

tillfälligt anställda chefer som löser endast kortsiktiga problem. En chef ger inte ofta 

direkta order utan leder genom att ställa de rätta frågorna, för att långsiktigt stödja 

kunskapsbyggandet och tänkandet hos den anställde. Toyota bygger sitt ledarskap för 

att ständigt kunna förbättra företagets kunskap och på sättet att använda den.  

                         

10. ”Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi”; Det är den 

personlige medarbetaren som genomför det värdehöjande arbetet. Inom Toyota 

respekteras människan samtidigt som man på samma gång utvecklar och utmanar dem 

för att bli bättre i sitt arbete vilket leder till att företaget når framgång. Genom att 

skapa team ges förutsättning till ett ömsesidigt lärande och att samtidigt balansera, 

motivera, kontrollera och stödja varandra. Det är viktigt att ge teamen nyckelrollen att 

både kunna sköta underhåll, arbeta med problemlösning och kvalitetssäkra teamens 

arbete. För att teamen ska nå framgång krävs även en grundtrygghet med goda 

arbetsförhållanden och anställningstrygghet. Chefen och ledarens viktigaste roll är att 

vara teamens stöd, utmana och utveckla dem och ge snabb feedback på deras arbete. 

 

11. ”Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana 

dem och hjälpa dem bli bättre”; Toyotas kultur och mål grundar sig på att man vill ha 

kontroll på framtiden. Man vill producera och utveckla produkter med bästa 

kundkvalitet. För detta krävs det satsning på långsiktiga leverantörsrelationer och 

därför är man noga i sitt urval. Toyota ställer samma förbättrings- och kvalitetskrav på 

sina leverantörer som på sig själva. De är basen i att utvecklas till gemensam nytta och 

även då nytta för samhället. Genom att vara rättvisa, pålitliga och ha stabila processer 

med tydliga förväntningar och ett gemensamt lärande, så stödjer det både företaget och 

leverantörerna till att bli bättre. 

                             

12. ”Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen”; Endast om man 

förstår flödet och processerna samt de standardiserade arbetssätten, kan man kritiskt 

bedöma det man ser i verkligheten. Data används som en indikation till hjälp i 

verksamheten men det är verklighetsuppfattningen med egna ögon och utan 

förutfattade meningar som gör att man verkligen förstår situationen. Det finns alltid en 

strävan att fråga efter andras kunskap. Chefer och ledare har sin arbetsplats så nära det 
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faktiska flödet som möjligt. Rapporteringsvägarna blir kortare och besluten kan fattas i 

samstämmighet och därför med större säkerhet. Gå och se med egna ögon tillämpas på 

flera olika sätt som exempelvis för att öka förståelsen hur kulturen inom företaget är 

liksom när nyanställda introduceras. De kan få arbeta hos återförsäljare till företaget 

för att bättre förstå vikten av kundkvalitet och bemötande.  

                                    

13. "Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt”; Toyota tänker och fokuserar både på helheten och på detaljerna. Man är 

noggrann och i princip inget får tas för givet utan allt skall bestyrkas. Beslutsfattandet 

bygger på att alla ska förstå verkligheten, de underliggande orsakerna och samtliga 

alternativ som finns. Därefter skall det valda förslaget motiveras i detalj under 

samstämmighet med alla inblandade och dokumenteras på en enkel standardiserad A3 

blankett för att säkerställa en effektiv och snabb kommunikation. Alla lösningar 

analyseras under lång tid så att den bästa ur alla aspekter väljs. Inom Toyota undviks 

avdelningstänk och silos och alla tillhör samma team, det vill säga företaget. Strävan 

är att efter samstämmighet ta tillvara på allas kunskap, att engagera och att eliminera 

problem och motsättningar. 

                                              

14. ”Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt 

förbättra”; Inom Toyota ses ett misstag som en möjlighet att lära sig mer för att 

minimera chansen att problemen kommer att upprepas. Genom att ständigt förbättra 

människor eller processer så säkerställer det ett lärande i ständig utveckling som är 

nyckeln till framgång. För att undvika problem och återkommande misstag är 

standarden bas. Man vet att en förändring eller förbättring har skett och att den bästa 

kunskapen tas tillvara. Genom att använda den praktiska problemlösningen i sju steg 

med metoden ”5 varför” (Liker, 2009,s.301) så säkerställs att analysarbetet sker på ett 

djupare och mer noggrant sätt, för att lättare komma fram till grundorsaken av 

problemet. De åtgärder som bestäms måste lösa problemet. Efter grundlig utvärdering 

om önskad effekt uppnås blir den befintliga standarden uppdaterad vilket bevisar att 

företaget har tagit tillvara kunskapen. Själva grunden för det varaktiga lärandet är att 

kunna acceptera att man gjort fel och ändå har viljan att förbättra. Anställda bestraffas 

inte om de har gjort fel, det viktiga är att reflektera över det som inträffat och ta itu 

med åtgärder samt säkerställa att kunskapen blir dokumenterad och tas tillvara. En 

lärande organisation har ett litet behov av personalomsättning och har en långsam 

befordran. Man utgår ifrån självreflektion med förankring i beslut och mål och arbetar 

ständigt med Demings förbättringscykel PDCA (planera, genomför, följ upp, 

standardisera och förbättra).                                                               

Kulturen 

De kulturella och värdemässiga olikheterna är stora mellan Japan och Sverige, vilket 

avspeglas mellan japanska ägarnas organisations- och företagskultur jämfört med 

företagskulturen hos företag i Sverige (Lewis, 1997). De globala stora företagen idag och 

nationella svenskägda som väljer att tillämpa Lean utformar sitt egna produktionssystem som 

i grunden kan innehåll samtliga 14 grundprinciperna eller delar av Lean filosofin. Företag och 
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organisationer formar sitt egna fundament eller modell (figur 3)med de verktyg och metoder 

som passar bäst för just den specifika kontexten och som de väljer att arbeta med i den dagliga 

verksamheten (Modig & Åhlström, 2011).                 

Exempel på hur företag och organisationer visuellt synliggör sina egenhändigt konstruerade 

styr- och produktionssystem, fundament eller modeller (figur 3). 

   
   Figur 3. Exempel på styr- och produktionssystem (Fritt) 

Förändringsteori och systemteori 
Förändring är det tillstånd som ständigt pågår på arbetsplatser och i samhället. Det finns 

behov av att ändra tankemönstren i hur chefer leder verksamheter vid förändringar. Chefer 

bör se sina medarbetare som tillgång och delaktiga i förändringar, finns det dessutom ett 

aktivt motstånd i förändringsarbetet är till fördel vilket ger mental frigjord energi (Ahrenfelt, 

2001). I systemteorin samtalar man om logiska nivåer vilket man även gör inom 

förändringsteorin. Watzlawick et al.(2004) definierade två skilda förändringar, den första och 

andra ordningen. Förändring av första ordningen innebär en viss förnyelse eller förbättring 

inom systemet på ett inre tillstånd, medan andra ordningen tar sin utgångspunkt och kallas 

logisk typlära och innebär att hela systemet förändras i organisatoriskt agerande och nya 

tankemönster. Det skulle kunna vara att ändra och arbeta utifrån ett salutogent tänk med 

hälsofrågor istället för ett patogent sätt. Det betyder inte bara sagt i ord utan får följder både 

teoretisk och praktiskt hur man prioriterar resurser och ser på utvärdering och framgång. Det 

dialektiskt, målinriktade tänkandet kan man se två sidor av samma sak vilket blir ett nytt sätt 

att tänka. Andra ordningens tänkande gör att vi får ny annan förståelse med nya lösningar på 

gamla problem. Detta skapar en dynamisk process och går att förena till en helhet (Ahrenfelt, 

2001). Modern systemteori är just öppna, dynamiska tillstånd med ett cirkulärt 

systemtänkande, där det finns flera olika vägar till ett och samma slutliga mål (Öquist, 2008). 

En öppen organisation har interaktion med omvärlden och kontexten liksom individen är ett 

öppet, levande system som behöver frihet under ansvar för att skapa framgång. Som minsta 

agerande del i systemet har medarbetaren avgörande betydelse för resultatet, avseende 

uppfattningen om organisationens mål och vision (Ahrenfelt, 2001). Däremot kan olika 

medarbetare uppfatta, tolka och påverkas på helt skilda sätt av samma situation beroende på 

deras olika känslighet, behov och tidigare erfarenheter (Arbetsmiljö, 2005).  

 

Förändring i sociala system tar tid och kräver tålamod, är ändå en avgörande del under en 

process och en lyckad sådan gör det lättare till beslut och agerande bland personalen (Winroth 

& Rydqvist, 2008). En öppen, levande organisation med komplex av delar interagerar med 
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andra organisationer i olika processer, genom aktiviteter som förändrar sig kontinuerligt. 

Dessa förstår vikten av att tydliggöra och åskådliggöra sina kontaktytor som gör att företag 

och organisationer överlever. Organisationer är kontextuella, beroende av ny kunskap och 

utveckling för överlevnad och att gränsytan mellan kund och organisation är av värde. 

Kunden och brukaren är medaktör och medtillverkare vid val av varor och tjänster, vilket 

påverkar organisationer att vara flexibla och utvecklas (Ahrenfelt, 2001).                

Beroende på våra erfarenheter och kunskaper så blir referensramarna olika för oss alla och för 

vårt tänkande vilket kommer att påverka vårt sätt att handla. För att få mer kunskap utgör 

lärandet en viktig del och i en förändringsprocess kan samverkan skapa problem men också 

ge stora möjligheter. Att skapa gemensamma strukturer och grunder är viktiga strategier för 

att både arbeta hälsofrämjande (Haglund et al., 1996) och med Lean som arbetssätt över 

systemnivåer och över olika discipliner som pedagogik, hälsa och psykologi. Systemtänkande 

är central i både Lean och hälsopromotions idé och grundprinciper.  

 

Arbetsintegrerat lärande -AIL  
Jan Theliander skriver i boken Arbetsintegrerat lärande (2004) att målet med utbildningar 

med utgångspunkt i AIL är att förbereda studenterna för det kommande arbetslivet. Denna 

ideologi vars syfte är att koppla samman teori och praktik gör att upplägget av utbildningarna 

handlar om att praktiskt få utöva det som teoretiskt förmedlas. Det arbetsintegrerade lärandet 

kan upplevas som ett arbetssätt. Detta belyser Jan Theliander (1999) i sin avhandling om hur 

den tidiga tayloristiska arbetsmetoden och pedagogiken riktar och pekar in mot ett lärande i 

och för arbetslivet. Detta förenar de båda arbetssätten och har vissa likheter med varandras 

grundtankar AIL, arbetsintegrerat lärande och Lean som arbetssätt och filosofi. Eftersom Lean 

är en kunskapsuppbyggande, lärande organisation med ständiga förbättringar genom 

tillämpning av olika inbyggda metoder och verktyg i arbetssättet, tar de också tillvara på all 

sin kunskap. Ellström (2004) menar att arbetsintegrerat lärande inte är; ”....som en aktivitet 

skild från det dagliga arbetet, utan som en nödvändig och integrerad aspekt av detta arbete” 

(Ellström, 2004,s.39).                                                     

Enligt Eklann, Kjellén & Svensson (2010) är det av teoretiska händelser eller ideér från det 

faktiska arbetslivet som det praktiska användandet tar form och som begreppsmässigt står för 

arbetsintegrerat lärande (AIL). Det grundläggande för uttrycket ”learning by doing” som John 

Dewey skapade i sin pedagogiska teori (Dewey, 1999) och syftar på att det som teoretiskt 

studeras, praktiskt görs i praktiken. En viktig ståndpunkt i Deweys pedagogik var att 

inlärningsprocessen skulle vara erfarenhetsbaserad och starta från det som de medverkande 

kunde associera till, detta utgör en av grundtankarna i pedagogiken i AIL. Ett vidare sätt att 

arbeta med AIL är en arbetsprocess utifrån verkliga händelser eller så kallade ”case”, (Eklann, 

Kjellén och Svensson, 2010, s.127) från deltagarnas vardag eller arbetsliv utnyttjas det som 

arbetsmaterial. De vardagsnära situationerna som sker på exempelvis arbetsplatsen, gör att 

anställda lättare kan relatera till dessa mer handfasta problem vilket ökar motivationen och 

betydelsen till lärande. Arbetssättet Lean har denna metod och verktyg inbyggt i sina 

principer, det så kallade problemlösningsmodellen PDCA- cykeln. 
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Lärande och lärande organisation 
Lärande i organisationer innefattar och innebär frågor som vem, hur, vad och när man lär sig. 

Lärandet sker på en kollektiv nivå mellan individ-, grupp- och organisationsnivåerna genom 

gemensamma handlingar och rutiner som kräver ständig anpassning och förändring till 

kontexten (Huzzard & Wenglén, 2007). Tillvägagångssättet hur vi får ny kunskap sker i en 

process som handlar om förändrat beteende och förståelse, inträde i en social gemenskap eller 

en eventuell förändrad identitet. Lärande som förändrat beteende sker i ett kollektivt beteende 

och med förändrade rutiner i organisationer.  

 

Lärande som kognitiv utveckling kan ur olika lärprocessers synsätt förstås som dels 

anpassningsbart och dels erfarenhetsbaserat lärande. Det anpassningsbara lärandet inträffar 

när vi rättar till våra handlingar efter det att resultatet inte stämt överens med vårt agerande, 

vilket för det mesta sker utan djupare reflektion och i en så kallad single -loop learning som 

Argyris och Schön (1978) formulerar. För att ytterligare fördjupa och ifrågasätta de egna 

föreställningarna till en högre nivå krävs en djupare reflektion. Det innebär ett mer radikalt 

lärande, så kallat double -loop learning och har betydelse för individer och organisationer som 

genomgår grundligare anpassningar.  

 

Ett annat sätt att se individens kognitiva lärandeprocess är genom en pågående lärcykel enligt 

Kolb vilken består av fyra faser (Huzzard & Wenglén, 2007). Dessa är olika kategorier av 

erfarenhetsbaserat lärande som begrepp, erfarenhet, handling och reflektion vilket kräver att 

individen går igenom samtliga faser för att uppnå en komplett lärprocess. Utgångspunkten är 

att erfarenheter fungerar som startpunkt och mål i processen. Lärandet kan ses som två 

dimensioner dels den mer teoretiska och praktiska kunskapen där vi tar till oss egna begrepp 

och innehåll i kunskapen, dels den som sker mellan handling och reflektion hur vi omvandlar 

kunskapen till vår egen. I det individuella lärandet står dessa dimensioner i motsats till 

varandra men enligt Kolbs synsätt behöver alla fyra faserna utnyttjas för utveckling och 

därmed påskyndar utvecklingen i de andra (Huzzard & Wenglén, 2007).  

 

Lärande som situerad social praxis innebär frågan om att bli en praktiker, ett engagemang i en 

social interaktion, en samtidig del av livet och lärande som en förflyttning mot en mer social 

legitimitet i en organisation. Det sistnämnda sättet hur vi får ny kunskap ses lärandet som en 

identitetsförändring, handlar om att omtolka och förändra sin egen självbild, `att lära sig att se 

sig själv på ett nytt sätt´ (Huzzard & Wenglén, 2007,s.288). Många olika och kanske 

motsägande identiteter inom en organisation, ses organisatoriska lärandet som process, varpå 

dessa identiteter hanteras på ett visst sätt som gör att anställda i organisationen bidrar med 

kunskaper och låter organisationen få förfoga över dessa.  

 

Vad man lär sig? Det lärande som fokuserar mot en beteendeorienterad syn handlar om att 

lära in nya beteenden eller rutiner i arbetet, den kognitiva synen väcker intresse för de mentala 

modeller och begrepp där kunskap kan ses som möjlig att erövra och mäta. Detta innebär inte 

att alla anställda förändras men vissa utvecklar en mer förståelse för sitt arbete. Lärande som 

social praxis fokuserar mer på individen som social varelse, än på eget fritt tänkande eftersom 

lärande och kunskap utvecklas i ett socialt samspel. 
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När man lär sig? Lärande som social situerad praxis sker ständigt och naturligt i livet. 

Däremot när ett omfattande lärande ska ske krävs potential till lärtillfällen, tillträde till både 

det formella och informella lärandet. 

 

Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande 

Lärandet kan ses ur två perspektiv dels det anpassnings-, reproduktiva perspektivet eller det 

utvecklingsinriktade perspektivet. Traditionellt sett ses lärande hur vi bygger, förvärvar 

kunskap och löser problem med en fastställd uppgift med givna regler och begrepp att förhålla 

sig till. Ett utvecklingsinriktat lärande fokuserar på ifrågasättande och att pröva nytt med 

förändringsmöjligheter för individen. Lärandet sker då integrerat i det dagliga arbetet och är 

mer en process där kunskap integreras med verksamheten och tillsammans bildar anställdas 

yrkesidentitet och arbetssätt i verksamheten (Ellström & Hultman, 2004). Den anställde är 

subjektet och samspelar med omgivningen i en lärandeprocess där samspelet resulterar i ett 

lärande som produkt. Denna lärandemiljö påverkar den anställde beroende på vad som råder 

för villkor för lärandet såsom socialt, kulturellt och materiellt (Ellström, 2004). Lärandets 

villkor på individ-, grupp- och organisationsnivå är högst beroende av verksamheten eller 

organisationens förutsättningar och möjligheter, dels komplexiteten i arbetsuppgifterna och 

vilken handlingsfrihet som ges samt vilka krav på kompetens som krävs av den anställde. Den 

objektiva handlingsfriheten anställda har i ett reproduktivt lärande behövs med nödvändighet i 

och för ett arbete. Men för att utvecklas, kunna överskrida och förändra tidigare gränser i 

arbetet gäller det att det ges subjektiva förutsättningar. Dessa gränsöverskridande 

arbetsprocesser ger ökad autonomi hos anställda, att tänka utvecklingsinriktat och lära sig att 

arbeta på nya sätt.  Motsatsen är den traditionella standarden eller normen med skrivna regler, 

men relationen mellan standardisering, självständighet och lärande kan även innebära att det 

finns betydande värde i att standardisera vissa arbetsuppgifter, omfördela tid och energi på ett 

bättre sätt till att utveckla mer kreativa uppgifter. Betydelsen för hur den genomförs har också 

en viktig innebörd där en tydlig delaktighet bör ske för samtliga anställda. Standarder och 

regler kan då skapa mer tydlighet och transparens i verksamheten, ge anställda en bättre 

helhetsbild över alla arbetsprocesser i verksamheten samtidigt som den ökar möjligheter till 

ifrågasättande av rådande verksamhet. Det utvecklingsinriktade lärandet genererar på så vis 

möjligheter att fokusera på förbättringar och andra viktiga läroprocesser (Ellström, 2004) och 

kan liknas vid det expansiva lärandet (Engeström, 2001). Verksamheter som vågar arbeta 

tvärsektionellt eller horisontellt utvecklas och kan tänka i nya banor.  

 

Expansivt lärande 

Det expansiva lärandet går ut på att samtliga i verksamheten är engagerade och skapar nya 

arbetsformer för organisationen. Denna teori utvecklar Batesons idé om en systematisk ram, 

som utgår från systemteorins grunder (Öquist, 2008). Vardagliga problem får nya 

angreppssätt med hjälp av systemteorin och ur ett lärande perspektiv innebär det att lärande 

sker på olika nivåer. Från lärande om ett renodlat ämnesområde till ett mer radikalt 

ifrågasättande kring meningen och innebörden av sammanhang byggandet av nya alternativa 

synsätt. Det är ett metalärande eller att ändra kontexten, att se gamla faktum i ett nytt ljus, 

såsom ett expansivt, horisontellt lärande och en teoretisk återblick i begreppsbildningen 

(Öquist, 2008; Engeström, 2001).                                 
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När företag och organisationer väljer andra arbetssätt än det traditionella byråkratiska, en 

hierarkisk styrning (Bolman & Deal, 2005) att arbeta utifrån, kan det skapa andra möjligheter 

och Lean är ett arbetssätt som jag belyser i denna studie. Lean är ett mer strukturerat, 

värdeskapande arbetssätt med allas delaktighet i arbetsprocessen och med respekt för 

människan, en lärandeorganisation där kunskapen tas tillvara med motiverade och involverade 

medarbetare (Liker, 2009). Detta kan ge synergieffekter i form av mer frigjord tid till att 

utveckla och förändra arbetssätt (Öquist, 2008; Engeström, 2001). Organisationer behöver 

avsätta tid för det djupare lärandet och förstås som en ständig del av arbetsprocessen, vilket 

arbetssättet och filosofin bakom Lean är tänkta att fungera och tillämpas på. Med avseende på 

alla metoder och verktyg som finns i Leankonceptet anser jag de har en god pedagogisk 

uppbyggnad och metodik som tydliggör och ökar förståelsen på många sätt.  

 

Sammanfattningsvis är det dessa valda teorier som utgör utgångspunkten och grunden för 

denna studie. Lärandet kommer till uttryck ur olika aspekter och tar upp en stor del eftersom 

uppsatsens huvudämne är pedagogik och arbetsintegrerat lärande -AiL. Följande avsnitt 

belyser tidigare forskning inom hälsofrämjande och Lean som relevanta för det fortsatta 

arbetet i studien.  

TIDIGARE FORSKNING 
I det här avsnittet presenteras ett urval av tidigare svensk och internationell forskning kring 

Lean som arbetssätt kopplat till hälsa. Efter en systematisk artikelsökning i databaserna Eric 

Proquest, SAGE, Taylor and Francis med mera har jag funnit studier som till viss del 

identifierar sambandet mellan Lean och hälsa. Dels från en patogen eller sjukdoms 

utgångspunkt men framförallt utifrån ett salutogent synsätt att se på hälsa, ett hälsofrämjande 

perspektiv. Det stora antalet vetenskapliga artiklar som finns kring Lean gör det svårt att 

välja, men i tidigt skede fann jag att många studier var gjorda på litteraturbasis och få som 

gjorts på empirisk forskningsmetod. Sökorden Lean och hälsa, eller hälsofrämjande och Lean, 

har varit grundorden i sökandet efter relevanta artiklar. Utefter detta har valen av artiklar 

rankats med avseende på den metodologiska kvalitén. Mitt val har resulterat i endast någon 

artikel kring Lean, men vissa andra referenser har lyfts fram som exempel. Kombinationen av 

salutogen eller hälsofrämjande och Lean som arbetssätt har varit ytterst begränsat. Av denna 

anledning har forskning kring hälsa, ledarskap och organisation fått mer utrymme i detta 

avsnitt.  

Ett projekt av Nikolou‐Walker & Lavery (2009) genomfördes som en arbetsbaserad 

forskningsutvärdering av effekterna av Lean för hälsa och säkerhet, utbildning inom ett 

medelstort teknikföretag. Triangulerande metoder användes i jämförelsestudien på två 

avdelningar varav endast en hade implementerat en arbetsmetod kallad 6S och syfte var 

arbetstagarens uppfattning om säkerhet, hälsa och deras påverkan efter genomförandet av 

Lean i företaget. Resultatet visade allmänt att arbetsmetoden 6S var positiv som förändring, 

ett mer organiserat arbetsätt, renare och bättre arbetsmiljö med bättre ergonomiskt utformade 
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arbetsstationer. Likaså upplevde personalen att företagets villighet att avsätta mer tid och 

resurser till anställdas arbetsmiljö vilket gjorde att arbetsmoralen förbättrades inom företaget. 

Tidigare forskning inom Lean har senaste decenniet revolutionerat marknaden och i studier av 

Cullinane et al.,(2012) framkommer att det behövs mer kvalitativ forskning kring Lean, som 

ger rika beskrivningar av sammanhanget. Parker (2003) visar på negativa effekter av Lean 

medan De Haan et al.,(2011) beskriver att Lean leder till positiva resultat när arbetstagare 

utmanas och får möjliggöra sin kreativitet, använda sina talanger och färdigheter i det dagliga 

arbetet.  

Bob Emiliani, Leanguru uttrycker i en av sina böcker Moving forward faster (2011) att 

företag och organisationer oftast når upp till vissa kortsiktiga vinster men i regel på bekostnad 

utav andra. Detta är anledningen till misslyckandet att uppnå den långsiktiga framgången. 

Emiliani uttrycker att Lean förändringen är nästan över lika fort som det började. Så enligt 

Emiliani gäller det att utvidga tillämpningen av Lean, inte bara i verksamheten och i alla 

interna processer. Det innebär att applicera Lean på varje extern process som tangerar viktiga 

intressenter som leverantörer, kunder, mellanhänder, investerare och samhällen i stort 

(Emiliani, 2011). 

Projektet ”Hälsofrämjande i praktiken” - HiP (ism.se) undersökte genom många olika 

metoder från 2010-2012 hur ett hälsofrämjande perspektiv kan bli integrerat i organisation 

och vardagsarbete. Samt effekter som inverkar på arbetsmiljö, hälsa, kvalitet och effektivitet. 

Det preliminära resultatet visar sambandet att medarbetare är nöjda med arbetsmiljö, kvalitet 

och effektivitet och upplever det bra att arbeta enligt principen Lean /ständiga förbättringar. 

Även relationerna mellan chef /kolleger såväl kolleger /kolleger gynnas genom Lean som 

arbetssätt  och ständiga förbättringar (ism.se, 2013).  

Eriksson och Lindström (2006) har i studien Antonovsky’s sense of coherence scale and the 

relation with health: a systematic review, sammanställt empiriska rön utifrån den salutogena 

grundtanken, känsla av sammanhang (SOC). Resultaten visar att SOC har ett starkt samband 

med upplevd hälsa, främst psykisk hälsa, oavsett studerades ålder, kön, nationalitet eller 

etnicitet. SOC har som förklaring av hälsa en viktig medlande, dämpande roll och även ses 

kunna förutspå hälsa. Den salutogena modellen som resurstänkande ger individen mer 

livskvalitet, välbefinnande, fysisk och psykisk hälsa.            

Johan Larsson (2010) har i en undersökning vars syfte har varit att bidra till kunskapen om 

hur ledarskap avseende kvalitet, hälsa och effektivitet och på vilket sätt ledarskapsverktyg kan 

utarbetas för att främja hälsa i organisationer. Dessa verktyg ger chefer en tidig indikation på 

hälsostatusen hos medarbetarna. En generell slutsats i studien är att ledarskap som avser att 

integrera värderingar, beteenden och verktyg gynnar de anställdas hälsa och effektiviteten i 

organisationen. Mår de anställda bra presterar de också bra. Förbättringsstrategier för 

ledarskap är egen självreflektion, ökad kännedom i ledarskapsteori, utbildning i 

beteendevetenskap ges tillfälle till diskussion med andra chefer och se medarbetarnas hälsa 

som den viktigaste resursen i organisationen. 
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Katrin Skagerts (2010) forskning syftar till att få mer kunskap om ledares strategier, 

föreställningar och förutsättningar att bibehålla och främja hälsan på arbeten inom human 

service organisationer. Resultatet visar att ledares förhållningssätt till resurser och ledares 

strategier som handlar om att främja medarbetarnas hälsa var relaterat till hur medarbetare och 

budget uppfattades som hinder eller möjlighet i en hälso- och organisationsutveckling. 

Ledares uppfattning av vem som anses bär ansvaret för de anställdas hälsa, individen, 

organisationen eller samhället och vilka målfokus som ledare har, finns det samband med 

ledares syn och strategier vid val av hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. Ledarskaps- 

kvaliteter och strategier stärkte anställdas hälsa med ledare som såg organisationen, samhället 

som ansvarig och inte individens eget ansvar för deras hälsa. Ledarna hanterade stress på 

arbetsplatsen genom att agera stötdämpare, vilket innebar att delta i förändringar. Hanterandet 

av den egna stressen, försökte de bevara sin egen integritet genom att antingen identifiera sig 

med eller distansera sig från ledarrollen.                        

I en studie av Stig Vinberg och Johan Larsson et al.,(2012) belyser ledarskap och 

hälsofrämjande verksamhetsstyrning, vars syfte att tillföra kunskap om hur arbetsmiljö- och 

hälsoinvesteringar påverkar de anställdas hälsa, verksamheten och dess resultat. En variant av 

hälsofrämjande styrning och hälsobokslut har implementerats och faktorer som sjuktal, stress, 

självskattad hälsa och psykosocial arbetsmiljö har genom kvalitativa metoder studerats med 

ledare i kommunerna på 19 arbetsplatser och 307 individer under fyra år. Fokus för 

bedömning har varit ledarskapsbeteenden och deras värderingar samt hälsofrämjande 

processer på verksamheterna. I de ekonomiska kalkylerna har faktorerna effektivitet, 

produktivitet, kvalitet och sjukfrånvaro samt rehabiliteringsinsatser skattats och mätts. 

Resultaten visar att arbetsplatser som haft hög kvalitet under förändringen bidrar till positiva 

förändringar av sjukfall, långtidsfriskhet och självskattad hälsa bland medarbetarna. 

Ledarskapsbeteende och värderingar verkar ha betydelse i sammanhanget. En ekonomisk 

potential kan ses med ökad kvalitet, ökad produktivitet och med intäkter av minskad 

sjukfrånvaro. 

Den ovan samlade forskningen visar att personalens upplevelser kring Lean som arbetssätt är 

positiv, skapar möjligheter för kreativitet, färdigheter och ständiga förbättringar. Nöjdhet i 

samband med arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet. En bra, positiv förändring och ett 

organiserat arbetssätt som ger bättre arbetsrelationer och ett ökat systemtänkande över 

gränserna. När företaget är villigt att avsätta resurser och tid upplevs det öka arbetsmoralen. 

Mer kvalitativ, beskrivande forskning inom Lean behövs. Betydelsen av ett ledarskap med rätt 

värderingar, kvalitét och strategier som arbetar för personals bästa vad gäller hälsa och 

resurser. Detta påverkar till en ökad produktivitet och kvalitet med mindre sjukfrånvaro. 

Fortsättningsvis följer genomförandedelen med metod och urval för det insamlade empirin. 

METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I detta avsnitt presenteras metodval för studien som grundar sig utifrån uppsatsens syfte, 

att undersöka chefers och medarbetares upplevelser av Lean som arbetssätt i relation till  

hälsa och delsyfte vilka faktorer som avgör om ett företag ska lyckas med sin tillämpning  

av Lean.  
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Vidare redovisas urval av företag, organisation och intervjupersoner samt datainsamlingens 

tillvägagångssätt. Även här beskrivs bearbetning och dataanalysen. Avslutningsvis finns 

diskussion om studiens validitet, tillförlitlighet och överförbarhet. Relevans för studiens 

resultat inom verksamhetsområdet och de etiska aspekterna samt kritisk diskussion rörande 

metoden. 

 

Metodval                                            

Uppsatsens syfte inspirerade mig till att använda metoden deskriptiv kvalitativ 

innehållsanalys. Valet av kvalitativ innehållsanalys är för att bearbeta empirin eller 

datamaterialet som innefattar intervjuer. Denna studie svarar först på frågan om relationen 

mellan forskaren och det som ska beforskas. Kvalitativ forskning innebär ett tolkande 

arbetssätt att mer gå på djupet och närhet till datamaterialet (Fejes & Thornberg,(red.),2008). 

Fokuset och utgångspunkten för undersökningen bygger på min förförståelse och grundsyn att 

människan har ett positivt sätt, en vilja och motivation till att göra saker. Detta utgör min 

grund för det fortsatta tolkningsarbetet men kan inte återges med exakthet av verkligheten och 

mina tidigare kunskaper blir ett hjälpmedel i tolkningsprocessen.  

Studiens första del bygger på en hermeneutisk ansats. Här är upplevelser och tolkning det 

centrala och underlaget i denna kvalitativa forskning för att bearbeta datamaterialet (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008) och för att öka förståelse och medvetenhet kring hur Lean som 

arbetssätt upplevs sett ur ett hälsofrämjande perspektiv. Hermeneutiken kan ge tolkning och 

förståelse där jag är inspirerad av möjligheterna till att förstå det meningsfulla i Lean som 

arbetssätt som är föremål för undersökningen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Metoden bygger 

på att kunna växla mellan distans och närhet i forskningsprocessen där distanseringen har 

skett genom intervjuer av deltagarna med semistrukturerade frågor (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Jag har här insamlat studien i den kulturella kontexten då tolkningar sker 

från ett perspektiv med en viss ståndpunkt där jag har valt att se den genom det 

situationsanpassade sammanhanget. Därifrån tolkas sedan de intervjuade personerna utifrån 

deras perspektiv (Quinn Patton, 2002).  

Urval                                                 

När jag sökt i litteratur och vetenskapliga artiklar om Lean så kommer jag till den slutsatsen 

att många studier bygger på kortvariga Leanprojekt i företag. Det visas i resultaten att efter 

kortare Leanprojekt eller i starten av tillämpning av Lean är det svårt att utläsa några effekter 

eftersom företagen inte hunnit implementera det som var tänkt. Det är utifrån dessa 

antaganden som vissa kriterier har fastställts och inneburit ett strategiskt / subjektivt val 

(Paulsson, 2008) av företag och organisationer. Efter telefonkontakt med företag och kommun 

blev jag erbjuden att intervjua chefer och medarbetare som tillämpat Lean som arbetssätt en 

längre tid, minst 5 år. Fortsättningsvis har urvalet mynnat ut i en snöbollseffekt (Denscombe, 

2009), för att antalet intervjuer kan bli fler än jag planerat från början. En viss gränsdragning 

gjorde att ytterligare ett kriterie kom att gälla i urvalet, att företagen fanns inom en ungefärlig 

femmilsradie från hemorten. 
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Inför studien har jag kontaktat två privata företag inom tillverkningsindustri och en kommunal 

offentlig verksamhet och fått möjlighet att intervjua anställda. Jag har sammanlagt intervjuat 

sju personer, fyra intervjuer med chefer och tre intervjuer med medarbetare inom dessa tre 

organisationer med en så jämn könsfördelning som möjlig. Organisationerna har varit 

etablerade under lång tid inom sitt specifika område. 

                         

Datainsamling                                    

Efter urvalsprocessen kontaktades företagen och kommunen och dessa gav mig möjligheten 

att genomföra min studie. För att få en så personlig kontakt med informanterna som möjligt, 

fanns tillfället att intervjua på respektive företag och i kommunen efter överenskommen tid. 

Det har inneburit och gett mig chansen att se arbetsplatsen och uppleva den praktiska miljön 

med allt vad de innefattar från material till arbetsfunktioner.  Alla intervjuer har spelats in och 

av etiska skäl (Vetenskapsrådet, 2002) har jag efter första telefonkontakten sänt informanterna 

ett informationsbrev med intervjufrågor. Detta för kännedom om mitt forskningssyfte och 

kontaktuppgifter till mig och till handledaren. Genomsnittstiden på intervjuerna har varit cirka 

1- 1,5 timma. 

Jag har använt semistrukturerade intervjuer med öppna frågor (Denscombe, 2009). 

Intervjufrågorna är utformade i två olika intervjuguider (Bilagor 2.1 och 3.1) en för chef och 

den andra för medarbetare. Flesta av frågorna är likadana i båda guiderna med vissa små 

skillnader. Intervjufrågorna har kompletterats med följdfrågor under intervjuernas gång vilket 

ökar djup och flexibiliteten i svaren (Denscombe, 2009).  

Dataanalys 

Den insamlade data har analyserats med utgångspunkt i kvalitativ innehållsanalys som 

fokuserar på forskarens tolkning av empirin. De semistrukturerade frågorna är framförda så 

att de intervjuade själva kan välja svara mer deskriptivt på frågorna och utveckla svaren, 

vilket leder till en djupare förståelse i analysen av materialet (Denscombe, 2009). Genom 

denna metod kan jag välja att växla mellan närhet och distans som medskapare i 

forskningsprocessen (Lundman och Hällgren Granheim, 2008). Likaså är metoden den 

lämpligaste för att upptäcka svar som jag frågar efter. Efter inspelningen av intervjuerna har 

datamaterialet transkriberats ordagrant, dock har vissa upprepade och obetydliga ord lyfts ur 

empirin för att förtydliga skriftspråket i uppsatsen. Även så har namn och annan data 

utelämnats som kan möjliggöra identifiering av personer och företag. 

Analysens kärna är informanternas utsagor. Jag har genomläst det insamlade 

intervjumaterialet ett antal gånger för att få en bredare och djupare förståelse av vad som 

uttryckts av informanterna. Därefter har intervjumaterialet tolkats, bearbetats och reflekterats 

över i omgångar under processens gång. Sedan har jag tagit ut meningsbärande enheter ur 

empirin som hela tiden relaterar till syftet, där informanterna får en specifik kod/ markering. 

Det här görs för att underlätta det fortsatta analysarbetet och tydliggör hur frekvensen och 

spridningen av informanternas svar syns i resultatanalysen i form av citat. Enheterna har 

därpå kondenserats och jag har lyft fram det viktigaste innehållet för att sedan abstrahera till 

olika koder. Koderna har därefter ordnats och sammanförts till underkategorier med 
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närliggande innehåll och slutligen inordnats under 23 kategorier, exempelvis ledarskap, stöd 

och avgörande faktorer. Dessa kategorier bildar sedan ett tema ”framgångsfaktorer för att 

lyckas” och ytterligare tre andra övergripande teman, hälsofrämjande faktorer, strukturerat 

arbetssätt och dilemman (Lundman & Hällgren Granheim, 2009). Detta gör det möjligt att 

jämställa de enskilda teman och hur de kan besvara syftet. Citaten som förekommer i 

resultatanalysen, har genomgått en mindre språklig redigering, men innehållsmässigt är 

citaten intakta.  

Validitet, tillförlitlighet och överförbarhet 
Denna studies validitet styrks av att jag inför intervjuerna har gjort en omsorgsfull planering 

och fördjupat mig inom ämnet Lean som filosofi och arbetssätt med dess principer. Det måste 

påpekas att det är svårt att upptäcka någon absolut sanning kring resultaten men att svaren i 

studien till viss del kan sättas i jämförelse med liknande tidigare forskning (Denscombe, 

2009). Min förkunskap inom ämnet hälsa och Lean är endast den personliga association om 

att hälsan grundar sig utifrån det salutogena synsättet och om Lean är det den förkunskap som 

baseras utifrån litteraturen och muntlig information i filosofin och arbetssättet. Jag går in med 

förförståelsen kring begreppet hälsa och Lean. Detta kommer jag att utnyttja i forskningen 

men att svaren ifrån de intervjuade kommer att förhållas lite mer objektivt gent emot Lean 

eftersom jag inte tidigare har studerat ämnet i sig. Jag styrker också svaren av frågorna att det 

har skapats följdfrågor under intervjuernas och studiens gång. Vidare kan validiteten tryggas 

genom att jag hela tiden ifrågasätter och teoretiskt tolkar mina svar i studien. Likaså har 

urvalet gjorts efter vissa kriterier och intervjuerna har sedan skett på informanternas 

arbetsplats som skapar trygghet vid intervjutillfället.                          

Tillförlitligheten med om denna studie skulle kunna upprepas med avseende att jag ställer 

liknande frågor till andra företag, så finns det ingen garanti att svaren absolut kommer att vara 

likartade. Det är svårt att försäkra sig om att olika forskare gör samma tolkning av resultatet. 

Eftersom Lean och hälsa är två stora områden och drivs av personliga kunskaper och 

uppfattningar i relation till omvärlden. Ändå skulle en annan sådan här studie vara möjligt att 

kunna stödjas mot denna studie, för att se om uppfattningarna skiljer sig åt och har förändrats 

i förhållande till hur samhället utvecklats. Tolkningsprocessen och bearbetningen av 

intervjumaterialet har tydliggjorts i dataanalysen genom metoden kvalitativ innehållsanalys. 

Detta resultat har kunnat stärkas genom redovisning av citat direkt ur intervjuerna.                    

Jag har haft möjlighet till sju intervjuer vilket är ett ringa antal och med hänsyn till det kan 

resultatet inte åberopas alla koncept vad gäller Lean som arbetssätt som finns och hur det 

tillämpas i företag. Men eftersom Lean som begrepp och arbetssätt liksom hälsa är tolkat på 

många olika sätt, så kan denna studie trots ett mindre antal intervjuer i tre företag som 

tillämpat Lean som arbetssätt över fem år, därför ge viss överförbarhet. Resultat skulle då om 

möjligt kunna tillämpas om det finns tillräckligt med detaljer om villkoren runt 

undersökningen på andra företag, med liknande bransch/koncept som jag inte har intervjuat 

(Denscombe, 2009).  

Relevans 
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Studien är relevant i den bemärkelsen att den avser ge en fördjupad bild av ett intressant 

område. Studiens resultat kan bli viktig för verksamhetsområden som hälsa ur ett salutogent 

hälsofrämjande synsätt och för organisationers arbetssätt ur ett humanitärt och ekonomiskt 

främjande och långsiktigt perspektiv.  

Etiska ställningstaganden 
I denna undersökning har jag följt de fyra etiska krav informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid första telefonkontakten med chefer och 

medarbetare på företagen har det stor betydelse att min studie känns relevant för dem. 

Informationskravet innebär min skyldighet innan intervjuerna genomförs informera 

informanterna om studien, dess syfte och under vilka villkor och uppgifter informanterna 

deltar i. Det är endast intervjuare och informant närvarande i samtalet som spelas in på en 

diktafon. Samtyckeskravet innebär att informanterna frivilligt deltar i studien, hur länge och 

under vilka förutsättningar de vill delta. De har rätt att avbryta medverkan när de önskar utan 

negativa konsekvenser för dem själva, utan påtryckningar och att vi inte har någon bundenhet 

till de intervjuade (Vetenskapsrådet 2002: 3-4). Informanterna i undersökningen går även 

under konfidentialitetskravet som innebär att de ges största tänkbara anonymitet, varje företag 

och de intervjuade har fått en kod som ger dess anonymitet. Personuppgifterna ska förvaras 

utan att obehöriga kan ta del av materialet (Vetenskapsrådet 2002:6). Nyttjandekravet innebär 

att insamlat material för forskningssyftet endast ska användas i detta sammanhang och i det 

syftet informanterna fått information om. Innebörden är att materialet inte får användas i 

kommersiellt bruk eller i icke- vetenskapliga syften, därför är mitt material säkert förvarat och 

inlåst (Vetenskapsrådet 2002:1-8). 

Metoddiskussion  
Denna studie utgår från en hermeneutisk ansats och metoden kvalitativ innehållsanalys. Det 

insamlade datamaterialet med informanternas upplevelser av att arbeta och tillämpa 

Leanprinciper har gett mig ett djupare och rikare innehåll för tolkning och förståelse under 

arbetsprocessens gång, men kan ha påverkat resultaten i uppsatsen. Min undersökning kunde 

ha kompletterats med fallstudie och observationsstudie vilket skulle skärpa värdet och vara till 

stöd för och ett komplement i analysprocessen. På samma sätt kunde en kvantitativ metod 

med slutna enkätfrågor lyfta studien och hade gett möjlighet att inkludera ett större antal 

chefer och medarbetare i studien. Det skulle ge en snabb och bredare kartläggning av nuläget i 

företaget eller organisationen och tillsammans med intervjumaterialet mer värdefull kunskap 

till studien(Denscombe, 2009).  

Anledningen till att jag har valt kvalitativa frågor och intervjuer är att se till individen. Det 

blir ett mer personligt möte och som förhoppningsvis gör att samtalet öppnas upp. Liksom att 

svaren får ett djupare innehåll vilket ökar min möjlighet att kunna ställa lämpliga följdfrågor. 

Vidare kan urvalet av informanter för denna studie ha påverkat resultaten. Det urval och antal 

informanter som medverkat i studien är relativt liten, det kan ha påverkats med ett ökat antal 

för att uppnå en större precision i svaren. Men det innebär inte för det att precisionen skulle 

öka om fler hade deltagit och kanske svarat likartat. Den totala storleken beror på 
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komplexiteten kring urvalet av informanter, men troligen är sju respondenter en för liten 

studie för att kunna generalisera den (Denscombe, 2009). 

RESULTAT 
Den huvudsakliga delen i resultatavsnittet utgör det insamlade empirimaterialet vars innehåll 

bygger på chefer och medarbetares upplevelser av att arbeta med Lean. Hur det relaterar och 

inverkar på deras hälsa ur ett salutogent, hälsofrämjande perspektiv. Resultatanalysen är 

uppdelad i fyra teman som framkommit under innehållsanalysens arbete och processens gång, 

vilka är, hälsofrämjande faktorer, strukturerat arbetssätt, framgångsfaktorer för att lyckas och 

dilemman. Under varje temarubrik inryms ett antal kategorier som avslutas med en 

sammanfattande del och även citat från intervjuerna, som belyser informanternas upplevelser 

av att tillämpa Lean. Följande avsnitt är min slutdiskussion, vilken är indelad utifrån 

hälsopromotionens grunder bland annat främja hälsa, salutogenes och delaktighet med flera. 

Dessa sammanför diskussionen med uppsatsens koppling till arbetsintegrerat lärande – AIL, 

som ingår i huvudämnet pedagogik. Avslutningsvis följer slutsatsen som fullbordar denna 

studie med ytterligare förslag till framtida forskning inom ämnena hälsa och Lean som 

arbetssätt.  

RESULTATANALYS –                         

Hur anställda upplever sin hälsa med hjälp av Lean och Vad som krävs 

för att nå framgång med Lean  
 

Resultatanalys utgör en viktig del av uppsatsarbetet. Min utgångspunkt i studien har varit att 

intervjua fyra chefer och tre medarbetare inom privat företag och offentlig verksamhet. Det 

insamlade empirimaterialet har under noggrann innehållsanalys i arbetsprocessen kommit fram 

till fyra övergripande teman. Svaren presenteras här och ska uppfylla syftet med denna uppsats;  

 

 Hälsofrämjande faktorer  

 Strukturellt arbetssätt 

 Framgångsfaktorer för att lyckas 

 Dilemman 

                                              

Under den första temarubriken har sex kategorier framkommit under analysarbetet, bland 

annat hälsa, friskfaktorer, delaktighet och teamwork samt empowerment och motivation. 

Kategorierna sammanfattas i slutet av respektive tema och ger en samlad bild av 

informanternas uttalanden. I framställningen kommer vissa av studiens intervjufrågor 

exemplifieras och dessutom finns citat från empirin med som förstärker och ökar 

tillförlitligheten för läsaren av denna resultatanalys. Samtliga sju informanter har fått en 

kodbeteckning vilket särskiljer varandra och förenklar arbetsanalysen, vilket också ökar 

stringensen för att alla medverkande har framträtt i studien. 
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Hälsofrämjande faktorer  
Beteckningen hälsofrämjande har redan funnits med i grundtanken och idén vid skapandet av 

intervjufrågorna, vilket tydligt framkommit under dataanalysens arbete. Det insamlade 

empirimaterialet har innehållt fokus på hälsa ur ett salutogent, till viss del också ett patogent 

synsätt. Utifrån denna bakgrund har temat hälsofrämjande faktorer växt fram i 

analysprocessen för kategorierna hälsa, friskfaktorer, delaktighet och teamwork, samt 

empowerment och motivation.  

 

 

 

Hälsa 

Informanterna i undersökningen upplever efter att ha tillämpat Lean som arbetssätt, mer 

struktur i arbetet, de löser problemen och det känns därför inte så stressigt längre. Det beror 

på att felen minskar mot hur det var tidigare. Att tillämpa Lean gör arbetssättet enklare och 

tydligare för vad som förväntas av var och en på arbetsplatsen.  

                                    

Vi har vunnit tid. Väldigt många var stressade när de gick hem efter arbetet och kände att de 

hade glömt någonting. Jobbar man med människor är det otäckt att ha glömt något. Vi har 

mycket mer koll på saker och ting alla tycker att det är positivt. Det är också fysiskt mindre 

spring. (F7) 

Man får en mycket lugnare och bättre tillvaro när man inte gör saker som faktiskt inte är 

nödvändiga. Om man blir bra på att göra rätt saker i rätt tid..... För ju mer du springer på 

felaktiga grejer, ju fler saker gör du inte rätt från början. Alltså får du mer att rätta till i 

efterhand. Ju mer du har att rätta till i efterhand ju mer saker blir inte rätt ifrån början. (F2) 

Vi upplever att vi har tid för mjuka delar, bemötande tid, värdeskapande tid direkt till 

brukare. Det är den största vinsten, direkt tid hos brukare. (F6) 

 

En av studiens huvudfråga ställdes till informanterna ”Anser du att din hälsa har påverkats av 

arbetssättet? I så fall hur?” och gav följande uttalanden.  

Ja hälsan främjas definitivt det är jag helt säker på. I längden så är det definitivt så att hälsan 

blir bättre det är helt klart. Det känns som att företaget bryr sig om hur jag mår. Jag tycker 

att det mesta positiva är kopplat till Lean. (F5) 

Jämför man så är man inte lika trött när man kommer hem efter jobbet jag ser nästan mer på 

andra att de inte är lika stressade längre. Jag känner det faktiskt är på grund av Lean. (F7)  

 

En av cheferna har arbetat och tillämpat Lean så länge som 30 år. Hen menar det är svårt att 

veta om hälsan därför har påverkats av Lean, men menar uppenbarligen att det har positiva 

skäl till varför hen fortfarande arbetar med Lean. Några av cheferna uttrycker hur 

medarbetares hälsa och beteende har förändrats efter att arbeta med Lean.  
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 Jag har sett exempel på människor som bara på det här halvåret har förvandlats från ganska 

likgiltiga till individer som har mycket idéer och som har mycket synpunkter....De växer med 

sin uppgift....Jag tror att när de känner att de har gjort ett bra jobb när de går hem, de har 

gjort vad som förväntats då mår de betydligt bättre och känner en stolthet.(F1)  

Man måste ge förutsättningar så att personen blomstrar det är också den största vinsten i att 

se någon annan människas utveckling och växa....Personalen trivs med sitt arbete...har glädje 

och ....utvecklar sig själva och bidrar till utveckling i verksamheten. Då ökar självkänslan och 

man mår bättre. (F6) 

 

En av informanterna upplever utifrån frågan ”Vad betyder Lean för dina arbetsförhållanden 

som balans mellan krav- kontroll, stress?”. Det ökar möjligheter att få bra arbetsförhållanden, 

eftersom Lean som system är uppbyggt på sådant sätt. Det främjar och säkerställer att man får 

en bättre balans genom att det dessutom är ett välstrukturerat arbetssätt. 

Mina medarbetare tackar Lean för att det skapar rutiner. Allt är tydligt. Då känner man sig 

trygg, en kvalitetssäkring för att vara en verksamhet. Jag är så trygg för att jag vet att 

personalen klarar arbetet galant. (F6) 

Det blir välstrukturerat och välorganiserat, det blir väldigt tydligt vad som förväntas. 

Samtidigt tydligt med ständig förbättring som är otroligt viktigt, att man måste ha en standard 

ett sätt som vi gör saker idag. Men aldrig slå oss till ro och att tycka att det är gott nog utan 

alltid måste sträva att förbättra. (F1) 

De flesta informanterna framför att företagets system möjliggör till arbetsrotation och skifte 

av arbetsuppgifter under dagen. På så vis får personalen ökade möjligheter till flexibilitet, 

med mindre monotona arbetsuppgifter och ett ständigt arbetsintegrerat lärande på 

arbetsplatsen. De kan således arbeta på flera olika avdelningar och sprida sin kompetens. 

Därtill sker företagens kompetensutveckling för personalen internt och kontinuerligt. 

Grundprinciperna i arbetssättet Lean säkerställer att kunskapen tar tillvara inom företaget och 

även utifrån kunder och leverantörer. Sett ur ett arbetsintegrerat lärande innebär det att Lean 

som arbetssätt kontinuerligt möjliggör personalens lärande och utveckling på arbetsplatsen.  

Hälsa och säkerhetsarbete är det viktigaste i företagen enligt informanterna. Det är en rutin 

som dagligen uppmärksammas på ”gröna korset”. Det visar om det inträffat någon händelse 

eller tillbud i företaget eller i någon av koncernens övriga företag. Allt dokumenteras och med 

hjälp av Lean metod och verktyg säkerställer det orsaken, så att problemet inte återupprepas. 

Den nya kunskapen tas så tillvara i företaget, vilket påverkar både till minskad sjukfrånvaro 

bland personalen och både ett kostnadseffektivare sätt för företaget.  

Säkerhet är prioritet ett för oss. Personalen har ju mål i arbetslagen på att hitta 

säkerhetsrisker och åtgärda, det är ett stödjande mål för att vi ska klara av det som är i 

företaget. Vi har satt upp gröna korset i entrén just för det är det första de ser när de kommer 

här på morgonen om det har hänt någonting. (F3) 

Varje morgonmöte så är säkerhet punkt ett. Personalavdelning och chef håller allt koll på det 

där om det är någon som mår dåligt. Sedan ser ju cheferna ute i produktion om någon är 

väldigt överbelastad.(F2) 
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Den fysiska arbetsmiljön vad gäller hälsa och säkerhet arbetar företagen noggrant med. En 

informant uttrycker i undersökningen, för att bättre kunna lösa uppkomna problem på 

arbetsplatsen som psykosociala hälsofrågor, kräver det ledarskap som har kunskaper inom 

detta område. Men genom att företagen har ett utvecklat systemtänkande, blir chansen större 

att minimera riskerna på alla nivåer, såväl individ-, grupp- och organisation även ut till kund 

och brukare. Följaktligen blir arbetet hälsofrämjande, på så sätt att företaget tar tillvara 

personalens resurser att kunna utveckla och göra ständiga förbättringar för en säkrare och 

hälsosammare arbetsmiljö. Informanterna känner att principerna bakom arbetssättet främjar 

arbetsbelastning och att metoden PDCA- cykeln/ problemlösning, skapar djupare reflektion 

och ökad begriplighet bland de anställda. Att arbeta med problemlösningar kan öka 

förståelsen för hur andra tänker och agerar på arbetsplatsen.  

Några av de tillfrågade informanterna yttrar följande på frågan ”Hur upplever du att Lean som 

arbetssätt påverkar din begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet - en känsla av 

sammanhang?”.   

Man får mycket mer förståelse för varandra. Förut hade man inte förståelsen varför någon 

gjorde mer eller någon gjorde mindre, nu jobbar vi så lika och avvikelser syns, det blir så 

självklart varför. Man hjälps åt mer, vi har mycket bättre kommunikation och är tajtare som 

arbetsgrupp. Man letar inte efter syndabockar det gjorde man nog lite innan. Nu är det mer att 

det där skulle vi ha gjort, man skyller inte på varandra mer. (F7) 

 

Ja, det är en stark komponent att man behöver förstå det man är med och påverkar. Ett 

välstrukturerat arbetssätt, att ständigt bli matad med information och om vad som är viktigt på 

arbetsplatsen. Resultatet syns kontinuerligt på displayerna i företaget och senaste 

kvalitetsmätning samt att alla kan sitt uppdrag och kan förklara det. Förbättringsverksamheten 

är det enda extra att du är aktiv till förbättringar, så får du extra betalt och laget tillsammans. 
(F1) 

 

Friskfaktorer                                   

Samtliga informanter i undersökningen uppger att hälsa eller hälsa och säkerhet finns med som 

en punkt på agendan, antingen dagligen på kortare morgonmöten eller månadsvis i 

verksamheten. De upplever också att företaget satsar på personalens hälsa, med förmåner som 

frukt, friskvårdsbidrag och ett företag erbjuds kostnadsfri träning.  

Det känns som att företaget bryr sig om hur jag mår.(F5) 

 

Informanterna anger att målen för sina arbetsuppgifter är tydliga med klara riktlinjer i och för 

arbetet.  

Skulle vi inte haft Lean skulle det vara mycket, mycket svårare att jobba. (F6) 

 

 Vi tittar och följer upp målstyrningstavlorna på morgonmötet varje dag (F3)  

Det upplevs att det finns tillräckliga resurser för att klara arbetet. Dels en mängd verktyg där 

någon har en specifik, anpassad arbetsmiljöhandbok för arbetsplatsen och dels finns hjälp och 

stöttning att tillgå.  De tillfrågade upplever att anställdas kompetens, kunskaper och idéer till 
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förslag tas på allvar och tillvara i företaget. Informanterna känner att chefen lyssnar till dem, 

samtidigt förklarar de, genom att chefen ger anställda möjligheter och befogenheter till att klara 

arbetet under eget ansvarstagande, så känner samtliga att arbetet är meningsfullt. På så vis uttalar 

de tillfrågade att man också känner tillit till företagen de arbetar i. Samtliga av informanterna 

upplever arbetssättet Lean som begripligt och strukturerat, vilket gör sättet förutsägbart att arbeta 

efter.  

 

Delaktighet 

 

I undersökningen ställdes följande frågor ”Vilka deltar i målformuleringen i företaget och Hur 

kommer ledningens delaktighet till uttryck i företaget?. Informanterna förtydligar att alla i 

företagen från högsta till lägsta nivå, är delaktiga i målnedbrytningen på sina respektive nivåer. 

Ledningens övergripande mål för verksamheten bryts ned och arbetsgrupperna formar 

verksamhetsmålen till sina egna tolkningsbara mål. Genom att medarbetarna själva är delaktiga, 

kommunicerar och reflekterar i arbetet med målen, påverkar det till en ökad förståelse för 

helheten i företaget. Kunskapen om sin egen roll i det stora hela. Målen blir tydligare för 

anställda och att vara delaktiga i arbetsprocessen är betydelsefull. Det ökar möjligheterna att 

förstå tanken bakom Lean som arbetssätt och hur allt hänger ihop. Det förklarar att personal och 

företaget bildar en helhet som ökar känslan av att tillhöra ett sammanhang. 

 

Alla måste vara delaktiga. Det är först när alla är delaktiga vi når de stora resultaten. Då blir 

företaget framgångsrikt, då trivs människor och då gör de ett bra jobb det blir en god effekt. 

(F1) 

 

Ju fler personer som jobbar ihop, kan ju inte någon jobba snabbare än andra. Delat upp att 

du gör den delen och jag gör det här. Det ska vara rättvist också. (F4) 

Alla har fått säga sitt och genom att vi inte fastställer att så här kommer det att bli i 

framtiden, så underlättar det att nu provar vi det här. Sen ändras det tills alla är nöjda genom 

att testa sig fram. (F7) 
 

Teamwork 

 

Informanterna påpekar viktiga argument för teamwork och dess betydelse i ett företag som 

arbetar och tillämpar Lean som arbetssätt. Någon uttrycker att företaget har nått väldigt bra 

resultat på kort tid och att det är teamwork som är kärnan bakom detta. Medan en annan 

känner att arbetsgruppen är mer sammansvetsad efter att arbeta efter Lean. 

Man jobbar helt annat det leder till team och lagarbete och det bevisar att ingen kedja är 

starkare än sin svagaste länk. (F6) 

Teamwork är en viktig aspekt i det hela det bygger på att man jobbar tillsammans, man vill 

utveckla och förbättra, man måste ju komma överens. (F2) 

Gruppen är mer sammansvetsad idag efter Lean. Förut var det någon som var favoriserad 

kanske nu är det allas ansvar alla som delar på kakan. (F7) 
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Empowerment 

Begreppet empowerment som Starrin (2007) förklarar att det är personalens kraft att ta makt 

över sin egen situation, möjlighet att själv bestämma över vissa villkor och självständighet i 

arbetet (Starrin, 2007). De flesta informanterna uttalar värdet av att företaget satsar och ger 

personalen befogenheter och ansvar att utföra arbetet på bästa sätt och efter egen förmåga. 

Personalen upplever också känslan att våga ta tag i uppgifter och vara uppskattad i arbetet, 

vilket syns i resultaten i företaget.      

 

Vår chef låter oss få väldigt fria händer och vi har vunnit tid på så vis. Jag tror att vi har bevisat 

att vi kan, så där har vi mycket att säga till om . Vi är proffs själva och ser våra fällor det är 

jätteskönt. Nu bestämmer vi helt och greppar tag i det. Det är vi som ser det bäst det är vår 

arbetsplats. (F7) 

 

Befogenheter och ansvar lämnas ut till personalen och det är personalen som äger processen. 

(F4) 

 

Företagsledning ger oss möjlighet, förutsättningar och befogenheter. De tycker jag är viktigt att 

börja i den änden och inte kräver ett ansvar först, utan man ger befogenheter först, det tycker 

jag att vi fått. Jag skulle vilja påstå till 99 % att det hänger på hur företagsledningen tycker, vi 

har så pass mycket kunskap så att vi klarar av att göra det här och låter oss göra det så kommer 

det att hända mirakel och det har det gjort. (F5) 

 

Motivation 

En av cheferna i studien anser att organisationer måste tänka mer på att de först satsar, för att 

sedan kunna vinna som företag, annars blir det svårt att genomföra något. Det är viktigt att det 

finns någon form av ”morot” eller motivation, ett bevis på att företaget bryr sig om personalen 

och investerar på dem.  

 

Vi har återkommande för varje femte år åker alla på verksamhetsutveckling. Det genomsyrar 

Lean för att vinna tid så måste man satsa tid.(F6) 

 

Vi har lätt att få åka på studiebesök för att snappa upp tips hur andra har gjort. De stora 

resorna vi erbjuds är nog mycket dels för att vi ska bli proffsigare, bli tajtare arbetsgrupp för det 

har dem hajat. Ju tajtare gruppen är så blir det bättre. En röd tråd i utbildningen.(F7) 

 

Vinsterna och synergieffekterna som informanterna uttrycker det, blir i form av engagerad, 

motiverad personal som är beredda att ständigt förbättra sin arbetsmiljö och till företagets fördel. 

Ett attraktivt företag ökar sina möjligheter att nå kvalificerad personal, anställda som mår bra och 

trivs på arbetsplatsen.     

 

Förslagsverksamhet verkar de väldigt nöjda med. Man måste lyssna på dem de har 

jättemycket idéer som faktiskt förbättrar verksamheten och deras eget arbete. (F1) 

 

Vi är mer engagerade i att sätta nya mål, vi ser tydligare vad vi ska jobba mer åt och mindre 

åt. (F7) 

 

Gruppförslag på förbättringar lämnas in till företaget, man måste genomföra det också, då 

får varje person 30 kr/person i gruppen. (F4) 
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Sammanfattning av tema hälsofrämjande faktorer 

Samtliga informanter upplever att Lean som arbetssätt har haft positiva hälsoeffekter både 

intern och externt, på individ-, grupp- och organisationsnivå som helhet men också ut till 

kund och brukare. Informanterna känner att den egna hälsan främjas och erfar hur andra i 

företaget utvecklats och växt som person med ökad självkänsla. Arbetssättet upplevs som 

tydligt, strukturerat och välorganiserat att arbeta efter. Det skapar rutiner, trygghet, 

gemenskap och ett mer rättvist sätt att arbeta när alla vet vem som gör vad samtidigt vad som 

förväntas. Leanprinciperna inkluderat med de metoder och verktyg som finns, så säkerställer 

och ökar det möjligheterna att få bra arbetsförhållanden, ger bättre balans och jämnare 

arbetsbelastning. Säkerhet och hälsa är ett högprioriterat ämne inom företagen och noggrant 

dokumenterat för att minimera riskerna. Genom att systemtänkandet finns i organisationerna 

så möjliggör det chans till minskade tillbud och skador. Metoden problemlösning PDCA- 

cykeln är och blir en lärande, naturlig och enkel process i Leanarbetet. Genom att följa 

metoden till ständiga förbättringar och utveckla det till en standard, blir det en 

kvalitetssäkring för verksamheten. Informanterna uppfattar reflektionen och lärandet under 

problemlösningen som en känsla av att bättre se helheten och sammanhanget i sitt arbete på 

ett tydligare och mer begripligt sätt. Bättre överblick, från sin egen roll i företaget ut till hur 

kund och brukare blir bemötta. Ett starkare SOC ökar möjligheterna att bibehålla eller rent av 

att förbättra sin hälsa (Antonovsky, 2005). Informanterna uttrycker att de känner att företagen 

satsar på att de ska må bra, med tydliga mål och riktlinjer för arbetsuppgifterna och 

friskvårdsbidrag med mera. Detta påverkar till en känsla av tillit till företaget. Likaså upplever 

de att personalens kompetens och kunskaper tas tillvara i organisationen och därför blir de 

också lyssnade på vad gäller tips och förslag. Enligt de tillfrågade skapar Lean en god grund 

att arbeta utefter med trygga chefer som kan känna tilltro till sina anställda, flytta ansvar, 

befogenheter och skapa goda förutsättningar för teamen, att själva kunna bestämma över sin 

arbetssituation (Askheim &Starrin, 2007). Alla är delaktiga i målnedbrytningen från högsta 

till lägsta nivå i organisationen, det är då de stora resultaten nås och de goda effekterna med 

ökad trivsel, engagemang och att man gör ett bra jobb menar informanterna. Detta ökar 

anställdas motivation samtidigt som förslagsverksamheten ger en extra sporre i och för 

arbetet. Leanprincipen om delaktighet är viktig inför förändringar, all personal får komma till 

tals och man testar olika förslag innan det blir en standard för arbetet. Därav är lagarbetet 

bland det viktigaste i Leanarbetet, tillsammans skapas fler idéer och ingen personal får göras 

till syndabock, utan alla är med och tar sitt ansvar. 

 

Strukturerat arbetssätt  
Strukturerat arbetssätt har analyserats och framkommit som tema för kategorierna Arbetssätt 

och dess metoder/verktyg, Standard och Tydlighet samt Lärande och Förbättringar.  

 

Arbetssätt och dess metoder och verktyg 

De tillfrågade informanterna beskriver hur de arbetat sig fram till sitt eget produktionssystem 

eller Leansystem ett sätt att arbeta och tillämpa Lean. I grunden har arbetssättet skapats 

utifrån de 14 grundprinciperna som Toyota och Liker (2009)beskriver men utformats på lite 
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olika sätt. Några har valt ut vissa principer som grundfundament och däri finns de andra 

principerna inkluderade på ett eller annat sätt. Informanterna svarar att produktionssystemen 

eller Leansystemen är väldokumenterade för alla anställda i företagen och att de är mer 

generella stora mål och punkter. Ett exempel är att skapa livskvalitet för brukare som befinner 

sig i behov av omsorg. Informanten uttrycker det; ” ...vi ska ge en liten guldkant till brukaren 

det är stora mål själva styrdokumenten och så här ska vi få dom att känna sig så ”. Därefter är 

det avdelningarnas egna nedbrutna mål dokumenterade på checklistor som de själva sedan 

jobbar utifrån. 

 
Allt började med Toyota för 40 år sedan det är ju inte mycket som är nytt utan man använder ju 

det. Vi uppfinner ju inte hjulet igen utan använder det som har fungerat. (F1) 

 
Man tar med sig Leantänket i hemmet och använder i hemmet. Varför har vi gjort så här 

tidigare och nu ser man tydligt när man kartlägger på detaljnivå. (F7) 

De 14 Leanprinciperna innefattar ett antal metoder och verktyg som beskrivs av informanterna. 

De är utformade och uppbyggda på ett metodiskt och praktiskt sätt som gör det enklare att förstå 

teorin bakom dem. Dessa underlättar personalens möjligheter att kunna hantera sina 

arbetsuppgifter bättre och säkerställer en jämnare arbetsbelastning för alla. Det tydliga 

strukturerade arbetssättet skapar en helhetsbild, överblick över arbetet och upplevs 

meningsfullare. Det beror på att alla vet vad som gäller, hur arbetet går till och att alla följer 

arbetssättet Lean med dess verktyg och metoder. Detta skapar trygghet och förutsägbarhet bland 

personalen.  

 

Vi har fångat in väldigt mycket slöseri. Förbättrings- och arbetsfördelningstavlorna och 

checklistor förtydliggör arbetet vad som ska göras det blir lättare och fördela upp jämnt.Att alla 

jobbar samma för det skapar ju otrygghet om alla gör olika. (F7) 

Problemlösningssättet, innan man sätter igång att jobba med ett problem verkligen förstår 

vad problemet beror på....hittar en trolig orsak ,grundorsaken och inte bara titta på 

symtomen...åtgärdar och startar en uppföljning så att det får en verkligt avsedd effekt. (F2)  

Visualisering man ska kunna skilja ett normaltillstånd från ett avvikande tillstånd, verktygen 

stöttar bara tanken och det är så man måste se det. Man följer principerna och sedan har 

man verktygen som stöttar de här principerna de är ju hjälpmedel. (F1) 

Standard 

Grundaren Taiicki Ohno till Lean Manufactoring/Production, menar att utan standard kan det 

inte bli några ständiga förbättringar i verksamheten. ”Standardisering är en exakt och allmänt 

förstått sätt att genomföra varje viktigt steg i varje process” så förklarar James P.Womack i 

sin kändaste litteratur inom området Lean (Womack, 2007, s.290). Standarden som för 

stunden är att följa, innebär inte att den är för evigt utan en ny aktualiseras kanske nästa dag. 

Det är denna grundsten som gör arbetssättet Lean så tydligt och visar när personalen i 

företaget har gjort förbättringar som säkerställs i standarden. Om standard inte finns utvecklar 

sig arbetssätten på många olika sätt och försvårar arbetet att nå gemensamma mål. Det 

tenderar till tillfälliga lösningar och merarbete med ökade kostnader och personal som sliter ut 

sig med ohälsa som följd. 
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Standard betyder att oavsett om det kommer en ny personal eller vikarie så med de redskap vi 

har kan de utföra ett bra arbete.(F6) 

 

Vi har lagt en bra grund. Standardisering handlar om att göra det vi har kommit överens att så 

här gör vi. Då får vi göra det i allt det vi gör och därför påverkas man ju av det. Det skapar 

trygghet och gemenskap. (F7) 

 

Standardiseringen är ju en av grundstenarna i Lean. Utan en sådan standard är det ju väldigt 

svårt att veta hur man ska förbättra jobbet eftersom på det skiftet gör de på ett sätt och den 

personen gör på ett annat sätt. Hur ska vi kunna bli bättre om vi inte gör samma, det är den 

bästa standarden vi ska välja.(F4) 

  

 

Tydlighet 

Denna kategori har analyserats fram och förstärker vad arbetssättet Lean inbegriper och har 

för genomgående grundfundament att stå på. Tydlighet genomsyrar hela filosofin och 

arbetssättet bakom Lean. Dessa intervjufrågor ställdes ”Finns det skrivna dokument på hur ni 

ska arbeta med Leanprinciperna?” och ”Hur är de förankrade hos personalen?”. Samtliga 

svarade att dokument finns nedskrivna och att de är väl sammanställda och; 

 Dokumenten avspeglar ju det dagliga arbetet och är en del av det dagliga arbetet.(F1)  

 

Som person vill man ju gärna veta vad förväntas av mig väldigt tydligt. Det blir mycket 

lättare att jobba då.(F5) 

 

Det som gör Lean effektivt och tydligt är när alla kan och vet målen med arbetet menar 

informanterna. Alla i företaget är delaktiga i målnedbrytningen från högsta till lägsta nivå. Det 

gör arbetet enklare med chans till nyvunnen tid för utveckling, förbättringar och lärande i 

verksamheten. Som exempel blir det mer kvalitetstid för kund och brukare liksom tid för 

annat värdehöjande arbete uttrycker de intervjuade.  

Har man tydliga mål vad man ska göra på vilket sätt och med de metoderna som vi har 

upplever man mer tid för mjuka delar. Den största vinsten är direkt tid hos brukare. (F6) 

 

Vi har årets mål nedbrutet på en tavla det är nedbrutet till produktionsledaren och till 

lagledarens mål det är väldigt tydligt. Konkreta och mätbara mål som är enkla. (F1) 

 
Tydligheten om du kommer som ny i en grupp så det finns det en lista, den här vägen ska du 

gå för att lära dig jobbet. När du har gjort det så har du grunden.(F5) 

Lärande 

Alla informanterna gav uttryck för att den kompetensutveckling som företagen bedriver alltid 

har en koppling till arbetssättet Lean. För personalen blir det tydligt, en överblick och skapar 

en röd tråd till varför verksamheten ska göra vissa förändringar.  

Kompetensutvecklingen blir direkt knutet till arbetssättet. (F4).  

Vi har utbildat i varje verktyg. När nya anställda kommer finns det i början en 

grundutbildning en genomgång av vad Lean innebär och vilka verktyg som finns. (F5)  
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Den uppfattning som informanterna har är att de mer känner sig engagerade och motiverade i 

sitt arbete, när de vet att ledningen har ett långsiktigt helhetstänkande och synsätt på sin 

personal. De ges möjligheter att utvecklas i arbetet samtidigt som anställdas kompetens och 

kunskaper tas tillvara. En informant framför att;  

Det finns ingenting att välja på, vi kan inte vara utan Lean, för om man inte förbättrar sig och 

utvecklas så går man ju bakåt, säkert för att andra går ju bättre och bättre. (F5) 

Lärandet sker kontinuerligt i hela processarbetet oavsett produktion eller omsorgsarbete, det 

är så samtliga informanter upplever det och är en avgörande Leanprincip, en lärande 

organisation.  

Lärande organisation ser problem som en möjlighet något positivt. Problemlösningar tar 

lärandet i PDCA cykeln, det sprider kunskap så att alla inte behöver göra det om igen. (F2) 

 

Det finns en databas där alla andra fabriker lägger in sina förslag på ”best practise” inom 

Lean. Vi tar till oss detta för att sprida det vidare. (F4) 
 

Vid uppstarten och tillämpning av Lean anser informanterna att det tar tid att förstå metoder 

och verktyg. Men genom att personalen ständigt reflekterar över sitt arbetssätt, enskilt och i 

grupp och med hjälp av de metoder och verktyg som ingår i arbetssättet Lean, så innefattar det 

ett lärande både teoretiskt och till att sedan utföras i det praktiska arbetet. 

 

Lean som arbetssätt blir fysiskt påtagligt utifrån perspektivet att du faktiskt gör rätt saker. Du 

har de här kunskaperna, så gör du det som är viktigt att göra och du låter bli att göra saker 

som faktiskt inte är viktiga. Att göra andelen av tiden som är värdeskapande blir mycket 

större, det blir verkligen enklare, man slipper brandkårsuttryckningar. (F2) 

Varför jobbar ni inte enligt det vi kommit överens om, då får vi signaler av personalen att 

texten är svårtolkad det är alldeles för mycket text och otydligt. Man måste vara lyhörd i en 

sådan process. I Lean är det jätteviktigt och alla Leankoordinatorer och chefer är jättetydliga 

med att man får inte syndabockar, det är istället något som är fel det är oftast organisatörers 

fel eller på regler eller rutiner eller på otydlighet. (F6) 
 

 

Förbättringar 

Informanten uttrycker att samhällets krav påverkar oss hur vi måste tänka idag i företagen och 

att arbetsättet Lean stöttar den tanken;  

 

Ständiga förbättringar vill vi prata om inte problem. Det är ju hela samhällets krav på oss då 

hjälper ju Lean att ta bort saker som är onödiga och göra det enklare för oss. (F4)  

 

Göra så mycket som möjligt med minsta möjliga ansträngning. Jag har inga problem med att 

producera mer men jag vill anstränga mig mindre, så då blir det ju mer ständiga 

förbättringar. På det sättet blir det mycket bättre hela tiden och jag måste ju sträva åt att 

göra arbetsplatsen så enkel och behaglig som möjligt. Gör jag mer då vinner alla på det. 

Förbättringar det gör livet lättare för oss. Vi gör bättre resultat våra chefer blir gladare och 

vi blir gladare. (F5) 

                          

Lean tanken är att alla skall jobba för samma mål och förståelse för varför vi gör det här och 
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hitta slöserierna för att vinna så mycket tid, framförallt för våra brukare ska få mer 

kvalitetstid.(F7)  

Utvärderingarna från vikarier om vad de tycker är fel och tokigt. De gav många jättebra 

förslag och idéer som vi ordinarie personal inte har tänkt på.(F6) 

 

Sammanfattning av tema strukturellt arbetssätt 

Varje företag har utvecklat sitt egna Leansystem eller produktionssystem, som i grunden utgår 

från de 14 Leanprinciperna. Det är lite skillnader beroende på vad för organisation det är och 

dess funktion i samhället, som tillverkare av produkter eller av tjänster. De tydliga målen som 

Leansystemet inrymmer med varje systemnivås egna tolkade och nedbrutna mål, ökar 

möjligheten att arbeta mot samma gemensamma mål. De är enligt informanterna 

väldokumenterade och ständigt med i verksamheten. Målen och/eller Leanprinciperna för 

verksamheterna kan vara att fånga in slöseri, korta ledtid, ha ett flöde i verksamheten och göra 

ständiga förbättringar. Detta upplever de tillfrågade ha inneburit stora vinster och framgång för 

verksamheterna. De anställda vet vad som förväntas och alla jobbar på samma sätt vilket 

dessutom underlättar arbetet för ny personal och vikarier. Mer värdeskapande och värdehöjande 

tid, mer kvalitetstid hos brukare. Lean inspirerar till kunskap om värdeskapande tid det handlar 

om att göra rätt saker från början och inte sådant som inte efterfrågas av kunden eller brukaren. 

Informanterna upplever sig ha en stor mängd metoder och verktyg att tillgå, exempelvis är 

problemlösning PDCA- cykeln användbar för att söka grundorsaken till problem, istället för 

att endast bota symtomen. Problem ses som något positivt, lärandet genom problemlösning 

ger en djupare reflektion och eftertanke tillsammans i teamen, till ny kunskap. Kunskapen 

möjliggör och underlättar att problemen inte behöver återkomma, samtidigt som det 

utvecklingsinriktade lärandet (Ellström, 2004) får mer tid i organisationen. Tid för innovation 

och ständiga förbättringar skapar synergieffekter och ett expansivt lärande internt mellan 

arbetsgrupper i verksamheten (Engeström, 2001). Detta i sin tur blir kvalitetstid till brukare 

och bättre kvalitet till kunden eller brukaren och externt till samhället i stort. Effekterna sker 

över alla systemnivåer (Öquist, 2008) från individen till samhället. En informant framför att 

ständiga förbättringar genererar som motivation att göra arbetet enklare för en behagligare 

arbetsmiljö och på så vis till effektivare personal vilket alla vinner på. Leanverktygen som 

standard, visualisering och checklistor tydliggör och tryggar arbetssättet Lean och är en bra 

grund för ett lärande. En av de tillfrågade menar att standard eller standardisering handlar om 

att göra det vi har kommit överens om, att så här gör vi, det skapar trygghet och gemenskap. 

Medan någon uttrycker att har man ingen standard så är det ju väldigt svårt att förbättra sig. 

Lärandet är inbyggt i arbetssättet och kompetensutbildning sker således internt på 

arbetsplatsen (Ellström,2009; Garsten & Jacobsson, 2004;Kareld & Pettersson,2008). 

Informanternas uppfattning är att den alltid följer en röd tråd och är kopplad till arbetssättet 

Lean i någon mening.  

                    

Framgångsfaktorer för att lyckas 
Denna uppsats delsyfte är att undersöka informanternas erfarenheter och kunskaper om vilka 

faktorer som avgör om ett företag eller organisation ska lyckas med sin tillämpning av Lean. 
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Framgångsfaktorer för att lyckas har analyserats och framkommit som tema för kategorierna 

Ledarskap, Stöd och Avgörande faktorer.  

 

Ledarskap 

 

Ledarskapet ser medarbetarna som den viktigaste resursen och utan dem fungerar inte 

arbetssättet. Arbetssättet är utformat så att ledarskapet bygger upp kunskap och ett lärande i 

organisationen genom att skapa förutsättningar för medarbetarna i process- och 

förbättringsarbetet. Men också genom att ställa utvecklande frågor som utmanar medarbetarna 

att tänka och bli bättre i processarbetet. 

  

Man kan inte genomföra Lean utan att ha personalen med sig för då lyckas man inte. Det blir 

ett litet annat sätt att leda verksamheten, man leder ju genom att se till att man har processer 

och rutiner som styr arbetet. Man jobbar mycket med att förbättra och förändra och se till att 

det finns processer i de viktiga jobb som görs så att vi gör det lika inte bara rättar till det en 

gång utan att vi har ett arbetssätt som fungerar. (F1) 

 

Mitt arbete ska bidra till glädje och utveckling gemensamt med medarbetarna. Grunden är 

engagerad och motiverad personal för att vara kreativ, ta ansvar och förbättra.(F4) 

 

Uppfattningarna och upplevelserna hur ett bra ledarskap ska vara är en personlig värdering. 

Principen bakom Lean innefattar en feedbackkultur, men det faller olika ut i verksamheten 

beroende på vad och hur chefer prioriterar och anser vara viktigt för sin verksamhet. 

 

Det beror om vad man prioriterar om man tycker det är viktigt att vara en bra chef och lyssna 

och ge bra feedback så gör man det då hinner man det, då är det andra saker man inte hinner 

med. (F3)  

 

Stöd 

De svar som informanterna ger på frågan ”Hur och när upplever du att ledarskapet finns 

tillgängliga?”, så framkommer det att Leankoordinatorn finns till hjälp och stöttning om det är 

något chefen inte kan. När medarbetarna började tillämpa Lean upplevdes det väldigt nytt och 

svårt, men successivt släppte Leankoordinatorn arbetsplatsen. Kontakten finns att nå när de vill 

och önskar hjälp.  

Är det något vi vill så kontakta Leankoordinatorn om det är något chefen inte kan. Vi får 

hjälp när man känner och stöttning.(F7) 

En informant menar att det är viktigt att ledningen förstår och kan filosofin bakom 

Leanprinciperna när man börjar tillämpa Lean. Det är inte bara ledningen som ger direktiv, de 

ska vara en stödjande funktion underifrån istället och hjälpa till där det behövs.  

Jobba med Lean och när man börjar få det att fungera, då delegerar man egentligen ansvaret 

neråt i organisationen det är var och en som tar sin del av kakan. Om de behöver hjälp så ska 

de tala om det eller man säger rycka i andonsnöret så att de ska få hjälp. (F1) 
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Avgörande faktorer  

De intervjuade anser sig följa Leanprincipen om att använda väl beprövad teknik innan något 

nytt implementeras på arbetsplatsen och i företaget. Vilket sker i form av ett pilotprojekt som 

stödjer arbetsprocessen och personalen. Genom att testa förändringen förslagsvis en ny 

utformning av en checklista, görs det i en mindre grupp innan vidare tillämpning i företaget. 

Resultatet kan på så vis inspirera och motivera andra i företaget att ta efter, som en kommande 

standard för hela verksamheten. Det är ett verkningsfullt sätt att förändra i organisationer. En 

annan viktig faktor för att lyckas med Lean är att filosofin och arbetssättet är väl förankrat i 

företagsledningen. Dessutom är det angeläget att veta att Lean som arbetssätt inte är något 

som någon kommer och fixar åt organisationen. Det behöver vara en Lean specialist på 

området som ständigt finns att tillgå med internutbildning och inte bara under en viss 

projekttid. Det tar tid att komma in i tänkandet kring Lean och att bygga upp i företaget.  

Måste ha ledningen med sig. De behöver inte kunna verktygen och metoderna inom Lean men 

förstå filosofin hur man styr ett företag med Lean. (F1) 

Lean är inget man gör med fingerknäppning utan det tar ganska lång tid, startsträckan är 

ganska lång. Följaktligen kommer de goda biverkningarna inte omedelbart utan det är något 

man måste bygga upp.(F5) 

Samtliga informanter framhåller betydelsen av att satsa på personalen med involverad och 

delaktig personal i arbetet. När personalen vet och känner att hela företaget på alla nivåer 

arbetar långsiktigt mot samma mål och prioriterar ett arbetssätt, upplevs det också att 

företaget bryr sig om hur personalen mår. 

Man måste både ha involverad personal och ständig förbättring om du bara jobbar med 

förbättring utan att se att det finns någon positiv effekt för personalen då blir det inte Lean. 

Det blir ren rationalisering, kostnadseffektivisering och det kan vara jättenegativt för 

personalen men Lean är båda sakerna så om du för in Lean såsom Lean är då blir det positiv 

effekt för personalen. (F2) 

Jag känner att de allra flesta människorna som arbetar med Lean känner något positivt. De 

får en möjlighet att delta i förändringsarbetet och att göra sin röst hörd på ett bättre sätt än 

om man inte har Lean redskapen. Betydligt mer än i en traditionell organisation. (F1)  

Det är grupperna och medarbetarnas tänkande och förståelse viljan att vilja utvecklas och 

förbättras och att de får ansvaret för att göra det. De behöver ju utbildning. (F4) 

 

Man är konsekvent och inte har de här olika sakerna som ingår i Leankonceptet som 

någonting man väljer av och man tycker är bra. Det blir då ett annat sätt att leda 

verksamheten. Så man kan inte välja bort delar utan antingen väljer jag Lean eller så väljer 

jag traditionellt arbetssätt.(F1) 

 

Ett påpekande som en informant anser vara viktigt är att allt och allas förbättringsarbete inte 

alltid kan lyckas men att det är tillåtet att få göra fel. Chefen kan ge de rätta förutsättningarna i 

form av verktyg och stötta gruppen. Men att gruppen själva med hjälp av verktyg som 

problemlösning, PDCA -cykeln tillsammans får reflektera över och komma fram till och testa 

nya förbättringar.    
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Gör vi förbättringar så kanske inte allt blir förbättringar. Det är tillåtet att misslyckas annars 

skulle man inte våga. Om de inte förstår vad och varför så blir det ingenting jag kan inte 

införa detta i alla grupper utan grupperna måste införa det själva. Jag kan ge dem verktygen 

förklara vad de är bra för hur man gör det och hjälpa att stötta. (F4) 
 

Informanterna betonar värdet av att de anställda ges möjligheter och resurser till att utveckla 

och ständigt förbättra verksamheten. På samma gång får de förtroendet av och i 

organisationen att handla efter egen bästa förmåga, enskilt eller i grupp och viljan att lösa 

problem. De belöningssystem som två av företagen har ökar också motivationen att driva 

förändringar och förbättringar, dels gagnar det den enskilde eller gruppen, likaså gagnar det 

hela företagen till förbättringar. Även om inte alla är lika motiverade att ge förslag som 

belönas, så är det viktiga att alla ges lika möjligheter av företagen.  

Om du låter en människa få befogenheter och du får lov att göra det som du tror är bäst då 

tror jag att man anstränger sig extra mycket och om man respekterar människorna. Det måste 

få lov att kosta pengar om jag ska göra en förändring som jag vet gör arbetsplatsen bättre. 

Om man inte har uppföljning på saker och ting då gissar man och det kommer man 

ingenstans på. Genom att samla information, fakta och visa vad problemet kostar och så här 

mycket kostar det att lösa, vilket vill företaget välja.(F5) 

Andra grundläggande faktorer som informanterna betonar är att ha kunskap och utbildning 

om vad Lean som filosofi och arbetssätt innebär och hur grundprinciperna samverkar och 

interagerar med varandra. En av principerna betonar lärandet i organisationen och Lean är ett 

kunskapsbyggande arbetssätt med inbyggda metoder och verktyg. 

Lean handlar mycket om att sluta göra saker som inte tillför värde, det handlar inte om att 

jobba hårdare eller springa fortare utan att förstå vad som är viktigt. Man måste förstå 

skillnaden mellan flödeseffektivitet och resurseffektivitet om man inte förstår det, skaffar man 

sig jättestora lager och går därmed i konkurs för att man inte har pengar. Du ska inte utnyttja 

dina resurser maximalt, utan viktigare att utnyttja flödet maximalt. Det är bättre att ha en 

människa som står och väntar lite så att kunden kan få sin produkt eller tjänst, än att se till att 

människorna har fullt upp att göra med någonting som ingen vill ha. ( (F2) 

Man förstår vad man skall åstadkomma förstå målet med flödeseffektiviteten och hur 

principerna stöttar varandra och på vilket sätt du blir effektiv. Vad som är värdeskapande hur 

du kommer åt att jobba mer värdeskapande med mindre slöseri.(F1) 

För att lyckas med tillämpningen av Lean svarar informanterna att det är en lång startsträcka 

och tar tid, att först bygga upp ett teamarbete och viljan att stötta varandra i teamet. De är 

införstådda med och känner att företaget och ledningen satsar på personalen, dels genom 

kontinuerliga planer för teamsamverkan, belöningssystem och dels friskvårdsbidrag. Den 

insikt och kunskap som företag har om vad Lean innebär är viktigt för att våga investera i 

personalen. 

 

Först måste man satsa och sedan kan man vinna. (F6) 

 

Man fick jobba med Lean ett par år innan det satt i huvudet så man verkligen kunde jobba 

med detta själv. Det är som sagt starten som är tung. Det handlar om att förändra individer 

till att förbättra att det kommer att bli positivt. Jag tror att först måste gruppen bli 
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sammansvetsad. Viljan att hjälpa varandra för att nå målet tillsammans och bli tajta. Inte 

jobba en och en utan att man verkligen blir ett team är en bra start. (F7)  

 

Sammanfattning av tema Framgångsfaktorer för att lyckas 

För att arbetssättet Lean ska ge framgång måste hela organisationens ledning vara fast 

förankrad uttrycker informanten. Det är angeläget att de har kunskapen om filosofin bakom 

Lean och dess processarbete, men bara viss vetskap om vad metoderna och verktygen innebär. 

Däremot är det viktigt att organisationen satsar på att personalen ska må bra i arbetet på ett 

långsiktigt sätt och det kräver viss investering (Liker, 2009). Samtliga informanter uttrycker 

att personalen är den viktigaste tillgången (Larsson, 2010;Bolman & Deal, 2005) för att 

lyckas med Lean som arbetssätt. Genom att arbeta processinriktat och följa rutiner som styr 

arbetet inverkar det till att man gör lika och får ett Lean som fungerar. Här är ledarskapet den 

bidragande faktorn för att få engagerade medarbetare och skapa utveckling i verksamheten 

(Skagert, 2010; Dellve et al 2007). Om organisationen ska kunna implementera och tillämpa 

Lean kräver det att medarbetarna får stöttning i början av införandet och kontinuerligt som 

stöd under processens gång. Ännu en betydelsefull aspekt som de tillfrågade poängterar är att 

ledningen ger personalen möjligheter och befogenheter samtidigt skapar de rätta 

förutsättningarna för dem. Exempelvis genom kontinuerlig utbildning, möjligheter till inköp 

för att förbättra arbetet och arbetsmiljön och friskvård med mera. Informanternas uttalanden 

är att dessa faktorer påverkar till ökad förståelse och kunskap om arbetssättet Lean med de 

verktyg och olika metoder som finns. De underlättar utförandet av arbetsuppgifterna till att 

bättre kunna hantera sin situation och känna att arbetet blir meningsfullt. I förlängningen kan 

företagsledningen se att personalens resurser både den fysiska och psykiska hälsan påverkas 

positivt (Eriksson & Lindström, 2006) genom en ökad känsla av sammanhanget. 

Informanterna är överens om att tillämpningen av Lean har sin startsträcka, det tar tid att 

komma in i Leantänket. Det handlar om att sluta göra saker som inte tillför värde för 

organisationen, det är viktigt att veta skillnaden mellan flödeseffektivitet och 

resurseffektivitet. Så för att riktigt lyckas så väljer man hela Leankonceptet eller så arbetar 

man på traditionellt (byråkratiskt) sätt i organisationen (Bolman & Deal, 2005). Poängen som 

informanterna uttrycker det, är att man som företag måste satsa pengar för att sedan kunna 

vinna (Vinberg & Larsson, 2012).       

 

Dilemman  

Tema dilemman har analyserats fram med kategorin svårigheter. 

Svårigheter 

Två av informanterna i undersökningen upplever inte att den egna stressen minskat efter att 

arbetsättet Lean har tillämpats men menar att det är deras egen kravbild som påverkar 

situationen. En av cheferna menar att de egna resurserna inte räcker till och att det är tiden 

som alltid brister. Det kan också bero på att just den avdelningen inte hade kommit så långt i 

sitt Leanarbete ännu. Någon säger sig uppleva att viss personal har svårare med grupparbete, 

beroende på olika personligheter och ibland skilda åsikter. Detta orsakar problem på 
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arbetsplatsen och då speciellt vid förändringar. Informanten påpekar att ledarskapet har en 

viktig roll att tidigare och bättre ta tag i svårigheterna som uppstår.  

När det är meningsskiljaktigheter i grupper för det är det ju alltid i alla grupper i olika grad. 

Det är ju chefernas jobb att lösa konflikter och se till att det flyter smidigt och det tycker jag 

att de borde bli bättre på. (F5) 
 

Det är svårt med gruppdynamik. Det är inte alla som är precis lagda åt att förändra hela tiden 

de har ju med personlighet att göra. Men jag tror att så mycket förändringar vi har gjort inser ju 

de flesta att det är ingen ide att försöka att hålla emot de kommer att ändra på grejerna ändå. 

(F4) 

En informant berättade att det upptäcktes tydliga bevis på problem i verksamheten. Orsaken 

till problemet berodde på att inte alla involverade hade den kunskap de borde haft i arbetet. 

Följderna kunde inneburit extra kostnader och merarbete för företaget, eftersom det inte fanns 

någon kontroll eller reflektion över vad som orsakade det hela. 

Produktionsledarna tog felaktiga beslut för att de inte hade fått samma utbildning som 

operatörerna som hade fått mer utbildning. (F2) 

 

Sammanfattning av tema dilemman 

Genom att tillämpa Lean som arbetssätt så upplever de flesta intervjuade att stressen minskar i 

arbetet. Däremot upplever ett par av informanterna inte detsamma, beroende på sin egen 

ökade kravbild vilket har med personligheten att göra, vilka resurser de har och hur de 

uppfattar hälsa. Hälsans bestämningsfaktorer påverkar oss olika exempelvis hur man själv 

tänker kring hälsa och hur man upplever sin arbetssituation (Winroth & Rydqvist, 2008). 

Hälsofaktorerna påverkar självklart alla anställda, men utvecklar sig och framträder på olika 

sätt, avhängigt på personens egna kunskaper och värderingar kring sin roll i arbetet och i 

grupp. Genom att arbetssättet Lean innefattar flera principer med metoder och verktyg som 

säkerställer att till exempel, ständiga förbättringar sker kontinuerligt, dokumenteras och 

framstår som en standard. Då skulle problemet som personal begått genom felaktiga beslut 

inte behövt uppstå i verksamheten om dessa standarder hade följt. 

SLUTDISKUSSION  
Min slutdiskussion i denna uppsats är den slutliga del där jag knyter ihop och diskuterar det 

samlade resultatet. Under resultatdiskussionen har sju områden framträtt och belyses här från 

ett hälsofrämjande perspektiv. Med bakgrund i hälsopromotion som idé, kunskapsområde och 

praktisk utgångspunkt utgör dessa; Främja hälsa, salutogenes, stödjande miljö, processinriktat 

arbete och delaktighet/arenaperspektiv samt empowerment och framgångsfaktorer. Omkring 

dessa områden har diskussionen byggts upp och som avslutande del diskuteras lärandet och 

arbetsintegrerat lärande -AIL. Arbetsintegrerat lärande är det bakomliggande delämnet i 

denna uppsats med huvudämne pedagogik.  

Min huvudsakliga inspiration till denna uppsats grundar sig i mitt genuina intresse av hälsa 

främst det salutogena, främjande perspektivet i arbetslivet och på arbetsplatsen. Också hur 
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anställdas arbetssätt utvecklas i en allt stressigare och ineffektivare arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

Inledningsvis söker jag efter den organisation och företag som idag på 2010-talet uppfyller och 

strävar till både humanitära och ekonomiska behov. De attraktiva arbetsgivare som skapar de 

rätta förutsättningarna genom att tillämpa arbetssätt som främjar de anställdas hälsa, kan bli 

vinnare i ett större och långsiktigare perspektiv, där människor trivs och utvecklas. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka chefers och medarbetares upplevelser av Lean som arbetssätt i 

relation till hälsa och delsyftet vilka faktorer som avgör om ett företag ska lyckas med sin 

tillämpning av Lean.  

Genom min egen granskning och jämförelse av Hälsofrämjande arbete och Lean som 

arbetssätt visar det på tydliga kopplingar och med liknande grundprinciper. Kan det vara så att 

filosofin och arbetssättet Lean med grundprinciperna är uppbyggda och tänkta att främja 

anställdas hälsa, att det skapar hälsoeffekter ut mot kund och brukare med kvalité och mertid 

för förbättringar. Det är kanske dessa två mål kvalité och tid för förbättringar, vi ska sträva åt i 

arbetslivet så att mänskliga och ekonomiska behov kommer och blir i balans och likvärdiga. 

Skapa en arbetsmiljö som gör att människor ges de rätta förutsättningarna. Utbildning i 

arbetet, en känsla av sammanhang och befogenheter att våga och ha kraft att ta makt över sin 

egen situation tillika själva kunna styra över sin arbetssituation. Utifrån denna vision och 

undersökningens resultat, ämnar det så vara, att Lean är det mest genomtänkta och fulländade 

arbetssätt för dagens organisationer att tillämpa. Dessa hälsoeffekter kan nås med arbetssättet 

Lean, när företaget och organisationens filosofi, värderingar utgår från att vilja investera och 

satsa på personalen som friskvård och motivationsfaktorer. Insatser som främjar 

arbetsförmågan och hälsan ger lönsamhet i varje investerad timme och med väsentligt högre 

förtjänst, dessutom en ökad produktivitet (AHA studie, 2005;Bolman & Deal, 2005). 

Vinsterna och värdet för organisationen blir framgång genom goda resultat, nöjdhet bland 

personal som arbetar med ständiga förbättringar ( Skagert, 2012) och arbetsglädje bland 

personal som mår bra, motiverad och känner engagemang (Lucas et al., 2008;Trollestad, 

2003). Dessutom en trygghet att veta och känna till företagets strategier. Deras vision och mål 

är att arbeta på ett långsiktigt och helhetstänkande sätt. Det ger en anställningstrygghet och 

arbetsförhållanden som är rimlig och i balans, där alla arbetar lika och på ett rättvist sätt. 

Företag som fokuserar och betonar att skapa goda arbetsförhållanden och ge beröm för goda 

prestationer, karaktäriseras ofta genom sin personalpolitik, att de prioriterar kvalité som en 

viktig strategi för företaget (Shetty, 1989). 

Informanterna betonar uttryckligen i studien att det är så arbetssättet Lean utvecklar sig och ger 

sådana synergieffekter i verksamheten. Känslan är att arbetssättet Lean i grundfilosofin är 

likvärdig med vad idé och den värdemässiga utgångspunkten inom hälsopromotion och ett 

hälsofrämjande arbetssätt innebär. Delsyfte i denna undersökning är vilka faktorer som avgör om 

ett företag ska lyckas med sin tillämpning av Lean. Med denna utgångspunkt och motiv 

inkluderas detta delsyfte i undersökningen och betonar här vilka avgörande faktorer som 

framkommit i detta resultat och bedömer ha relevans för att nå framgång med arbetssättet Lean. 

Dessa framgångsfaktorer som resultatet visar kan påvisa att de har betydelse för att kunna nå de 

positiva och hälsofrämjande effekterna.  
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Främja hälsa                              

Det att bibehålla eller främja hälsan är att möjliggöra för människor att leva ett liv med så god 

livskvalitet som möjligt och skapa de rätta förutsättningarna samtidigt som det handlar om att 

synliggöra deras resurser och det friska(Winroth & Rydqvist, 2008; Lindström & Eriksson, 

2010). Informanterna i undersökningen uttrycker att det känns som att företagen satsar på 

personalens hälsa och ser värdet att ha involverad och engagerad personal (Trollestad, 2003) 

och utan deras medverkan når de inga framsteg. Det är klart och tydligt att personalens hälsa 

främjas sett ur ett salutogent synsätt på hälsa genom att tillämpa Lean som arbetssätt. 

Resultatet i undersökningen visar att arbetssättet Lean med principerna säkerställer personalen 

som viktigaste resurs och betydelsen att skapa de bästa förutsättningarna för dem. De känner 

att företaget har tilltro, litar på sina anställda och ger befogenheter som känns motiverande, 

meningsfulla och värt att engagera sig i (Lindström & Eriksson, 2010; Hultberg, 2010). Detta 

är helt i överensstämmelse med hälsopromotionens grunder och ur ett hälsofrämjande arbete 

(Ottawa Charter, 1986).  

Lean skapar påtagliga och synbara ”mjuka” hälsofrämjande effekter i organisationen. De 

hälsofrämjande effekterna märks och kommer till uttryck hos individen, i arbetsgruppen och i 

hela organisationen ut till kund och brukare. Individen får och ges möjlighet att blomstra och 

växa i sin roll, att utvecklas med ständigt ny kunskap och en stärkt självkänsla av att tillämpa 

Lean (Eriksson & Lindström, 2006).  

Medarbetarna i lagarbetet finner tillsammans värdehöjande förbättringar och värdeskapande 

tid, som ger en arbetsgemenskap och trygghet. Arbetslagen har ledarskap och 

Leankoordinatorn som kan arbetssättet, arbetar efter Leans filosofi och värderingar och finns 

att tillgå som stöd och hjälp i processarbetet. Arbetsättet Lean och de metoder och verktyg 

som finns att tillgå för arbetsgruppen, är uppbyggda på ett pedagogiskt sätt och direkt 

tillämpbara i verksamheten. De skapar en tydlighet, en arbets- och ansvarsfördelning, ett mer 

rättvist system samt en jämnare arbetsbelastning för alla om man arbetar utifrån Leans 

grundprinciper. Kulturen i företagen är att lyfta fram problemen, då är exempelvis metoden 

problemlösning ett sätt att angripa dessa. Genom att reflektera och söka grundorsaken till 

problemen, tas den nya kunskapen tillvara vilka sedan dokumenteras. Den förbättring blir den 

standard som innehåller en checklista och säkerställer att problemet inte ska återkomma. Detta 

gör att all personal kan arbeta och göra lika utifrån standarden och checklistan, vilket blir 

väldigt tydligt i arbetet om den inte följs. Om det beror på feltolkning eller något annat så 

innebär det inte att enskilda personer pekas ut som syndabockar, utan att man får reflektera 

över problemet igen. Checklistorna var kanske inte tillräckligt tydliga att tolka för alla. Det 

enda sättet att undvika möjligheten till olika tolkningar, är att vara så tydliga i arbetssätt och 

standarder att det är omöjligt att tolka. Till nästa gång har problemet åtgärdats för att inte 

behöva inträffa igen, detta skapar många lärtillfällen i verksamheten och reflektion över sitt 

eget lärande(Alvesson & Sveningsson et al.,2007;Engeström,2001). Arbetssättet och filosofin 

bakom Lean tillåter att man får göra fel och därför våga testa nya idéer och förslag till 

förbättringar.  

Hälsofrämjande effekterna på organisationsnivå innebär ökad delaktighet mellan avdelningar, 

ökade insikter i varandras arbete och mer motiverade på så vis ger fler förbättringsförslag och 
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idéer till företaget. Hälsan på organisationsnivå, sett ur ett patogent, förebyggande och 

riskperspektiv innebär att minimera skador och tillbud, medan ur ett salutogent, 

friskperspektiv innebär det mindre sjukfrånvaro. Vilket i förlängningen ökar produktiviteten 

och med bättre resultat för företaget. Arbetssättet Lean ger hälsofrämjande synergieffekter ut 

till kund och brukare, en produkt som har kvalitét och som kunden verkligen vill ha och mer 

kvalitétstid och omsorg till brukaren.  

Enligt studie på Karolinska Institutionen (2008) visar vad som utmärker friska företag. 

Studiens resultat visar det som informanterna i denna undersökning upplever i sina företag 

genom att tillämpa Lean som arbetssätt. Det handlar om att företaget bedriver 

verksamhetsutveckling, har uttalade strategier för att få delaktiga arbetsgrupper och med 

ständiga förbättringsarbeten. Dessutom att företagen ser sina anställda som en resurs, mottar 

deras idéer och förslag på ett positivt sätt, och att de har ett belöningssystem som medför en 

låg sjukfrånvaro (Hultberg, 2010). 

Salutogenes 

Hälsa ses som en resurs som kan stärkas – känsla av sammanhang genom att kunna förstå, 

hantera och påverka sin livssituation och se på livet som en helhet strukturerat, hanterligt och 

meningsfullt eller sammanhängande (Winroth  &Rydqvist, 2008;Lindström &Eriksson, 2010   

). Att arbeta efter Leanprinciperna innebär för informanterna ett tydligt, strukturerat och 

förutsägbart arbetssätt som möjliggör för personalen att stärka sin hälsa och uppleva känslan 

av ett sammanhang. Arbetssättet ökar möjligheterna att bättre förstå sin roll i relation till hela 

företagets. Därtill sker kompetensutbildningen kontinuerligt och internt i företagen, dels 

teoretisk kunskap och i praktisk tillämpning av metoder och verktyg. Metoderna 

problemlösning och visualisering är till exempel två tydliga, pedagogiska metoder som ger 

tillfällen till egen djupreflektion och lärande. Genom att ha tydliga mål att arbeta utefter och 

veta vad som gäller, påverkar det positivt till att vilja engagera sig i att förbättra sin egen 

arbetsplats(Trollestad, 2003). Jämn arbetsbelastning finns inbyggt i arbetssättet där alla ska ha 

lika möjligheter, förmåga att orka med och hantera sin arbetssituation. Finns det då också ett 

stödjande ledarskap och Leankoordinator, ökar chanserna att stärka sina resurser och hälsa 

(Antonovsky, 2005). När företagen investerar och satsar på sin personal upplever anställda 

motivation och delaktighet i det de utför, vara med att påverka och får komma till tals. 

Dessutom erbjuds kostnadsfri friskvård och ett belöningssystem som ytterligare motiverar och 

upplevs meningsfullt bland personalen. En hög grad av känsla av sammanhang innebär att 

individen har en förmåga att förändra problem och bekymmer till utmaningar (Antonovsky, 

2005; Epel, 1998).  

Tre motivationsfaktorer som har betydelse på arbetsplatsen är enligt Antonovsky först att 

kunna se helheten i arbetet och resultatet samt att man får använda sina kompetenser. För det 

andra, är känslan att kunna påverka i sitt arbete och ha ett personligt ansvar för resultatet. Som 

en tredje faktor innebär det möjligheten att bedöma resultatet eller med andra ord få respons 

på sina utförda prestationer (Ellström et al., 2003). Samtliga dessa faktorer överensstämmer 

med vad resultatet i denna studie visar genom att tillämpa Lean, och att personalens resurser 

och hälsa stärks, en känsla av ett sammanhang (SOC). Det ökar förståelsen för varandra i 

arbetsgruppen när alla arbetar lika och alla vet vad som förväntas av alla. Eftersom 
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tillämpningen av verktygen och metoderna stödjer och genererar det mer värdeskapande tid, 

om man då använder de på rätt sätt, blir det en naturlig process att ständigt vilja förbättra.  

                                        

Stödjande miljö 

Den stödjande miljön i denna undersökning utgör arbetsplatsen i företagen. Företagens 

grundtanke med införandet av arbetssättet Lean, genom egna utformade Leansystem eller 

produktionssystem, blir arbetssättet den stödjande funktionen för hela organisationen. De 

arbetsmetoder och verktyg som ingår i arbetssättet har så tydliga, visuella och stödjande 

funktioner exempelvis arbetsfördelningstavlor och avdelningens detaljerade måldokument. 

Dessa ökar möjligheten för personalen att förstå och arbeta utefter, lätt att överblicka vad som 

förväntas och åligger varje personal att utföra på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna finns 

nedskrivna och måldokument med avdelningens nedbrutna, förenklade målformuleringar på 

detaljnivå. Detta säkerställer att alla arbetar samma oavsett om du är fast personal eller 

vikarier. Detta anser jag har ett stort värde och är en stödjande funktion för personalen i 

verksamheter, när det finns en standard i form av en checklista som beskriver hur arbetet ska 

utföras och vad som förväntas av mig i arbetet. På så sätt säkerställer det att alla jobbar lika 

och inte som i en del av dagens verksamheter, när personal väljer sina egna arbetssätt, vilka 

kan bli på många olika sätt. Detta tenderar att påverka och öka personalens ohälsa är min 

mening. Dessutom i ett allt mer individualiserat samhälle och en allt stressigare arbetsmiljö 

(Allvin et al., 2006) minskar chanserna för personalen att hinna eller ens tänka tanken och 

reflektera över sina egna arbetssätt. Om denna bild av arbetssätten speglar över på annan 

personal och vikarier i verksamheten, ökar problemen. Genom att det blir svårare att förstå 

och veta vad som förväntas av mig att utföra och kunna hantera dessa arbetssituationer. När 

det inte finns någon struktur för arbetet, skapar det otrygghet och en oförutsägbar arbetsroll.  

De är då utvecklingen av var och ens troliga arbetssätt visar sig i det praktiska arbetet, utifrån 

sin egen troliga teori (Molander, 1996). Dessa arbetssituationer skapar sådan ineffektivitet, 

oreda för personal och merkostnader för organisationen som helhet anser jag. Alla tillfälliga 

lösningar på problem får konsekvenser i ett längre perspektiv, många gånger med sämre 

kvalité för kund och brukare. Möjligheten att känna en känsla av sammanhang (SOC) kan 

kanske upplevas minimal i dessa organisationer och påverkar individens fysiska hälsa, mer 

spring i onödan med sådant som ingen kanske efterfrågar i verksamheten. Den sociala hälsan 

kan påverkas genom minskad arbetsgemenskap, en stor personalomsättning och där tid och 

kvalité i arbetet kanhända försämras. Personalens psykiska hälsa kan få konsekvenser, 

psykosociala problem i form av trötthet, utmattningssymtom och rent av depression som följd. 

Den psykiska ohälsan tendenser att öka i arbetslivet och samhället i stort (Allvin et al., 2006). 

De är förstås många faktorer som påverkar individen, men de flesta som har arbete spenderar 

mest tid av sin vakna tid just på arbetet, det kanske innebär att arbetsplatsen och arbetsmiljön 

ändå har en oerhört viktig påverkan för hur vi mår. Den stödjande arbetsmiljön är måhända 

möjlig att uppnå om företag och organisationer inser att tillämpning av Lean är den rätta 

filosofin och arbetssättet, där personalen kan stärka sina resurser och bibehålla eller förbättra 

hälsan- uppleva en känsla av sammanhang (SOC) (Eriksson & Lindström, 2006). 

Förbättringar av arbetsmiljön visar i flera fall vara en fungerande strategi för att öka 

verksamheters effektivitet, med en högre kvalité och produktivitet. De företag och 
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organisationer som genomför kunskapsbaserade förbättringar inom arbetsmiljön skaffar sig 

också konkurrensfördelar (SOU 2009: 47). 

Processinriktat arbete 

Ett processinriktat arbete inom Lean och hälsofrämjande arbete innebär liknande 

grundprinciper, det är ett förändrings- och förbättringsarbete, från ett nuläge till ett önskat och 

förbättrat läge för hela organisationen. Detta är oavsett om man arbetar med produkter eller 

tjänster. Förbättringar som skapar bättre kvalité i och för arbetsmiljön, för individernas hälsa 

och för de produkter och tjänster som erbjuds ger mer kvalité. Det är ett ständigt 

förändringsarbete och ett lärande där verktyg och metoder stöttar processarbetet till vidare 

utveckling. Genom tillämpningen av metoden problemlösning ges all personal möjlighet att 

reflektera och tänka mer abstrakt över en viss förändring, för att sedan kunna utföra det i 

handling och från teori till praktik. När man bygger in kvalité i arbetssätten används den 

standard eller checklista som är baserad på bästa kunskap (Liker, 2009). Således 

dokumenteras dessa till den standard för verksamheten som säkerställer det fortsatta arbetet, 

det är kanske det viktigaste av allt att arbetsstandarden uppdateras då lösningen är styrkt. Det 

som är dagens standard, är morgondagens grund för förbättring.  

 

Arenaperspektivet och delaktighet 

Arenaperspektivet kan jämföras med organisationens systemnivåer. Alla anställda upplever 

sig vara en del av helheten eller organisationen, att individen på lägsta nivå upp till högsta 

nivå arbetar mot samma gemensamma mål, på olika sätt, men lite beroende på vilken 

befattning och ansvar man har. Alla nivåer är med i målnedbrytningen till konkreta, 

förenklade och tydliga mål på respektive nivå och arbetsgrupp. När hela organisationen har 

valt att tillämpa Lean, ökar förståelsen för hur annan personal och avdelningar arbetar och 

tänker. Det visar tydligt att allt interagerar och påverkar varandra, i tillverkning av produkter 

och hur tjänster kommer till uttryck i exempelvis omsorgsarbete i fråga om bemötande och 

omhändertagande. Arbetsgruppen blir mer sammansvetsad och en bättre kommunikation över 

systemnivåerna. Personalens motivation att vilja förbättra så att arbetsuppgifter och 

arbetsmiljö känns behagligare och känslan av att tillhöra ett sammanhang, ett företag som 

arbetar åt samma håll och är en attraktiv arbetsgivare.  

Arenatänkandet skapar delaktighet bland anställda och informanterna betonar på att teamwork 

är en viktig grund i Lean, det ger trygghet och arbetsgemenskap. Dessutom ett lärande av 

varandra, att motivera, balansera och stödja varandra. Detta är inbyggt i arbetssättet där 

delaktighet innebär möjlighet att ha arbetsrotation och lära nya arbetsuppgifter. Genom 

arbetssättets metoder säkerställs det att alla är delaktiga och informeras på dagliga möten om 

hur mål och resultat infriats (Trollestad, 2003). Arbetet med ständiga förbättringar påverkar 

arbetssituationen, känslan att kunna påverka och ha inflytande över vissa beslut, med den rätta 

kunskapen. Det här inverkar och kommer till gagn på individ, grupp och hela organisationen 

och även ut mot kund och brukare. Detta kräver också ett medansvar av alla anställda att 

aktivt vara delaktiga i organisationens utveckling och framgång.  
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Empowerment 

                                         

Inom Lean och hälsofrämjande arbete har chef eller ledarskapet den kunskap vilket ger ett 

stöd för personalen, genom att ställa frågor som stödjer deras tänkande. Informanterna uttalar 

tydligt hur personalen ges förutsättningar och befogenheter att själva kunna styra över sin 

arbetssituation eller empowerment. Personalen har på så vis kraft att ta makt över sin egen 

arbetssituation, själva kunna bestämma över vissa villkor och självstyrande i arbetet. Enligt 

Lucas et al.(2008) visar forskning att empowerment i arbetet är relaterat till 

arbetstillfredsställelse, arbetsglädje, engagemang och motivation. När personalen ges 

möjlighet till egenmakt inverkar det positivt på verksamheten, bidrar till utveckling och ett 

ökat välbefinnande hos personalen. Den ökade kunskapen gynnar till bättre förståelse om sin 

arbetssituation och om en god arbetsmiljö, som uppmuntrar viljan och motivationen att 

förbättra.                                                       

 

Framgångsfaktorer  

Denna uppsats delsyfte är att undersöka informanternas erfarenheter, över vilka faktorer som 

avgör om ett företag och organisation ska lyckas med sin tillämpning av Lean. 

För att lyckas och nå framgång i organisationen framkommer viktiga aspekter som;  

 Förankring i ledningen 

 Satsa på personalen 

 Utbildning och kunskap i vad Lean som filosofi och arbetssätt innebär 

 Företaget ger förutsättningar och befogenheter till personalen 

 Konsekvent väljer hela arbetssättet Lean 

 Det får och tar tid  

 

Samtliga dessa aspekter som framkommit har betydelse för arbetssättet Lean men också för 

ett hälsofrämjande, salutogent arbetssätt. När ledningen är väl förankrad och väljer att arbeta 

med Lean i hela organisationen, på alla systemnivåer då ökar potentialen att lyckas. Det 

medför en delaktigare och engagerad personal som känner tillit, trygghet i företaget med en 

känsla av förutsägbarhet. Likaså när företaget väljer att satsa på och investera i sin personal, 

litar på att de kan sina uppgifter, samtidigt erbjuds olika motivationsfaktorer. Detta företag 

blir en attraktiv arbetsgivare, får enklare att nå kvalificerad personal och till personal som 

trivs på arbetsplatsen som dessutom ökar chanserna till positiva resultat för företaget. När 

personal ges kontinuerlig kompetensutbildning internt inom Lean, vinner företaget ny 

kunskap som tas tillvara och ökar möjligheterna för ett ständigt lärande som sprids till andra 

avdelningar i företaget. Arbetssättet bygger på att ledarskapet ger de rätta förutsättningarna 

och befogenheterna till personalen, så att de tar makt över sin arbetssituation genom att skapa 

förbättringar som kommer deras egen hälsa och arbetsmiljön till nytta och värde.   

 

Det gäller att vara konsekvent när man väljer att tillämpa Lean, inte välja endast några av 

Leanmetoderna och verktygen, för det säkerställer inte mer än kortvariga effekter i 

verksamheterna. Det är därför arbetssättet inte fungerar fullt ut, liksom vid kortvariga 
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utbildningstillfällen för personal. De behöver stöd och hjälp under implementeringen under en 

längre tid. Det är också så att det tar sin tid innan arbetssättet Lean riktigt ”sätter sig” i 

företaget och ger de lyckade vinsterna och effekterna. Många gånger utlovas detta i ett tidigt 

skede av implementeringen, men för att nå de hälsofrämjande, salutogena effekterna för alla i 

företagen krävs det samtliga ovanstående faktorer för att nå framgång och bli ett hållbart, 

överlevande och långsiktigt arbetssätt i och för företag och organisationer.  

 

Lärande 

I Jeffrey Likers bok The Toyota Way (2009) är princip 14; ”lärande organisation genom att 

oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra en nyckel till framgång”(Liker, 2009,s.297).                                           

Det undgår inte att förstå att lärande är en viktig grundprincip i arbetssättet Lean, just för att 

anställda erbjuds kompetensutbildning internt och på ett kontinuerligt sätt, dessutom tas all 

kunskap tillvara i företagen genom utvecklande av standarder och checklistor som tydliggör 

arbetet. All kompetensutbildning har alltid en koppling till Lean, den följer en röd tråd vilket 

gör det tydligt för personalen. Det unika med arbetssättet Lean, är när arbetsprocessen och 

framtagandet av en standard sker, som dels är ett pedagogiskt tillvägagångssätt och dels 

skapar möjligheter till ständiga förbättringar. Den standard som säkerställer den bästa 

lösningen ger många gånger värdeskapande tid, som kommer företaget och personalen till 

fördel. Standard skapar mer tid och möjligheter till kreativitet på arbetsplatsen och till 

innovationer i företagen, då mindre tid behöver användas för problemlösning. Detta skapar 

och ger ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström & Hultman, 2004) och dessutom ett 

expansivt eller horisontellt lärande (Engeström, 2001), där alla är delaktiga i lärandet och som 

sker på olika nivåer i företaget (Öquist, 2008). Det expansiva lärandet blir ett mer radikalt 

ifrågasättande kring meningen och innebörden av sammanhang, ett metalärande, att se gamla 

faktum i ett nytt ljus och en teoretisk återblick i begreppsbildningen (Öquist, 2008; 

Engeström, 2001).  

Arbetsintegrerat Lärande –AIL 
Det arbetsintegrerade lärandet upplevs vara ett arbetssätt där kompetens flödar mellan 

arbetsliv och högskola där studenten ges generella arbetslivskunskaper mer vetenskapligt 

grundad och bredare kunskap. Medan ett utbyte av yrkeserfarenheter från arbetslivet bygger 

på ytterligare kunskap, att fördjupa sin kunskap övergången emellan sitt lärande och 

tillämpningen (Theliander, 2009). Lean som arbetssätt och filosofi framträder likartat med ett 

arbetsintegrerat lärande, i den bemärkelsen att här sker lärandet på arbetsplatsen såväl 

teoretiskt som praktiskt i företagen. Genom att ständigt vara med i förbättringsarbetet, 

skapandet av standarder och söka värdeskapande tid till allas fördel, ger personalen 

möjligheter till ytterligare utveckling. Därtill också att företagen kan erbjuda en bättre kvalité 

på tjänster och produkter. Att tillämpa till exempel problemlösningsmetoden, PDCA- cykeln 

blir ett tydligt prov på hur det arbetsintegrerade lärandet gestaltar sig på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Den tid som avsätts för metoden ingår som en daglig rutin till ständiga 

förbättringar och medför en djupare reflektion, double-loop lärande (Schön) och/eller enligt 

Kolbs(1984) lärcykel som utgår från ett erfarenhetsbaserat lärande. Denna begreppsbildande, 

grundligare läroprocess innebär att finna, se gamla idéer, göra reflektioner och handlingar på 
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ett nytt sätt och till nya lösningar i förändrings- och förbättringsarbetet. Det är också enligt 

Deweys pedagogiska teori och grundtankarna i pedagogiken i AIL samt att arbeta utifrån 

verkliga händelser i arbetslivet genom ”case” ”(Eklann, Kjellén och Svensson, 2010)vidare 

till problemlösning (Dewey,1999; Ellström,2004;Engeström,2001). 

Lean som arbetssätt handlar just om att sluta göra saker som inte tillför värde till företaget och 

inte att jobba hårdare eller springa fortare, utan att förstå vad som är viktigt. Vad är det 

kunden och brukaren vill ha eller inte vill ha. Personalen och arbetsmiljö blir mycket lugnare, 

en bättre tillvaro när man inte gör saker som faktiskt inte är nödvändiga. Det blir positivt att 

göra rätt saker i rätt tid, men negativt ju mer spring det blir på felaktiga saker. Desto fler saker 

blir inte rätt från början, utan mer att rätta till i efterhand. Det här är viktig kunskap att tänka 

på och istället arbeta utifrån ett värdehöjande arbetssätt i dagens organisationer. Ett arbetssätt 

som är strukturerat, tydligt och skapar värde, föder också framgång och medför inte en mängd 

ad hoc och kortvariga lösningar på problem. Företagen som har en långsiktig planering för sin 

personal och kunder, använder deras resurser på ett klokt och omsorgsfullt sätt. De företag 

och arbetsplatser som erbjuder en hälsofrämjande arbetsmiljö för sin personal med 

friskfaktorer som struktur, trygghet och tydliga mål med mera, där är möjligheten betydligt 

mycket större att må bra och rent av förbättra eller bibehålla sin hälsa. Genom att tillämpa 

filosofin och arbetssättet Lean, så säkerställer det att företaget också har ett hälsofrämjande 

arbetssätt inbyggt i systemet, för samtliga anställda på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Dessa arbetssätt tillsammans kan möjliggöra en förbättrad arbetsmiljö såväl fysiskt, socialt 

men mest den psykosociala arbetsmiljön.  

 

Min uppfattning är att Lean är det rätta arbetssättet, när man inkluderar de viktigaste 

faktorerna för att lyckas, som denna undersöknings resultat visar på. Det ökar chanserna och 

kan kanske vara lösningen till att få en pålitligare och mindre stressig arbetsmiljö, där 

personalen hinner reflektera och tänka över sina handlingar. Ett arbetssätt som gagnar alla och 

under processarbetets gång, visar sig väldigt tydligt hur man tillsammans vinner tid, för nya 

förbättringar och kreativa tankar. Det är inte kvantiteten som räknas vare sig om det rör om 

produkter eller tjänster, det måste vara kvalitén hos de anställda och det som produceras som 

avgör om verksamheten och företagen skall leva vidare.  Personal som har hälsa och kraft att 

orka med, finner arbetsglädje och inte belasta vare sig själva, företaget eller samhället med 

sjukkostnader, tillverka och erbjuda produkter och tjänster som kunden och brukaren 

verkligen vill ha.   

Leans metoder och verktyg är enligt informanter vetenskapligt uppbyggd med vetenskapliga 

teorier bland annat kring motivation. Min uppfattning är att det bygger på ett antal 

vetenskapliga discipliner och utgår ifrån hälsopromotionens grunder och diskurs, på en god 

pedagogisk grund, ämnet psykologi och sociologi. Utifrån arbetssättet Lean som teori och 

praktisk tillämpning som denna undersökning visat prov på, så blir min uppfattning och 

känsla att en organisation som valt att tillämpa Lean som arbetssätt redan har vunnit mycket. 

Att kunskapsuppbyggnad och ett ständigt lärande i arbetet är grunden, här finns kunnig och 

utvecklingsinriktad personal som kommer alla till vinning och blir till framgång för företaget. 

Inget syndabockstänkande utan man utnyttjar skiljaktigheter som centrala källor till lärande 
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istället. En kultur där lärande utmärks som öppenhet och tillit istället för rädsla (Dutton & 

Heaphy, 2003;Ellström, 2009).  

Med ett ledarskap som främjar ett utvecklingsinriktat och expansivt lärande, en lärmiljö som 

gör att medarbetare erbjuds och får ett ökat ansvar och handlingsutrymme dessutom är mer 

delaktiga i arbetet. Anställda som mår bra presterar också bättre i en organisation (Larsson, 

2010). Ett hälsofrämjande ledarskap som skapar positiva förutsättningar och har 

ledarskapskvalité som påverkar medarbetares hälsa och effektiviteten i organisationen 

(Larsson, 2010; Lohela et al., 2009;Nyberg, 2009;Skagert, 2010;Vinberg, 2012).  

 

Min förhoppning är att undersökningen ger förtydligande och kunskap som kan komma till 

mervärde och nytta för andras fortsatta studier. Några liknande studier har varit svåra att finna 

där hälsan belyses ur ett salutogent, angreppssätt som grundar sig utifrån ett positivt 

resursperspektiv där hälsan kan bibehållas eller förbättras. Dessutom med en koppling till 

arbetssättet Lean och de fjorton grundprinciperna. Med den inspiration och välvilja jag gick in 

i denna studie, har det under arbetets gång gett mig mer optimism till hur genialt Lean som 

arbetssätt är utformat och tillämpbart. Informanterna har dessutom gett mig ökad förståelse 

genom sina upplevelser under intervjuerna. Detta blir min övertygelse att Lean som arbetsätt 

har stora potentialer för företag och organisationer, både ur ett humanitärt och ekonomiskt 

perspektiv att överleva nationellt och i framtiden. Samtidigt har uppsatsens huvudsyfte gett 

mig den värdefulla kunskap och insikt, sett ur ett salutogent, frisk och resursperspektiv att 

informanternas hälsa verkligen har främjats genom att tillämpa Lean som arbetssätt. Min 

önskan är att alla som väljer att tillämpa Lean, får uppleva samma positiva känsla som 

informanterna i studien delgivit och som jag har fått tagit del av i denna undersökning. 

Informanterna i denna studie har på så vis bekräftat och besvarat min inledande uppsatsfråga. 

En organisation eller företag som tillämpar Lean som arbetssätt uppfyller både humanitära 

och ekonomiska behov och dessutom på ett hälsofrämjande sätt.  

 

Slutligen uttrycker informanten;                       

 

”Jag tycker att det finns ingenting annat arbetssätt att välja på, vi kan inte vara utan Lean 

här, för om man inte förbättrar sig och utvecklas så går det säkert bakåt medan för andra 

företag går det bättre och bättre.” 

  

    

                Arbetslivshälsa 

 

  

Lean & Hälsofrämjande 

arbetssätt 

 

 

 

     Figur 4.Arbetslivshälsa (Fritt)  
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Arbetshälsa är enligt denna modell i en dynamisk process och komplext sammansatt. Den kan 

visas som på ett kontinuum likt figur.2,(s.21) med individens kapacitet på en pool och de 

fysiska, psykosociala krav från arbetet på den motsatta poolen. Arbetets krav och individens 

kapacitet kan snabbt förändras, det är en balanssituation och för att nå ett gott arbetsliv måste 

det finnas ett bra och rättvist ramverk. Buffertar för att stå emot svängningarna på 

balansvågen (SOU 2009:47). För att kunna nå jämvikt och balans mellan dessa pooler i 

arbetslivet och i arbetsmiljön, finns arbetssätten Lean och Hälsofrämjande som 

komplementära och betydelsefulla vilket visar sig i denna studie och undersökning. De visar 

på salutogena hälso- och resurseffekter hos såväl chefer som medarbetare i företagen och den 

offentliga organisationen. En god arbetsmiljö ger individen trygghet och tillit, arbetsgivaren 

en produktiv och frisk anställd och marknaden har goda produkter av hög kvalitet endera det 

är tjänster eller varor (SOU 2009:47).  

SLUTSATS  
Den kunskap och upplevelse som framkommit efter att ha studerat och genomfört denna 

undersökning, är att Lean som arbetssätt är det självklara och enkla valet att göra för företag 

och organisationer som önskar positiva, framgångsrika hälso- och arbetsmiljöeffekter hos 

individ, grupp och organisationsnivå och ut mot kund och brukare i samhället. När man läser 

vad Arbetsmiljöverket och annan forskning uppvisar idag, så har intresset ökat för hälsa och 

arbetsmiljöarbete. Utvecklandet av en svensk standard för arbetsmiljöindikatorer är på gång, 

vilket underlättar för organisationer att förbättra arbetsmiljön och förebygga ohälsa. 

Standarden arbetas fram av Swedish Standard Institute –SIS(sis.se) både nationellt och 

internationellt med vissa viktiga ståndpunkter. Som exempel är att arbetsmiljöarbetet behöver 

vara offensivt, strategiskt viktigt för organisationen och konkurrensfördelar vid nyrekrytering 

och vid upphandlingar. Samtidigt ska arbetsmiljöstandarder förenkla arbetet med dessa frågor. 

Skillnaden här är att väljer du Lean som arbetssätt har du det redan inbyggt i systemet och de 

hälsofrämjande effekterna likaså. Tack vare filosofin bakom Lean och de fjorton principerna 

skapar det sådana fördelar genom alla begripliga, hanterbara metoder och verktyg, ett helhets- 

och systemtänkande. Det finns en långsiktig strategi i företaget och organisationen med 

omtanke, respekt för människan, möjliggör att uppleva och stärka en känsla av sammanhang 

(SOC). Fördelar som kanske inte en traditionell, hierarktisk organisation kan uppnå ur en 

hälso- och arbetsmiljösynpunkt. Många andra Lean- fördelar som undersökningen belyst, är 

just att anställda ständigt ges möjlighet, empowerment att förbättra och lära nytt. Ett 

arbetsintegrerat lärande där allas kunskap tillvaratas, allas djupare förståelse skapar så mycket 

mer värde, tid till kvalité.  

Det fantastiska jag upplevde var den glädje, stolthet och framgång som informanterna spred 

och skildrade under intervjutillfällena av att tillämpa Lean. När man som dessa arbetar lika, 

mot gemensamma tydliga mål och i en trygg och hälsosam arbetsmiljö, i företagen och i 

kommunen, så förstår man att det varit en god investering och en kvalitetssäkring med goda 

effekter och vinster för alla i arbetet. Det visar sig när den anställde och brukaren i kommunen 

får mer kvalitetstid tillsammans. Likaså när tillverkningsföretagets personal känner att 

företaget satsar och investerar i sin personal, så påverkar det till en god arbetsmiljö och till 
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produkter med kvalité som kunden vill ha. De här företagen och kommunen har tänkt 

långsiktigt till ett mer hållbarare arbetsliv, där det finns en grogrund för människor att växa, 

utvecklas och att bibehålla eller rent av att förbättra sin hälsa. 

Framtida forskning 
Eftersom Lean är mångfacetterad i litteratur, i media och som arbetsätt i praktiken och det 

stora antalet konsultbolag som handhar många olika angreppssätt, strategier i sina koncept 

skapar detta en viss förvirring på marknaden. Mina förslag till ytterligare forskning avser att 

undersöka hur konsultbolagens pedagogiska tillvägagångssätt sker och vad företagen som 

köper koncepten har för motiv för att tillämpa Lean som arbetssätt. Eftersom tolkningarna av 

Lean som arbetssätt oftast är baserade utifrån teoretiska vinklingar behöver forskningen mer 

empiriska studier i praktisk tillämpning av Lean. Detta skulle kunna öka förståelsen och 

kunskapen till varför så många företag inte lyckas (Emiliani, 2011) med tillämpningen av 

Lean och dess principer. 
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Bilaga 3: 

Intervjuguide till medarbetare.                      

Berätta lite kort om vem du är och hur länge du arbetat i ert företag. 

Organisationskultur och värdegrundsarbete: 

10. Arbetar ni utefter de 14 Leanprinciperna och i hela företaget?  

11. Vilka mål och riktlinjer har ni i företaget? Är de tydliga? 

12. Hur är de kopplade till arbetssättet med Leanprinciperna?  Hårda och mjuka 

processer?   

13. Finns det skrivna dokument på hur ni ska arbeta med Leanprinciperna?   

14. Hur har ni kommit fram till det?  

15. Hur har de förankrats hos personalen? 

16. Vilken påverkan har dokumenten för det dagliga arbetet? 

17. Har ni någon punkt på arbetsplatsmöten som har med hälsa att göra i företaget? 

Om,ja? Vilken/Vilka? 

Hälsa: 

13. Tar företaget tillvara dina kunskaper och kompetens? I så fall Hur? 

14. Upplever du att dina egna resurser är tillräckliga för att klara av arbetet på ett bra sätt? 

15. Har du tillräckliga resurser i form av verktyg och klara riktlinjer?  

16. Hur har du möjlighet att påverka på arbetsplatsen? 

17. Hur påverkas arbetsuppgifterna av att företaget använder Leanprinciperna? 

18. Vilka verktyg använder ni i arbetet utifrån leanprinciperna?  

19. Vilka effekter får och har verktygen på personalens arbete individuellt, grupp och i 

företaget som helhet? 

20. Hur säkerställer ni att verktygen förstås av alla? 

21. Uppfattar du ditt arbete som meningsfullt?  

22. Har du tillit till företaget?  

23. Vad betyder Lean för dina arbetsförhållanden som t.ex; balans mellan krav- kontroll, 

mindre stress?  

24. Anser du att din hälsa har påverkats av arbetssättet? I så fall hur? 

25. Hur upplever du att Lean som arbetssätt påverkar din begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet –Känsla av sammanhang?  

 

Delaktighet och lärande: 
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7. Vilka deltar i målformuleringen i företaget?  

8. Hur är alla delaktiga i planeringen av förändringar?  

9. Redovisas resultatet tydligt och kontinuerligt i företaget?  

10. Hur kommer ledningens delaktighet till uttryck i företaget? 

11. Hur fungerar återkoppling och feedback till personalen i företaget? 

12. Har ni kompetensutveckling och är den i så fall direkt kopplad till arbetssättet Lean? 

13. Har samarbetet förändrats efter införandet av leanprinciperna på företaget? Hur då? 

Ledarskap: 

1. Känner du att chefen lyssnar och tar allas förslag och lösningar på allvar? 

2. Hur och när upplever du att ledarskapet finns tillgängliga? 

3. Får du feedback från din närmsta chef? 

4. Är målen för dina arbetsuppgifter tydliga? 

5. Satsar din arbetsgivare på din hälsa? I så fall hur? 

6. Hur skapar din chef intresse och engagemang för arbetsuppgifterna? 

7. Hur arbetar cheferna med att förbättra verksamheten? 

Arbetssättet: 

1. Vilka fördelar resp. nackdelar finns det med att arbeta med Leanprinciperna? 

2. Vilka faktorer avgör om ett företag som arbetar med Leanprinciperna ska lyckas? Vad 

påverkar till att personalen ska må bra?  
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