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Vad säger forskningen om Lean? 
•  Oftast positiva effekter på effektivitet, logistik, produktivitet, kostnader 

och kvalitet 
•  Det finns några studier om konsekvenser för arbetsmiljö och hälsa, och 

de visar negativa såväl som positiva effekter 
•  Många förändringsprojekt lyckas inte eller blir inte hållbara  
•  Det är stor skillnad mellan olika organisationer, på vad som anses vara 

Lean, och hur man arbetar med implementeringen av Lean 



Lean och arbetsförhållanden 
•  Landsbergis et al. (1999) pekar på ökad stress, trötthet och 

anspänning, hög arbetstakt, långa arbetsdagar, repetitivt arbete och 
få raster. 

•  Womack (2007) pekar på färre skador och bättre hälsotillstånd, 
speciellt då man kombinerade problemlösning, delaktighet, 5S, 
arbetsrotation, standardiserat arbete och coachning 

•  Westgaard och Winkel (2011); Hasle et al. (2012), pekar på blandade 
resultat, dvs att det finns både positiva och negativa effekter på 
arbetsförhållanden  

•  Studier från Skandinavien tycks vara mer positiva  



Svenska studier och rapporter om Lean 
•  Positiva aspekter: Mer inflytande och stimulans, 

bredare arbetsinnehåll, mer involvering i 
förbättringsarbete, arbetsrotation och ökat ansvar, 
arbetsgrupper, bättre arbetsställningar och mindre 
tunga lyft 

•  Negativa aspekter: Ökad arbetsbelastning, mer stress 
och otillräcklig bemanning, minskade cykeltider, ökad 
monotoni och styrning, minskad variation, 
övertidsarbete och skiftarbete, ökade kroppsliga besvär 

(Härenstam et al, 2000; Nilsson, 1996; IF Metall, 2003; Andersson och 
Liljenvald, 2009; Berglund, 2006; Eklund och Berglund, 2007) 



Vår forskning 

Data från 115 privata och offentliga organisationer, 
-5000 besvarade enkäter,  
-ca 400 intervjuer 
-över 400 deltagare i olika återkopplingsseminarier 
9 projekt med 17 forskare 



Högsta ledningens / politikers ägarskap  

•  Ledarstöd, engagemang och kompetens är 
nödvändigt för hållbarheten i leansatsningarna 

•  Tydliga krav från finansiärer stärker hållbarheten 
•  Lean i delar av en organisation leder ofta till 

motsättningar inom organisationen 
 



Stabilitet i ledningen 
•  Byte av högsta ledning kan leda till att 

leansatsningarna läggs ner 
•  Det medför minskad motivation, frustration eller 

personalomsättning hos de som har arbetat hårt för att 
genomföra förändringarna enligt leankonceptet 



Långsiktighet 

•  Fokus på att bygga hållbar verksamhet i stället för kortsiktiga 
resultat  

•  Förbättring av de processer som genererar långsiktiga 
effekter, i linje med organisationens strategier  



Delaktighet 

•  Delaktighet en av de starkaste faktorer som skapar hållbara 
förändringar  

•  Stabil, strukturerad och kontinuerlig delaktighet i 
förbättringsgrupper bättre än delaktighet i temporära i 
förbättringsprojekt 

•  Delaktighet i olika typer av förbättringar, också 
arbetsmiljöförbättringar, resulterade oftare i ökat engagemang 
hos personalen att delta i hela förbättringsarbetet 

  
     



Partssamverkan 

•  Aktiv samverkan mellan arbetsmarknadens 
parter påverkar hur lean implementeras  

•  Det ger mer fokus på medarbetarinflytande, 
lärande och arbetsmiljö och förbättrar därmed 
hållbarheten 



Arbetsmiljö 

•  Det är viktigt att sätta förbättrad arbetsmiljö på agendan när 
lean introduceras 

•  Förbättringar och utvecklingsaktiviteter ska omfatta 
arbetsmiljön så att anställda också blir vinnare på 
förändringen 

•  En god arbetsmiljö är en viktig produktionsfaktor som 
förbättrar kvalitet och produktivitet 



Respekt för individen 

•  Kan bli en tom och meningslös slogan som ingen 
bryr sig om 

•  Diskussioner i grupp kan ge begreppet mening 
och innehåll 



Ett utvecklingsorienterat synsätt 

•  Organisationer med en utvecklingsinriktad syn 
på förändringsarbete, får bättre resultat, högre 
medarbetar-engagemang, bättre 
arbetstillfredställelse och fler 
arbetsmiljöförbättringar 



Fokus på process eller resultat 

•  Processorientering bidrar mer till hållbarheten och 
innebär mer involvering av personalen jämfört med 
fokus på resultat  

•  Processorientering fokuserar  först på ett jämnt och 
störningsfritt flöde, sedan kommer resultaten 

•  Om förändringen startas genom att minska 
tillgängliga resurser skapas stress, press och 
frustration  



(Brännmark, 2010) 
 

Den fysiska arbetsmiljön har förbättrats under de senaste åren 
(PL) 

Arbetsledare Chefer Operatör Totalt medelvärde 



Lärdomar från leanimplementeringar 

Ägarskap från högsta ledningen och politiker  
Ledarskap och stabilitet 
Långsiktighet och uthållighet  
Delaktighet 
Partnerskap  
Arbetsmiljö 
Respekt för individen 
Utvecklings-, produktions- och personalorientering 
Processorientering istället för resultatorientering 
 
 
 



Hinder för lean 

Omorganisationer 
Byte av chefer och uppdragsgivare 
Besparingsprojekt 
Verksamheter med minskad omsättning 
Lean som endast ekonomisk rationalisering 



Effektutvärdering av Produktionslyftet (SP, 2012) 
 



Hållbarhet hos förbättringssystem 

•  Intressenters stöd 
•  Eldsjälar 
•  Enkelhet 
•  Motivation och belöningar 
•  Återkoppling 
•  Personlig nytta 
•  Anpassningsbarhet och kampanjer 
 
 

     (Rapp och Eklund, 2002, 2007) 



Hållbarhet hos förbättringssystem - belöningar 

 
•  Omkring 40 % avslagna förslag tycktes ge mer motivation 

för nya förslag  
•  Inget tyder på att högre monetära belöningar skulle öka 

delaktigheten i förslagsinlämning mer än låga belöningar 
•  Gruppförslag belönas för att öka ägarskapet 
 

   (Rapp och Eklund, 2002, 2007) 



Tack!!! 



Resultat:  
Fysisk arbetsmiljö 

Åtskilliga organisationer har erhållit bättre ordning och reda, 
men för övrigt har endast små förändringar skett med den 
fysiska arbetsmiljön  



Resultat:  
Belastningsergonomi och säkerhet 

I flera organisationer har det blivit mer repetitiva, kortcykliga 
och monotona arbetsmoment. Samtidigt har arbetsställningar 
förbättrats och mer tekniska hjälpmedel införts som eliminerar 
tunga arbetsmoment 
Säkerhet har prioriterats högt  



Uppfattningarna om lean varierar 

De flesta industrianställda uppskattade en stor del av leanarbetet, framför 
allt arbetet med 5S och förbättringsgrupperna pga ökad ordning och bättre 
möjligheter till påverkan, lärande och utveckling genom 
förbättringsgrupperna 
Problemen var tidsbrist, toppstyrning, kommunikationsbrister, bristande 
engagemang, finansieringsproblem och otydliga mål  



Upplevda effekter av lean 

Bättre struktur, säkerhet, ordning och reda 
Mer teamarbete 
Lättare få igenom beslut och åtgärder 
Mer problemlösning och ökat arbetsinnehåll 
I vissa fall bättre fysisk arbetsmiljö 
Ökad stress och tidspress  
Mer repetitivt och monotont arbete 
Mer standardisering 
Ökade krav 
 



En arbetsmiljökonsekvens  
 

I organisationer som aktivt arbetar med lean ökar 
chefsnärvaron och tydligheten 
Chefers deltagande i möten ger socialt stöd, 
synlighet och visualisering av ledningsarbetet samt 
av verksamheten 
 



Konklusioner 

Det är en stor variation mellan organisationer om hur lean 
tolkas och införs 
Många faktorer påverkar arbetsmiljön, både positivt och 
negativt 
Om lean får positiva eller negativa konsekvenser för 
arbetsmiljön beror på målet med lean, vilket innehåll lean ges 
samt hur lean implementeras och används 
 
 



Konklusioner 

Om det enda målet med att införa lean är att få till snabba 
besparingar så skapar detta dålig arbetsmiljö 
Leanimplementering svårare i offentliga organisationer 
 



Leanverktyg (Pettersen, 2008)  
Kaizen/Ständiga förbättringar 
Ställtidsreduktion 
Just in Time  
Kanban (Behovsstyrd produktion) 
Poka yoke (Felsäkring) 
Heijunka (Produktionsutjämning) 
Standardiserat arbetssätt 
Visuell styrning 
5S (Ordning och reda) 
Andon (Visualisering av problem) 
Liten batchstorlek 
Tidsstudier 
Eliminering av slöseri 
Lagerreduktion 
Leverantörssamverkan 
Taktad produktion 
 
 

TPM/Förebyggande underhåll 
Jidoka/Autonomation  
Statistisk processtyrning (SPS) 
Teamorganisation 
Bemanningsreduktion 
100% inspektion 
Layoutjusteringar 
Hoshin kanri (Måldelning) 
Förbättringsgrupper 
5 varför (Grundorsaksanalys) 
Värdeflödesanalys/flödeskartläggning 
Utbildning 
Delaktighet 
Flexibel bemanning 
Ledtidsreduktion  
Process synkronisering 
Produktionsceller 


