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arBEtsMiljö och lärandE  
i lEan och kValitEts- 

utVEckling

Jörgen Eklund

frågan om vilka konsekvenser lean och kvalitetsutveckling får 
för arbetsmiljö och lärande är avgörande för de anställdas acceptans av 
dessa koncept, men också avgörande för konceptens systemeffektivitet. 
Hur dessa samband ser ut har behandlats i ett flertal artiklar (Landsber-
gis, 1999; Westgaard och Winkel, 2007; Hasle et al., 2012; Adler and 
Borys, 1994; Adler and Cole, 1995; Appelbaum, 1996). Inriktningen 
på förändringarna och den kultur som finns i organisationerna synes 
spela avgörande roll för utfallet. Samtidigt finns det anledning att mera 
i detalj studera dessa samband. Det finns också studier som har kopplat 
ihop arbetsförhållanden och lärande. Utifrån definitioner på vad som 
karaktäriserar det goda arbetet har lärande och möjligheter att utveck-
las lyfts fram som viktiga faktorer (Thorsrud, 1969). Detta kapitel syf-
tar till att beskriva olika konsekvenser som kan uppstå för lärande och 
arbetsmiljö i samband med att organisationer inför lean eller initierar 
kvalitetsutveckling i sin verksamhet. Ett andra syfte är att koppla dessa 
konsekvenser till de förändringsansatser som genomförs. 

Metodansats
Underlag till detta kapitel har kommit från litteratursammanställningar 
kring artikelns frågeställning samt från egna fallstudier i organisationer 
som infört lean eller olika kvalitetskoncept (Brännmark och Eklund, 
2013; Rapp och Eklund, 2003, 2007; Eklund et al., 2013; Karltun et al., 
1998; Halvarsson et al., 2013; Lindskog, 2014). Här ingår dels littera-
tursökningar i vetenskapliga databaser, Scopus, Ergonomics abstracts 
och Emerald. Andra reviewstudier har identifierats, och referenserna i 
de insamlade studierna har lagts till. Vidare har böcker som behandlar 
artikelns frågeställningar inkluderats. Ingen specifik definition av vad 
som betraktas som lean har gjorts i de egna fallstudierna, utan organi-

Figur 1. Leanverktyg enligt Langstrand (2012).  
Organisatoriska verktyg är markerade med fet stil
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sationens egen definition på lean eller kvalitetsutveckling har använts. 
Således har en bred definition använts för den egna empirin till detta 
kapitel. De datainsamlingsmetoder som använts i dessa studier är enkä-
ter, intervjuer, dokumentstudier och observationer. Organisationerna 
ingick i olika program eller forskningsprojekt, så metoderna har varit 
olika mellan dessa program eller projekt. 

resultat
Verktygsanvändning. I en sammanställning av olika verktyg eller del-
koncept som används i lean har Langstrand (2012) beskrivit 33 sådana 
verktyg. En slutsats som Langstrand (2012) drog av denna samman-
ställning var att det är en stor skillnad mellan olika författares syn på 
vad som är lean och ingår i leankonceptet. En annan slutsats som man 
kan dra utifrån denna sammanställning är att det finns både organisa-
toriska verktyg och tekniska/ekonomiska sådana. I figur 1 har de orga-
nisatoriska verktygen markerats med fet stil. 

I kvalitetsområdet finns också ett antal verktyg. Många av kvalitets-
områdets och leanområdets verktyg är tänkta att användas av de per-
soner som själva arbetar i verksamheten. Verktygen är relativt enkla att 
lära sig, men kräver ofta en introduktion och viss träning. På detta sätt 
skapar verktygsanvändningen en delaktighet i utvecklingsarbetet och 
de skapar också lärande kring inte bara verktygsanvändningen utan 
också kring förutsättningar och förhållanden i den egna verksamhe-

Figur 1. Leanverktyg enligt Langstrand (2012).  
Organisatoriska verktyg är markerade med fet stil
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• 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 
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ten. Vissa andra verktyg är tekniska/ekonomiska verktyg som främst 
används av experter inom organisationen. Här finns således en risk att 
användningen av dessa verktyg distanserar sig från de anställda och att 
det därmed kan uppstå konflikter kring verktygsanvändningen och 
dess konsekvenser. Ett exempel på detta är tidsstudier. När tidsstudier 
används som ledningens metod att rationalisera genom att öka arbets-
takten eller sänka ackorden så är detta naturligtvis konfliktskapande. 
Men om tidsmätningarna används med andra syften och om de inte 
påverkar lönen eller arbetsintensiteten så kan tidsstudierna bli accepte-
rade lättare. Detsamma gäller också om de anställda mäter tider själva, 
har egen kontroll över mätningarna och själva använder resultaten i sitt 
eget utvecklingsarbete med syfte att eliminera arbetsmoment som inte 
ger kundnytta. Rent generellt kan man se att verktygsanvändning i vissa 
fall ger förutsättningar för de anställda att påverka sin arbetsmiljö, och 
att det skapas förutsättningar för lärande.

Utifrån en genomgång av hur svenska organisationer brukar påbörja 
sitt arbete med lean (Brännmark, 2012) så kan man se att de oftast 
använder sig av följande verktyg: 5S (5 steg för ordning och reda), Dag-
lig styrning, Visualisering, Ständiga förbättringar, Värdeflödesanalyser, 
Utbildning via leanspel, SMED/ställtidsförkortning. Dessa verktyg är 
som synes i huvudsak organisatoriska verktyg. Kvalitetsutvecklingsan-
satser liknar till stor del de leanansatser som genomförs. Ofta är det 
delkoncept så som kundfokus, ständiga förbättringar, delaktighet, kva-
litetscirklar, problemlösningsaktiviteter, standardisering, processori-
entering, teamarbete och ledningsarbete. Vidare finns många olika sätt 
att införa eller implementera dessa system. Vi kan i vår forskning se att 
målet, innehållet, implementeringssättet, kontext och organisationens 
historik har stor betydelse för resultaten. 

De fall som vi har beforskat där organisationer inför lean visar påtag-
ligt olika konsekvenser för arbetsmiljön och för förutsättningarna 
för lärande. I vissa organisationer försämras arbetsmiljö och lärande-
möjligheter, medan i andra organisationer ser vi förbättringar. Ofta 
hänger arbetsmiljön och möjligheter till lärande och utveckling ihop. 
På samma sätt beskriver forskningslitteraturen en splittrad bild. Flera 
av de böcker som publicerats inom området har en påtagligt positiv 
syn på konsekvenserna, medan andra böcker och vissa fackliga rappor-
ter lyfter fram en klart negativ bild på konsekvenserna för arbetsmiljö 
och lärande. Det synes också vara en klar diskrepans mellan de teore-
tiska beskrivningarna av lean (av vad lean enligt teorin borde vara) och 
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beskrivningarna om hur lean tillämpas i arbetslivet. Synen på lean tycks 
också vara mer sociotekniskt influerad i de skandinaviska länderna. I 
genomgången nedan görs försök att beskriva både de konsekvenser som 
erhålls av de organisationer som arbetar med lean på ett sätt som ger 
ett positivt utfall och organisationer som arbetar på ett sätt som ger ett 
negativt utfall.

Ledningsarbetet i lean beskrivs ofta som ett coachande ledarskap. Detta 
innebär att ledarna har en lärarroll och coachar sina medarbetare för 
att utveckla dem på ett systematiskt sätt. Ett sätt är att ledarna stäl-
ler frågor för att på detta sätt uppmuntra till eftertanke, reflektion och 
egen insikt hos medarbetarna. Vidare är tanken att genom att inte ta 
över ansvaret för frågeställningarna, så låter ledarna sina medarbetare 
ha kvar ansvaret så att de kan lära av sina beslut, och också bibehålla 
engagemang och ägarskap av sina lösningar. Dessutom är också ledar-
skapet uppbyggt på principen ”train the trainer”, dvs. att ledare först 
blir utbildade av sina ledare och sedan lär ut denna kunskap till sina 
medarbetare. En av ledarnas viktigaste uppgifter är att utveckla sina 
medarbetare och utveckla nya ledare genom att kontinuerligt träna och 
utmana dem. Detta system paras med principerna för ledarrekrytering, 
där ledare främst rekryteras från den egna organisationen bland perso-
ner som har lång och gedigen detaljkunskap om den verksamhet som 
denne är satt att leda. Dessa personer har selekterats starkt genom att 
systematiskt blivit tränade på sina ledaruppgifter och gjort en stegvis 
karriär där de breddat sin kompetens genom att arbeta på olika avdel-
ningar, men också fördjupat sin kompetens. Personlighetsaspekterna så 
som ledaregenskaper och ambition att utveckla sig är mycket viktiga för 
att få göra karriär som ledare (Liker, 2012). 

Rother (2013) pekar på att en av de viktigaste faktorerna som bidra-
git till Toyotas framgångar är att de skapat tankesätt för hur förbätt-
ringsarbete skall bedrivas kontinuerligt. Att lära ut dessa tankesätt är 
några av de viktigaste uppgifterna för ledarna. Just arbetet med att 
utveckla system, processer, arbetssätt och metoder för att ge tydlighet 
är en av ledarnas viktigaste uppgifter. I andra organisationer har ledar-
skapet i praktiken blivit mer av att ledningen aktivt styr och kontrol-
lerar arbetsutförandet på ett traditionellt sätt, utan delaktighet av de 
anställda. Detta sistnämnda sätt skapar inte så goda förutsättningar för 
en god arbetsmiljö och det skapar ej heller utrymme för lärande. En 
ledare måste agera utifrån värdegrunden i lean, dvs. att verka för en 
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ständig förbättringskultur och att själv agera med respekt för individen. 
Ytterligare en väsentlig faktor i lean ledarskap är att ledarna ska vara 
närvarande i verksamheten och tillbringa mycket tid där. 

Ständiga förbättringar har blivit ett koncept som tillämpas i många olika 
typer av organisationer, så som organisationer som är influerade av 
sociotekniken, kvalitetsrörelsen och lean. Ständiga förbättringar kan 
genomföras i alla typer av organisationer som bygger på att de anställda 
ska vara aktiva i arbetet. Vidare är det en fördel att ständiga förbätt-
ringar kan genomföras utan att hota organisationsstrukturen, och 
resultaten är avsedda att ge förbättringar åt alla viktiga intressenter, 
ledning/ägare, kunder och anställda. 

I praktiken kan ständiga förbättringar genomföras på många olika 
sätt, med varierande resultat. I ett exempel från ett medelstort tillver-
kande företag infördes ett förslagssystem med syftet att förbättra pro-
duktionen och samtidigt få ökad grad av delaktighet och engagemang 
(Axelsson, 2000; Eklund, 1998; Rapp och Eklund, 2002; Rapp och 
Eklund, 2007). Förbättringsförslag uppmuntrades på flera olika sätt. 
Under den första tiden gick kvalitetschefen, som var ansvarig för sys-
temet, runt i produktionen och pratade med de anställda om olika pro-
blem som de stötte på. Därefter uppmuntrade han de personer som lyfte 
fram problem att komma fram till ett förslag till lösning. Han hjälpte 
personerna att fylla i förslagsblanketten som infördes i systemet. Led-
ningen strävade på detta sätt efter att få så hög grad av delaktighet bland 
de anställda. Alla typer av förslag tilläts, även arbetsmiljöförbättringar 
tillsammans med förbättringar av produkter, produktion, arbetsorgani-
sation och miljö. 

Ledningen önskade att erhålla många förslag. Initialt var det små-
stegs förslag, och man utvecklade systemet för snabb feedback på försla-
gen inom 48 timmar, snabb implementering av godkända förslag, små 
belöningar med en biobiljett för varje inlämnat förslag. Förslagssyste-
met skulle ses som en rolig och lustfylld aktivitet, så på personalfester 
firade man goda förslag och att systemet fungerade väl. Avsikten var 
också att öka andelen gruppförslag, och bl a gav man samma belöning 
för varje gruppmedlem om förslagen lämnades in av en grupp. Skälet 
till detta var att ledningen ansåg att gruppförslag blev bättre än förslag 
från enskilda personer. Dessutom så diskuterades förslagen i gruppen så 
att gruppen kom fram till ett konsensusbeslut, samtidigt som ägarska-
pet till lösningarna blev starkare.
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En erfarenhet var att komplexiteten av förslagen ökade med åren. 
Blanketterna blev bättre ifyllda och förklarade lösningsförslagen bättre. 
Förslagen blev också mer innovativa och hade en bättre helhetssyn. 
Detta visar att det skedde ett påtagligt lärande och reflektion bland de 
anställda i flera avseenden.

Det var viktigt att belöningar gavs till alla personer i gruppen när led-
ningen önskade en högre andel gruppförslag. Individuella belöningar 
hade motverkat detta. Andelen godkända förslag varierade något över 
åren, och låg mellan 50 % och 70 %. Analyser visade att aktiviteten att 
lämna in nya förslag minskade om andelen godkända förslag var mycket 
låg eller mycket hög. Detta betyder att en balanserad andel avslag var 
positiv för uthålligheten att lämna in förslag. 

Företagets förslagssystem var aktivt under en 10-års period, då före-
taget köptes upp av en större konkurrent och fabriken lades ner. Under 
denna period hade antalet förslag per person ökat, och deltagandegra-
den hade höjts till omkring 80 % av de anställda. En orsak till att syste-
met varit hållbart under så lång tid var att systemet utformades så att 
alla var vinnare på det. De anställda kunde förbättra sin arbetsmiljö, 
de lärde sig nya saker och de fick olika former av belöningar. En annan 
orsak till hållbarheten var att en eldsjäl introducerade systemet och fick 
upp intresset för det. När denne slutade trädde en annan person in som 
ny eldsjäl och fortsatte driva systemet vidare. När denne slutade klev en 
tredje eldsjäl in. De nya eldsjälarna hade lärts upp inom företaget och 
på olika sätt deltagit i förslagssystemet. Här skedde en annan typ av 
lärande, som hade med kulturen i företaget att göra.

Internationella och svenska studier om ständiga förbättringssystem 
konfirmerar också den starka kopplingen mellan kvalitetsarbete och 
arbetsmiljö (Zink, 1999; Noro och Imada, 1991; Eklund, 1995, 1997). 
Att förbättra kvalitet och arbetsmiljö är ju ett utvecklingsarbete, som i 
sin tur är starkt kopplat med lärande. På detta sätt blir det tydligt hur 
utvecklingsarbete ger förutsättningar för lärande och arbetsmiljö.

Problemlösning. Många arbetsaktiviteter genomförs i processer som 
innebär okontrollerad variation och därmed finns ett behov av pro-
blemlösning. Demings PDCA cykel (Plan, Do, Check, Act) är ett sådant 
exempel på en metodik för problemlösning. Ett annat exempel är de 
7 problemlösningsstegen, som kan användas reaktivt såväl som proak-
tivt. Dessa är: 1) Välj tema, 2) Samla och analysera data, 3) Analysera 
orsaker, 4) Planera och implementera lösningar, 5) Utvärdera effekter, 
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6) Standardisera lösningarna, 7) Reflektera över processen. Dessa pro-
blemlösningsmetodiker kan ofta ha öppna teman i Sverige, men i Japan 
kontrolleras teman av ledningen, och ändras beroende av den situation 
som organisationen befinner sig i.

De problemlösningscykler som beskrevs ovan kan enkelt kopplas till 
den syn på lärande som Ellström (1992; 1996) utvecklat och till möj-
ligheter att se problemlösning och arbete med ständiga förbättringar 
från ett lärandeperspektiv (Ellström & Kock, 1999). Den ursprungliga 
versionen av PDCA cykeln innebar att ledningen planerade, arbetare 
genomförde, inspektörer kontrollerade och ledningen beslutade om 
åtgärder. Detta fungerade inte väl, så man skapade istället delaktighet 
genom hela problemlösningscykeln (Imai, 1986). Detta innebär att 
man har skapat förutsättningar för lärande på högre nivåer och att detta 
också stöds av reflektion, analytiskt tänkande och jämförelser med tidi-
gare erfarenheter. På detta sätt skapas förutsättningar för andra ord-
ningens lärande, men också förutsättningar för en bättre arbetsmiljö. 
Exempel på sådana aspekter är t.ex. personlig utveckling, ökat arbets-
innehåll, feedback, påverkansmöjligheter, sociala kontakter, variation, 
teamarbete, samverkan och utmaningar (Imai, 1986). 

Standardisering. Det finns många olika fenomen som standardisering 
kan tillämpas på, t.ex. mätmetoder, material, energiförbrukning, pro-
duktutformning, procedurer, arbetsoperationer och kroppsrörelser. I 
det nedanstående kommer en begränsning att göras till standardiserat 
arbetssätt och internationella standarder för kvalitet, miljö och arbets-
miljö, t.ex. ISO 9000, ISO 14000 och OHSAS 18000. 

Inom kvalitetsrörelsen ser man standarder som något som ger en 
struktur till arbetets genomförande, för att uppnå kvalitet, produkti-
vitet och säkerhet. Strukturen finns till för att det ska finnas ett grund-
läge så att förbättringsförslag kan utvärderas innan de förs in som nya 
standarder, och då också för att skapa möjligheter för de anställda att 
påverka sin arbetssituation. Synen är alltså att standarder är en nödvän-
dig förutsättning för lärande och kreativitet (Shiba et al., 1993; Kondo, 
1995), och att mycket av standardiseringsarbetet drivs av de anställda. 
Den kritik som förts fram mot standardiseringen är att standardisering 
i praktiken leder till monotona och repetitiva arbeten, arbetsskador och 
ett regelbaserat arbete som motverkar kreativitet och lärande (Berg-
gren et al., 1993). 
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Företag arbetar på olika sätt när de inför ISO 9000. I stora drag kan 
man urskilja två diametralt olika sätt att gå tillväga, nämligen ett 
utvecklingsorienterat arbetssätt och ett regleringsorienterat sätt, även 
om de flesta företag använder sig av en kombination av dessa båda syn-
sätt (Eklund et al., 1998; Karltun et al., 1998). Detta kan illustreras med 
exemplifiering från två företag som arbetat utifrån det utvecklingsori-
enterade synsättet respektive det regleringsorienterade synsättet.

I företag U började företagsledaren sitt arbete med ISO 9000 med att 
skapa ett partnerskap med facket om förändringen. Det övergripande 
syftet var att skapa bättre fungerande processer i företagets produk-
tion, och själva certifikatet var av mindre betydelse. Initialt skapades 
arbetsgrupper i produktionen som fick i uppgift att gå igenom sina 
egna arbetsplatser för att identifiera vad som fungerade bra respektive 
dåligt utifrån kvalitet, produktivitet, störningar och arbetsmiljö. I nästa 
fas fick grupperna stöd i att förbättra det som upplevdes som problem, 
och man lade ungefär ett års arbete på att genomföra förbättringar tills 
de anställda var nöjda. Förbättringarna inkluderade tekniska föränd-
ringar, utbildning, träning och organisatoriska förändringar. Därefter 
fick grupperna uppgiften att dokumentera processerna och arbetsakti-
viteterna. Grupperna fick stöd i denna dokumentation och i att visua-
lisera arbetsbeskrivningar som sattes upp på respektive arbetsplats. 
Kvalitetschefen koordinerade arbetet med att utveckla det standardi-
serade kvalitetssystemet. Efter att kvalitetsstandarden var införd visade 
platschefen tydligt att standarden betraktades som en gemensam och 
temporär överenskommelse bland de anställda att arbeta på detta sätt 
tills de hittade ett bättre sätt. Då infördes det nya bättre sättet som en 
ny standard. Dessutom bidrog han till att hålla systemet levande genom 
att varje gång han fick en fråga om något i produktionen så ställde han 
motfrågan ”Vad säger vårt kvalitetssystem om detta?” Detta sätt att 
arbeta med standarder skapade stöd för en långsiktig syn på utveckling, 
ständiga förbättringar, delaktighet, grupparbete, motivation, ansvar 
och befogenhet. Standarden blev ett levande verktyg för företagets 
verksamhet. De anställda var positiva till och nöjda med standarden. 

I företaget R ville företagsledaren så snabbt som möjligt skaffa sig ett 
ISO 9000 certifikat av marknadsskäl. Han såg ingen nytta av det i pro-
duktionen. Dock fanns det i företaget en del disciplinproblem som han 
menade kunde förbättras med standarden. Som första steg anlitades en 
extern konsult som fick i uppdrag att ta fram standarden. Denne skulle 
störa så lite som möjligt i produktionen. Det innebar att konsulten 
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observerade vad som föregick i produktionen och gjorde de intervjuer 
med de anställda som var nödvändiga. Konsulten skrev en omfattande 
standard för företaget och levererade denna till företagsledningen, och 
därefter överlämnades pärmarna med standarder till de anställda med 
en information gavs om hur och att de skulle följa standarden.

Företaget lyckades med sitt mål att erhålla certifikatet, och det häng-
des upp på väggen i receptionen så att alla kunder kunde se det. Nyttan 
av standarden i produktionen blev mycket begränsad, och standarden 
användes främst för att avgöra dispyter och att upprätthålla discipli-
nen. Vidare sågs standarden som ett statiskt regelverk, och revisioner 
genomfördes knappast. Standarden användes således i ett reglerings-
orienterat synsätt. De anställda uttryckte missnöje med standarden och 
gjorde motstånd mot användningen av den. Standarden ökade konflik-
terna i företaget. Lärandet och arbetsmiljön blev snarare sämre bland 
personalen efter införandet av ISO 9000 i detta företag. 

Delaktighet. I snart 100 år har participation eller delaktighet varit ett 
viktigt begrepp i ledning och organisering av arbete. Hawthorne studi-
erna, Kurt Lewins arbete och ”Human Relations” skolan har alla bidra-
git till den tidiga forskningen och tillämpningen av delaktighet. Senare 
har delaktighet integrerats i ”Organizational Development” och i Soci-
otekniken. Vidare lyfts delaktighet upp i Toyotas produktionssystem, i 
Kaizen och i Lean Production. Inom ergonomiområdet har begreppet 
”Participative ergonomics” myntats. En definition av delaktighet som 
föreslagits av Wilson (1991) lyder: ”Involvering av människor, i plane-
ring och kontroll av sina egna arbetsaktiviteter, med kunskap och makt, 
så att de kan påverka processer och resultat, för att nå önskvärda mål”. 
Vidare lyfter Wilson (1991) fram att delaktighet kan ske på olika nivåer, 
samhällsnivå, organisationsnivå och arbetsplatsnivå. Delaktighet kan 
ske genom representativ delaktighet där en utvald person agerar på 
uppdrag av en samling av människor, eller genom direkt delaktighet av 
de inblandade personerna. Delaktighet kan ske i olika omfattning, där 
Arnstein (1969) har beskrivit en delaktighetsstege, (Figur 2).
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Figur 2. Arnsteins delaktighetsstege (Arnstein, 1969).

Ju högre upp på stegen, desto ”större” grad av delaktighet förekommer. 
De två lägsta nivåerna är negativa, för där är ledningens intention att 
inte skapa någon reell delaktighet som kan störa ledningens intentio-
ner. 

Delaktighetsbegreppet kan ses som att det innehåller fyra dimen-
sioner, nämligen kontroll, kommunikation, aktivt förhållningssätt och 
mänskligt hänsynstagande (Eklund, 2000). Det betyder bl a att männis-
kor har viss kontroll över sitt eget arbete och sin arbetsplats, att de har 
möjlighet att diskutera och uttrycka sina åsikter, att de är aktivt invol-
verade i att genomföra olika åtgärder, och att kulturen på arbetsplatsen 
vilar på en form av humanistisk grundsyn. Att aktivt delta i arbetsplat-
sens verksamhet och speciellt påverka dess utveckling är något som är 
starkt sammankopplat med lärande.

Utifrån ett svenskt perspektiv kan vi se hur diskussionen om delak-
tighet och medbestämmande flyttats från representativ delaktighet för 
fackliga representanter i bolagsstyrelser till direkt delaktighet i frågor 
som berör den egna arbetsplatsen. Med andra ord innebär detta en för-
skjutning från att få personer har ett begränsat inflytande över stora 
övergripande strategiska beslut till att många personer får ett inflytande 
över sitt dagliga arbete och sin arbetsplats. I en utvecklingsorienterad 
organisation innebär detta att ett större antal personer har arbeten som 
bygger in förutsättningar för att lärande skall kunna äga rum.

Forskningen om delaktighet har påvisat ett antal fördelar, så som 
att motivation, ägarskap och engagemang ökar, att förmågan att utföra 
ett bra arbete förbättras, att kommunikation och samarbete förbättras 
samt att kunskap och kompetens utvecklas i delaktighetsprocessen. 
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Ibland lyfts det också fram att delaktighet har ett värde i sig i ett demo-
kratiskt samhälle. Resonemanget ovan visar att delaktighet kan både 
vara ett mål i sig själv, men också ett medel att uppnå andra mål, däri-
bland lärande, arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet.

Samtidigt finns det ett antal nackdelar eller problem med delaktighet 
eller sättet att genomföra delaktighet i praktiken. Ibland kan delaktig-
het bli en så stark motivationsfaktor att anställda arbetar så att de prio-
riterar ner sin egen hälsa. Ett annat problem är att anställda ibland inte 
vill delta. Det kan bero på negativa upplevelser av tidigare delaktighet-
sansatser, så som att deltagarna upplever sig som ”tagna som gisslan” i 
förändringsprojekt, att de inte hinner med sina centrala arbetsuppgifter 
(Svensson et al., 2007) eller att det finns föreställningar hos anställda 
respektive arbetsgivare om hur det borde fungera på arbetsplatser som 
förhindrar delaktighet (Neumann, 1989; Klein, 1984). Vidare anses 
delaktighet i projektering medföra att det tar längre tid att genomföra 
planeringsfasen och att det går åt mer resurser. Samtidigt anses imple-
menteringen bli effektivare och tiden för genomförande bli kortare, vil-
ket också visar att lärande ägt rum bland deltagarna under planerings-
processen. 

diskussion
För de forskare som fördjupat sig i konsekvenserna av lean hos de 
anställda, är det tydligt att utfallet är varierat. I vissa organisationer 
kan man se förbättringar av arbetsmiljön och ett ökat lärande bland de 
anställda och en övergripande positiv attityd mot lean, men i kanske 
ännu fler organisationer blir utfallet negativt. Flera studier rapporterar 
om ökad stress, tidspress och mer rutiniserat arbete (Brännmark och 
Eklund, 2013). Samtidigt kan man se att de organisationer som arbetat 
med lean ofta inte arbetar i enlighet med den teoretiska bild av lean som 
framgår av de författare som beskriver sin syn på lean. Vidare är det en 
påtaglig skillnad mellan olika författare och mellan synen på lean i olika 
länder. I de skandinaviska länderna finns en syn på lean som är färgad 
av en socioteknisk grundsyn (Sederblad, 2013; Brännmark och Eklund, 
2013). Det innebär bl a ett starkare fokus på delaktighet, arbetsmiljö 
och lärande. Samtidigt tycks lean fungera bättre och ha högre acceptans 
bland anställda i de skandinaviska länderna, i en jämförelse med län-
der i sydeuropa och USA. Detta är dock något som behöver beforskas 
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i högre utsträckning. Fortfarande behövs mer kunskap om vilka förut-
sättningar som behövs för att satsningar på lean och kvalitet skall bli 
mer hållbara och ge positiva konsekvenser för arbetsmiljö och lärande. 
En faktor som denna översikt pekar på är att i de situationer där lean 
och kvalitetsarbete bidrar till utvecklingsarbete så finns förutsättningar 
för att detta kan bidra till bättre arbetsmiljö och lärande. Dock är ledar-
skapet och organisationskulturen viktig, och att det finns möjligheter 
för de anställda att aktivt delta i utvecklingsarbetet.

slutsatser
Detta kapitel lyfter fram exempel på och visar hur arbetsmiljö och 
lärande hänger ihop. I utvecklingsarbete kan det skapas förutsättningar 
att förbättra både arbetsmiljö och lärande samtidigt. För detta krävs 
goda förutsättningar beträffande ledarskap, delaktighet och organi-
sationskultur. Ett sociotekniskt inspirerat ledarskap i sättet att arbeta 
med lean och kvalitetsarbete är en sådan faktor. Hög grad av delaktig-
het från de anställda i utvecklingsarbetet och att alla intressenter kan 
se sig själva som vinnare i detta är andra förutsättningar. En kultur där 
organisationen lyfter fram lärande och experiment i förbättringsarbete 
är en annan viktig faktor. Dock är det inte enkelt att få utvecklings-
arbete att fungera på detta sättet. I många fall upplever anställda att 
arbetsförhållanden blir sämre med ökad stress och tidspress. Det är 
en viktig uppgift för forskningen att bidra till att skapa kunskap och 
lärande om hur utvecklingsarbetet kan bedrivas för att konsekvenserna 
av utvecklingsarbetet skall bli positiva.
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