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Förord 

Vi vill börja denna uppsats med att tacka ett antal personer som på ett eller annat vis alla bidragit till att 
detta verk fått se dagens ljus i den form som du just nu upplever den. Till att börja med vill vi tacka våra 
handledare Leif Nordin och Christer Norr för den outtömliga källan av inspiration som ni har bidragit 
med under arbetets gång. Vi vill även tacka respondenter och representanter från fallföretaget som bidragit 
med tid och engagemang i de intervjuer som genomförts. 

 

Trevlig läsning 

Daniel Norlin  Andreas Persson  Mikael Sonesson 
danielnorlin@live.se andreas.persson@ovi.com cilht07miso@edu.cil.se  
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Lean är ett arbetssätt och en arbetsfilosofi som härstammar från Henry Fords produktions-
system som först förädlats i Japan och sedan vid MIT i USA för att sedan spridas över 
världen under 1990-talet. Lean består av ett antal olika verktyg och metoder. Det är där-
emot viktigt att förstå att vissa av de verktyg och metoder som används inom Lean har 
funnits långt innan Lean-uttrycket skapades. Med detta i bakhuvudet så förstår man att det 
inte är ett nytt förbättringskoncept utan bygger på många olika verktyg som är förenade. 
Svårigheten att tillämpa Lean ligger dock inte i att använda sig av de olika verktygen och 
metoderna. Utmaningen för den organisation som vill arbeta enligt Lean är att ta till sig den 
kulturförändring som måste ske, den största och vanligaste barriären till en Lean-
implementation är organisationskulturen. 

Utifrån den bakgrunden är det först intressant att försöka identifiera faktorer som Lean-
användarna anser är viktiga vid ett införande av Lean. När faktorerna är identifierade är det 
även viktigt att förstå varför dessa faktorer anses viktigt för att kunna lösa problemet och 
inte ersätta problemet med ett annat. 

Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att utifrån en empirisk undersökning identifiera och med hjälp av en teore-
tisk referensram även förklara några av de faktorer som påverkar införandet av Lean. Vår 
förhoppning är att genom denna studie bidra till ett underlättat införandet av Lean. Våra 
Forskningsfrågor är:  

• Vilka framgångsfaktorer kan identifieras i Lean-införandeprocessen? 

• Varför är dessa framgångsfaktorer viktiga i Lean-införandeprocessen? 

Genomförande  

De empiriska studierna utgörs av en kvalitativ undersökning på ett fallföretag som genom-
går en organisationsförändring mot att tillämpa Lean. Intervjuerna har genomförts på ope-
rativ och ledningsnivå på fallföretaget. Resultaten har sedan jämförts med ett teoretiskt 
ramverk med avsikt att skapa djupare förståelse för de olika identifierade faktorerna.  

Resultat och slutsats 

Litteraturstudien ger en förståelse för vad en organisationsförändring och Lean-
implementation innebär. Då organisationskulturen är en central del i ett Lean-införande 
behandlas även organisationskultur i ett separat kapitel så som litteratur rörande hur män-
niskor påverkar varandra. Vid intervjuerna förklarade respondenterna vad de ansåg att Lean 
bestod av och hade för påverkan på arbetssituationen och företaget. Intervjuerna samman-
ställdes sedan i rubriker som motsvarade samtalets ämne.   

I slutsatsen presenteras ett antal faktorer som förklaras djupare i analysen. För att använda 
sig av de faktorer som identifierats är det bra att även förstå vad dessa beror på för att kun-
na applicera dessa på den situation som avses. Alla implementeringar är unika och därför är 
det viktigt att förstå vad varje faktor har för orsak. 

Nyckelord: Lean, implementering, framgångsfaktorer, organisationskultur, förändring. 
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Abstract 

Background 

Lean is a method and a philosophy that originates from Henry Ford’s production system 
and was first improved in Japan and then further at MIT in the USA and later spread 
across the world during the 1990s. Lean consists of a set of different tools and methods. 
However, it is important to understand that some of the tools and methods is older than 
Lean itself. With this in mind it is clear that Lean is not a new concept but is based upon 
many different tools and methods that are linked together. The difficulty of applying Lean 
is however not to use the tools and methods. The challenge for the organisation that wants 
to work according to Lean is to embrace the cultural change that needs to happen, the big-
gest and most common barrier to a Lean-implementation is the organizational culture. 

Based on this background it is interesting to try to identify factors that Lean-users consider 
to be important. Once the factors are identified it is also important to understand why 
these factors are important in order to solve the problem and not to replace them with an-
other problem. 

Objective 

The purpose of this study is to identify and with help from a theoretical framework explain 
some of the factors which affect the implementation of Lean. Our hope is that this study 
will contribute to a simplified implementation of Lean. Our research questions are: 

• What success factors can be identified in a Lean-implementation-process?  

• Why are these key-success-factors in a Lean-implementation-process?  

Realization 

The empirical study consists of a qualitative study of a case company that has started to 
implement Lean. The interviews have been conducted in the operational and managerial 
level in the company. The summarized results have then been compared against a theoreti-
cal framework in an effort to create a deeper understanding of the phenomena at hand. 

Results and conclusions 

The literature framework provides an understanding of what an organization change and 
Lean implementation means. Because the organizational culture is a central part of a Lean-
implementation the study explains organizational culture in a separate chapter as like litera-
ture on how people interact. In the interviews, respondents explained what they considered 
to be Lean and the influence Lean has on their work situation and the company. The inter-
views were then summarized corresponding to the topics of the discussions.  
 

The conclusion presents a number of factors that is explained more deeply in the analysis. 
In order to use the factors that are identified, you need to understand the underlying 
causes. Every implementation is unique and therefore it is important to understand each 
factors cause.  

Keywords: Lean, implementation, success factors, organisational culture, change. 



 

 4 

Innehåll 

1 Bakgrund............................................................................................. 6 
1.1 Problemprecisering ...................................................................................................... 7 
1.2 Syfte................................................................................................................................ 7 
1.3 Forskningsfrågor .......................................................................................................... 7 
1.4 Disposition.................................................................................................................... 8 

2 Metod .................................................................................................. 9 
2.1 Forskningsfilosofi......................................................................................................... 9 
2.2 Tillvägagångssätt........................................................................................................... 9 
2.3 Datainsamling .............................................................................................................10 
2.4 Val av fallföretag ........................................................................................................10 
2.5 Val av respondenter ...................................................................................................11 
2.6 Genomförande av intervju........................................................................................11 
2.7 Tolkning av intervju och genomförande av analys ...............................................11 
2.8 Tentativ modell...........................................................................................................12 
2.9 Metoddiskussion.........................................................................................................12 

3 Teoretisk referensram........................................................................14 
3.1 Lean..............................................................................................................................14 

3.1.1 Begrepp och verktyg inom Lean ......................................................................17 
3.1.2 Debatten om Lean..............................................................................................20 
3.1.3 Lean och framtiden ............................................................................................21 

3.2 Förändring...................................................................................................................21 
3.2.1 Förändringsteorier på djupet ............................................................................22 
3.2.2 Olika typer av förändring ..................................................................................25 
3.2.3 Förändringsagenter.............................................................................................26 
3.2.4 Ledarskap i förändring.......................................................................................26 
3.2.5 Kotters förändringsrecept .................................................................................27 

3.3 Lärande organisationer ..............................................................................................29 
3.3.1 Systemtänkande ..................................................................................................33 

3.4 Organisationskultur....................................................................................................36 
3.4.1 Organisationskulturen i centrum......................................................................38 

3.5 Studier om framgångsfaktorer..................................................................................45 

4 Empiri ................................................................................................49 
4.1 Vad är Lean.................................................................................................................49 
4.2 Syftet med att implementera Lean...........................................................................49 
4.3 Om Lean och införandet ..........................................................................................50 
4.4 Trivsel, motivation och motstånd............................................................................51 
4.5 Framtiden och ledarskapet........................................................................................53 
4.6 Organisationskulturen innan införandet.................................................................53 

5 Analys .................................................................................................54 
5.1 Vad är Lean.................................................................................................................54 
5.2 Syftet med att implementera Lean...........................................................................56 
5.3 Om Lean och införandet ..........................................................................................58 
5.4 Trivsel, motivation och motstånd............................................................................60 
5.5 Framtiden och ledarskapet........................................................................................65 
5.6 Behovsteorier, Maslow och Lean.............................................................................66 



 

 5 

6 Slutsats ...............................................................................................69 

7 Avslutande diskussion .......................................................................70 
7.1 Avslutande tentativ modell .......................................................................................70 
7.2 Generaliserbarhet .......................................................................................................70 
7.3 Förslag till framtida forskning ..................................................................................72 
7.4 Reflektioner.................................................................................................................72 

Källförteckning ........................................................................................73 

Bilagor......................................................................................................77 
Bilaga 1 Intervjuteknik............................................................................................................77 
Bilaga 2 Historien om elefanten ............................................................................................78 
Bilaga 3 Employee Satisfaction Index ..................................................................................80 
Bilaga 4 Implementerings rekommendationer ....................................................................81 
Bilaga 5 Underlag inför intervju ............................................................................................83 

Tabeller ....................................................................................................84 
Tabell 1 Aspekter som bör beaktas under en Lean-rollout...............................................84 
Tabell 2 Framgångsfaktorer vid Lean-implementering......................................................85 

 



 

 6 

1 Bakgrund  

En organisation är ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål. Det 
första begreppet socialt syftar till att organisationer främst består av människor vilka agerar 
tillsammans. En organisation går inte att hälsa på, men en människa kan du ta och hälsa på. 
Vid denna kontakt så är personen ifråga organisationens representant. Genom att ta någon 
i hand så uppstår en relation och ett samarbete kan uppstå för att förverkliga något mål. 
Det andra begreppet, system står för resurserna från omvärlden som är till hjälp när vi som 
människor får verksamheten att fungera. Det tredje begreppet medvetet konstruerade syftar till 
att organisationen är konstruerad med avsikt att effektivt lösa sina uppgifter. Med det sista 
begreppet uppnå bestämda mål menas att förverkliga mål och lösa uppgifter. Genom detta på-
stående kan vi dra slutsatsen att organisationer förverkligas för att detta är det effektivaste 
sättet att lösa en uppgift eller nå ett gemensamt mål (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Något som också påverkar en organisation och hur den agerar är omvärldens påtryckning-
ar. Omvärlden och samhället ställer stora krav och skapar en osäkerhet och är en ständig 
källa till oro inom organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). För att möta de krav som 
ställs har det uppstått många nya förbättringsverktyg under de senaste åren, såsom TQM, 
JIT och BPR (Alvesson & Sveningsson, 2009; Angelöw, 1991; Kotter, 1996). Många av 
dessa förbättringsverktyg finner vi inom Lean. Lean är en filosofi som organisationer kan 
tillämpa för att förbättra produktivitet genom att använda de olika verktygen och metoder-
na som finns inom denna filosofi (Toyota, 2010). Lean är ett arbetssätt som i mångt och 
mycket handlar om att standardisera och förbättra produktiviteten och ta bort onödiga 
kostnader i verksamheten. 

Svenska staten har också uppmärksammat möjligheterna med att införa Lean då de satsar 
sex miljoner kronor under 2009 och 2010 på utbildning i filosofin. Idag är det dock få 
svenska företag som använder sig av Lean (Wistrand, 2009). 

”Det finns svenska företag som arbetar efter de här principerna, men de är alldeles för få. På det här områ-
det har vi hamnat på efterkälken i jämförelse med många andra industriländer” Lennart Sandberg 
(2009, återgiven i Wistrand, 2009). 

Lean beskrivs ofta som en rationell produktionsapparat. Men det är utvecklingen, helheten, 
människorna och långsiktigheten som är det intressanta, anser Lean-forskaren Richard 
Berglund (2009, återgiven i Mellby, Berglund & Westling, 2009). Att implementera Lean 
kan vara en svårighet i sig, då denna filosofi kräver att organisationen förändrar sitt kultu-
rella tänkande. Något som även kan stödja detta resonemang är ett citat från Toyotas grun-
dare Sakichi Toyoda: ”Innan vi bygger bilar bygger vi människor” (Lotsander, 2010).  

En viktig del i företagens framgång och utveckling av Lean är helt klart den kultur som 
finns inom organisationen. Lean handlar dock inte bara om att förändra organisationskultur 
och människorna, det innebär också stora generella organisationsförändringar. Vid all form 
av förändring så är det viktigt att få med sig de anställda för att lyckas. Både ledning och 
personalen påverkas olika och har sina egna åsikter om vad som är viktigt i förändringsar-
betet. Hur kan vi genomföra dessa förändringar vid en Lean-implementering och vilken roll 
spelar kulturen i dessa omställningar? Kan vi identifiera några framgångsfaktorer för att to 
be Lean or not to be Lean, det är frågan… 
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1.1 Problemprecisering 

Likt Womack (2010) tror vi att Lean är framtiden inom industrin världen över, inte minst i 
Sverige. Det är viktigt att organisationen förstår betydelsen av helheten, människorna och 
långsiktigheten vid ett Lean-införande. Genom att öka förståelsen för vilka faktorer som är 
viktiga vid ett Lean-införande anser vi att företag och organisationer också kan öka förut-
sättningarna för att lyckas med implementeringen av Lean. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att utifrån en teoretisk referensram och empiriska studier identifiera fakto-
rer som i högre grad påverkar införandet av Lean. De empiriska studierna utgörs av en kva-
litativ undersökning på ett fallföretag som genomgår en förändring mot att tillämpa Lean. 
Genom denna studie vill vi belysa faktorer som kan underlätta införandet av Lean. 

1.3 Forskningsfrågor 

• Vilka framgångsfaktorer kan identifieras i Lean-införandeprocessen? 

• Varför är dessa framgångsfaktorer viktiga i Lean-införandeprocessen? 
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1.4 Disposition 

Dispositionen av studien redovisas nedan. 

Kapitel 2 – Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens genomförande. Vi beskriver även valet av litteratur, fallföretaget, respon-
denterna och tillvägagångssättet under de intervjuer som utförts. Avslutningsvis diskuteras studiens reliabili-
tet och validitet. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

I detta kapitel börjar vi med att redovisa Lean. Därefter fortsätter vi med en beskrivning av förändring där 
vi tar upp generella teorier. Efter dessa ämnen beskrivs vad lärande organisationer och organisationskultur 
innebär. Avslutningsvis så presenteras liknande studier och deras identifierade framgångsfaktorer. 

Kapitel 4 – Empiri 

I detta kapitel sammanfattas resultatet av de intervjuer och observationer vi har utfört på fallföretaget. Em-
pirin är uppdelat i ledning och personal. 

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel resoneras kring den insamlade empirin med kopplingar till den teoretiska referensramen. 
Analysen är uppdelat i ledning och personal med en avslutande sammanfattning där vi belyser de faktorer 
vi identifierat som centrala för att besvara studiens forskningsfrågor. 

Kapitel 6 – Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi kortfattat de framgångsfaktorer vi identifierat i studien. 

Kapitel 7 – Reflektioner 

I detta kapitel reflekterar vi kring studiens resultat och ger förslag till framtida forskning. 
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2 Metod 

I detta kapitel redovisas de metodval som gjorts genom studien. Vi beskriver tillvägagångssätt rörande val 
av fallföretag och respondenter. Stycket avslutas med en beskrivning av genomförandet av intervjuer och 
analys samt en diskussion om de metodval som gjorts och hur dessa påverkat studien.  

2.1 Forskningsfilosofi 

Det finns två stora forskningsfilosofier som forskare kan använda sig av och det är positi-
vism och hermeneutik. Vi har valt hermeneutiken som har tolkning och förståelse för fe-
nomen som centrala begrepp (Jacobsen, 2002; Repstad, 1993). Då vi är intresserade av 
människors tolkningar och uppfattningar beträffande Lean-införandet passar detta perspek-
tiv till syftet med studien (Jacobsen, 2002). 

Motpolen till denna filosofi kallas positivism. Denna filosofi bygger på att forskaren fram-
förallt studerar och mäter det vi kan se, höra och känna för att empiriskt tolka detta. Positi-
vismen anser att det är irrelevant att fråga vad människor anser eller hur de uppfattar för-
hållanden. Det som positivismen menar skall mätas är objektiva förhållanden och denna fi-
losofi passar inte till det vi avser att studera då vi ämnar identifiera faktorer som tolkas, 
uppfattas och upplevs av människorna i organisationen (Jacobsen, 2002). 

2.2 Tillvägagångssätt  

Vi inledde studien med att göra en övergripande litteraturstudie för att skapa en överblick 
över intresseområdet. Genom den inledande litteraturstudien fann vi ett antal områden 
som föreföll påverka införandet av Lean. Vi utgick därmed från teori för att sedan utföra 
den empiriska undersökningen i enlighet med en deduktiv ansats. För att inte, allt för 
starkt, påverkas av vad andra kommit fram till då de studerat framgångsfaktorer för infö-
rande av Lean valde vi att utelämna sådan teori från den inledande litteraturstudien.  

Utfallet av den empiriska undersökningen förde studien vidare in på områden som inte 
studerats i den förberedande litteraturstudien. Detta medförde således att litteraturstudien 
utökades till att inkludera även dessa områden. Därefter återvände vi till resultaten från den 
empiriska undersökningen för att genomföra djupare analyser och tolkningar. Följande 
modell ämnar förklara studiens genomförande: 

 

Figur 2.1 Modell för studiens utförande (egen bild). 
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Jacobsen (2002) beskriver den deduktiva ansatsen som att forskaren utifrån vissa förvänt-
ningar (teorier) går ut i världen och samlar in empiri, forskaren går alltså från teori till empi-
ri. I motsats till den deduktiva ansatsen, beskriver Jacobsen (2002) att den induktiva ansat-
sen gör att forskaren går från empiri till teori, nästan utan förväntningar. Vi ser därmed att 
vi tillämpat en deduktiv ansats i förhållande till de teorier som studerades i den förberedan-
de litteraturstudien. Vi ser också att vi i förhållande till andra forskares identifierade fram-
gångsfaktorer använde en induktiv ansats. 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver en tredje variant av ansats, den abduktiva, där 
forskaren utgår från empirin men inte avfärdar teoretiska förförståelse. Följande citat äm-
nar beskriva en av Alvesson och Sköldbergs (2008) definitioner av abduktion: 

”Det går ut på att, med utnyttjande av existerande kunskap och referensramar, finna teoretiska mönster 
eller djupstrukturer, som, om de vore giltiga, skulle begripliggöra de empiriskt induktiva mönster eller yt-
strukturer vilka påträffats – eller snarare framgått genom tolkning – i ett enskilt fall.” (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 57).  

Trots att vi, liksom tidigare hävdats, haft dels en deduktiv ansats och dels en induktiv an-
sats i denna studie kan vi skönja likheter i den definition av abduktion som Alvesson och 
Sköldberg (2008) presenterar. Liksom Jacobsen (2002) beskriver som ett alternativ, vill vi 
därför inte beskriva studien som strikt deduktiv, induktiv eller abduktiv.  

2.3 Datainsamling 

Eftersom vi är intresserade av att förstå hur människor tolkat, förstått och upplevt införan-
det av Lean har vi valt den kvalitativa intervjun och observationer som datainsamlingsme-
toder. Genom att tillämpa kvalitativa datainsamlingsmetoder avser vi uppnå fördjupad för-
ståelse för de fenomen och bakomliggande strukturer som studeras vilket även Jacobsen 
(2002) beskriver som den kvalitativa ansatsens huvudsakliga tillämpningsområde. Även Pa-
tel och Davidsson (1994) beskriver den kvalitativa forskningen som i huvudsak avsedd för 
att användas i syfte att förstå människors upplevelser. Detta är även fördelen med denna 
ansats som ofta leder till hög intern giltighet genom att undersökaren får fram den riktiga 
förståelsen av en situation (Jacobsen, 2002). Till skillnad från den kvalitativa metoden syftar 
den kvantitativa metoden till att med mer statistiska mått och mätmetoder söka beskriva 
omvärlden. Vi kommer i denna studie inte tillämpa den kvantitativa metoden då vi inte har 
för avsikt att samla in, liksom Jacobsen (2002) utrycker det: siffror.  

Utöver de kvalitativa intervjuerna så har författarna även gjort ett antal observationer under 
sina besök. Dessa observationer har genomförts ute i produktionen vid interna möten. Ja-
cobsen (2002) menar att information kan vi också få genom att observera människor i ett 
antal situationer. En observation kan också bidra med att vi får fram det hur människor be-
ter sig i en situation. Frågan är om vi ska välja en öppen eller dold observation. Enligt vår 
mening så har vi utfört båda delarna då en av författarna har arbetat på fallföretaget och 
deltagit i situationer som starkt anknyter till denna studies syfte. 

2.4 Val av fallföretag 

Det fallföretag som den empiriska studien genomförs på är en del av en större koncern. 
Fallföretaget är ett mellanstort industriföretag och har runt 500 anställda.  

Företaget har vid studiens aktuella tidpunkt målsättningen att införa Lean i hela organisa-
tionen och har implementerat Lean på två av företagets tillverkningslinor. Valet av fallföre-
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tag berodde på dess aktuella status rörande Lean-införandet. De hade implementerat Lean 
på en del av företaget och hade således erfarenhet av hur det går till att implementera Lean 
samtidigt som de var igång med att implementera Lean i ytterligare arbetsprocesser.  Då 
personalen inne i organisationen kände till införandet och att det avsågs att införa Lean i 
hela organisationen, ansåg vi det intressant att se om det fanns några faktorer som är vikti-
ga att beakta vid en Lean-implementering.  

2.5 Val av respondenter  

För att få en såväl bred som djup förståelse för hur fallföretaget och dess representanter 
gått tillväga vid införandet av Lean har vi valt att intervjua åtta respondenter. Responden-
terna var alla inblandade i Lean-införandet och kom från olika hierarkiska nivåer på fallfö-
retaget. Dessa har vi valt att separera i empirin genom uppdelningen personal och ledning. 
För att välja ut lämpliga respondenter bland den operativa personalen fördes diskussioner 
med en representant från fallföretaget som var väl insatt i införandet. Då införandet kom-
mit olika långt i den del av tillverkningsprocessen som vi valt att undersöka fann vi det in-
tressant att ta med respondenter från de olika tillverkningsprocesserna för att få ett bredare 
perspektiv. Detta medförde att två respondenter valdes ut från vardera enheten av repre-
sentanten från fallföretaget. Respondenterna valdes ut vid intervjutillfället med hänsyn till 
att de kunde undvaras från sina ordinarie arbetsuppgifter. Med denna bakgrund menar vi 
att respondenterna förhoppningsvis blev slumpmässigt utvalda och därmed inte hand-
plockade av fallföretagets representant.   

De respondenter som representerar ledningsnivåerna på fallföretaget har valts ut med hjälp 
av den såkallade ”snöbollsmetoden”(Jacobsen, 2002, s. 201). Detta innebär att vi fått tips 
om lämpliga respondenter från föregående intervjuobjekt och på så vis valt ut nästkom-
mande. Ett kriterium har dock gällt samtliga respondenter och det är att de på något vis va-
rit inblandade i Lean-införandet på fallföretaget.  

2.6 Genomförande av intervju 

För att varje intervju skulle bli så bra som möjligt studerade vi litteratur och genom vidare 
diskussion utarbetade vi en intervjumall som vi förhöll oss till. Vi grundade denna inter-
vjumall i en litteraturstudie rörande intervjuteknik (bilaga 1). Denna intervjumall utveckla-
des mellan de olika intervjutillfällena då vi insåg att vissa frågor var överflödiga och de tidi-
gare intervjuerna gav upphov till nya frågor. Mallförändringen är inte några problem röran-
de metod eller resultat utan snarare något positivt som bör göras under genomförandet av 
intervjuer (Repstad, 1993). Under intervjuerna använde vi oss av en diktafon och spelade in 
intervjuerna för att kunna koncentrera oss på vad respondenterna sade, kunna tolka mimik 
och det icke-verbala beteendet, observera helheten samt att slippa fokusera på att skriva ner 
vad respondenten sade (Repstad, 1993).  Intervjuerna genomfördes i fallföretagets lokaler 
där vi blev tilldelade ett rum dit respondenterna kom direkt från sin produktionslina.  

2.7 Tolkning av intervju och genomförande av analys 

Efter insamlingen av empiri skedde en renskrivning av det inspelade och nedtecknade ma-
terialet. Varje intervju skrevs ner ordagrant för att sedan ämneskategoriseras efter de frågor 
som ställts under intervjun. All empiri samlades således i ett dokument. När intervjuerna 
var samlade och kategoriserade på ett dokument letade vi efter gemensamma nämnare och 
mönster hos de insamlade svaren för att sedan sammanfatta respondenternas åsikter till 
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åsikter som var representativa för respondenterna. De svar som fortfarande var intressanta 
men inte tillräckligt representativa för att kunna behandlas som en gemensam åsikt bevara-
des för att senare lyftas som enskilda svar som vi ansåg intressanta.  

Vid analyseringen har vi utgått från ett antal specifika teorier som berör ämnet vi valt att 
studera. Dessa ämnesteorier har sedan blivit våra glasögon vid analyseringen av den sam-
manställda empirin. 

Tid 

1. Insamlandet av Empiri (Intervju) 
2. Renskrivning 
3. Kategorisering i ämnesområden 
4. Sammanfattande text 
5. Analys 

  

2.8 Tentativ modell 

Som vi tidigare förklarar i metodavsnittet figur 2.1 så har vi inledningsvis studerat litteratur 
för att få en inblick i det vi ämnar undersöka men detta till trots så hade vi från tidigare er-
farenheter och studier en viss förförståelse innan den förberedande litteraturstudien. Föl-
jande modell avser beskriva vilka områden som vi vid detta tillfälle antog påverka införan-
det av Lean: 

 

Figur 2.2 Tentativ modell 1(egen bild). 

Då den förberedande litteraturstudien genomförts hade modellen förändrats något och 
kom därför att se ut som följer: 

 

Figur 2.3 Tentativ modell 2 (egen bild). 

Modellen kommer att följa med genom arbetet och har ett beskrivande syfte, och ger i teo-
retiska referensramen en inledande översiktsbild över det studerade området och de ingå-
ende delarna. Vidare har modellen ett andra syfte då den genom teorin avser belysa de olika 
områdena och till slut de framgångsfaktorer som vi i studien identifierat som viktiga. 

2.9 Metoddiskussion  

Kritik som riktats mot den deduktiva ansatsen rör ofta huruvida angreppssättet över huvud 
taget kan tillföra något nytt. Exempel på sådan kritik tar Jacobsen (2002) upp och menar att 
ansatsen kritiserats för risken att forskaren går in med skygglappar och endast finner det 
som eftersöks. Även Alvesson och Sköldberg (2008) tar även upp kritik såsom att den de-
duktiva ansatsen inte förklarar någonting utan endast slår fast generella regler. Liksom den 
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deduktiva ansatsen har även den induktiva ansatsen stött på en hel del motstånd. Jacobsen 
(2002) beskriver att kritiken ofta handlar om att motståndare till ansatsen ser det som 
omöjligt att gå in helt förutsättningslöst i forskningsprocessen, att forskaren alltid gör vissa 
medvetna och omedvetna antaganden om verkligheten. Alvesson och Sköldberg (2008) tar 
även upp kritik angående den induktiva ansatsens möjlighet att generalisera de fynd som 
framkommer genom forskningen. Ansatsen medför alltså att forskaren utifrån unika iaktta-
gelser drar slutsatser om helheten och därmed gör ett tämligen riskabelt hopp (Alvesson & 
Sköldberg, 2008).  

Kritiken till den kvalitativa undersökningsmetoden är att vi endast når ett fåtal responden-
ter och att vi inte kan veta om dessa respondenter är representativa för andra än sig själva 
(Jacobsen, 2002). Detta gör att vi har problem med generaliserbarheten och det är den kva-
litativa undersökningens större problem. 

Undersökningseffekten är något som alla som forskar måste ta hänsyn till för att inte skapa 
en självuppfyllande profetia. Att författaren inte mäter något den själv har åstadkommit 
snarare än att mäta hur respondenten har upplevt ett fenomen (Jacobsen, 2002). Detta 
motarbetas genom att författaren har hög medvetenhet rörande metodkunskap. Att vi är 
fler än en författare har gett oss fördelen av goda diskussionsmöjligheter som har medfört 
att vi har kunnat argumentera sinsemellan för att i konsensus kunna enas om det mest läm-
pade resultatet (Jacobsen, 2002). 

Objektivitet 

Då två av författarna varit i kontakt med fallföretag genom tidigare studier, finns det en risk 
att vi delvis har förlorat den akademiska distansen till fallföretaget och att författarna där-
med skulle ha använt självcensur för att inte bli osams med vänner som de kommer att 
träffa på efter undersökningen. Denna kritik anser vi oss kunna avfärda då den tredje för-
fattaren har fördelen av att vara oberoende och att inte ha någon relation till respondenter-
na. Då vi har dragit fördel av både de interna och externa beroendefaktorerna anser vi oss 
ha höjt tillförlitligheten i empirin (Repstad, 1993). Fördelarna av att två av författarna har 
tidigare erfarenhet i fallföretaget är deras kännedom om bland annat organisationskulturen. 
Detta har även lett till fler ingångar till företagets personal samt att det har minskat osäker-
heten hos respondenten.  

Reliabilitet och validitet 

Genom att anta försiktighetsåtgärder såsom det slumpmässiga urvalet och kraven på re-
spondenternas närhet till införandeprocessen samt medvetenhet rörande problematiken i 
valet av respondenter, som exemplifieras av de diskussioner som föranledde intervjuerna, 
anser vi att studiens reliabilitet säkerställts.  

För att försäkra sig om validitet av resultat i en studie så bör resultaten kritiskt granskas vil-
ket Jacobsen (2002) föreslår. I vår studie har resultaten granskats mot befintliga teorier för 
att därigenom öka studiens validitet. För att ytterligare stärka att vi mätt det som är relevant 
för våra områden så bör det också utföras en kvantitativ granskning av studiens resultat. 
Detta framgår senare av de implikationer som framhålls i studiens reflektionsavsnitt.   

När analysen inletts och slutsatserna började utkristallisera sig så studerade vi liknande stu-
dier för att validera vår egen analys och slutsatser. Valet att inte studera framgångsfaktorer 
hos tidigare studier var ett medvetet val då vi inte ville styras och färgas i för stor utsträck-
ning. Istället ville vi använda andra forskares resultat som kontrollverktyg för resultaten av 
denna studie och därmed styrka generaliserbarheten.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Lean 

För att öka förståelsen för Lean och hur konceptet påverkar verksamheten inleds detta kapitel med en be-
skrivning av Lean ur ett historiskt perspektiv. Därefter förklaras några av de vanligaste begreppen som hör 
till konceptet. Kapitlet avslutas med en diskussion rörande debatten om Lean samt Lean och framtiden. 
Vi börjar i med att visa vår tentativa modell enlig nedan: 

 

Figur 3.1 Tentativa modellen (egen bild). 

 

Historisk tillbakablick 

Lean är ett begrepp som många har hört talas om men var det kommer ifrån tycks dock 
vara lite mer oklart och ofta går uppfattningarna isär. Lean har sitt ursprung i Henry Fords 
produktionssystem och därigenom Frederick Taylors Scientific Management (Norr, 1995). 
Fords och Taylors idéer, från början på 1900-talet, förädlades i Japan och har sedan blivit 
den arbetsmetodik som idag kallas Toyota Production System (Norr, 1995). Denna arbetsmeto-
dik ryms i den filosofi som går under benämningen The Toyota Way (1000ventures, 2010). 
Utifrån Toyota Production System formades någon gång på 1990-talet begreppet Lean Ma-
nufacturing på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA och kom sedan att spri-
das med hjälp av boken The Machine That Changed the World (Mellby, et al. 2009). Detta be-
grepp har sedan spridits under namnet Lean och fungerar i denna form som en generell be-
skrivning av den arbetsmetodik som används. Det ska tilläggas att när organisationer till-
lämpar Lean så är det ofta lokalt anpassade versioner som är unika i sin helhet, likväl vilar 
de på en gemensam grundfilosofi.  

Vad är Lean? 

Lean innehåller ett antal olika metoder och verktyg som alla syftar till att förbättra, effekti-
visera och försöka ta bort allt slöseri i verksamheten. Dessa olika metoder och verktyg samt 
den underliggande kulturförändring som följer är vad som vanligtvis kallas Lean, Toyota 
Production System eller på en högre abstraktionsnivå The Toyota Way (Toyota, 2010). En 
faktor som är viktigt som många glömmer är att det är den underliggande kulturen som är 
det svåra att införa och befästa i den existerande organisationskulturen (Liker, 2009). Det är 
viktigt att förstå att vissa av Leans olika verktyg och metoder har funnits långt innan Lean-
uttrycket skapade. Med detta i bakhuvudet så förstår man att Lean inte är ett helt nytt kon-
cept utan bygger på många olika förbättringssätt som är förenade till filosofin som kallas 
Lean (Part Development AB, 2005b). 
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Att arbeta med Lean är, som nämnts, mycket mer än att bara använda de verktyg och me-
toder som förespråkas. Professor Jeffrey Liker jämför i boken The Toyota Way användandet 
av Lean med ett flytande isberg, det som syns är endast en liten del av filosofin. Utifrån is-
bergsmetaforen drar Liker parallellen att det som syns ovan vattenytan är de verktyg som 
används, till exempel Kanban, 5S och JIT. Det stora arbetet som gömmer sig under ytan är 
den kulturförändring som måste ske för att Lean skall kunna användas fullt ut. En fram-
gångsfaktor för att lyckas med detta är att få personalen att bli engagerad och göra så de tar 
till sig det nya sättet att se på saker och ting, vilket innebär ständiga förbättringar med av-
sikt att eliminera allt slöseri i verksamheten (Liker, 2009). 

För att få personalen engagerad lyfter Vadim Kotelnikov fram hur Toyota jobbat med just 
detta. Kotelnikov beskriver hur det på Toyota framfördes över 700000 förslag på förbätt-
ringar från de anställda vilket ger en förslagsfrekvens på cirka tio förbättringsförslag per an-
ställd och år. Över 99 procent av dessa förslag genomfördes och det är i denna siffra den 
verkliga framgången vilar. Då personalen själva får arbeta med att förbättra sin egen ar-
betsmiljö och sina egna arbetssätt ökar engagemanget och verksamheten förbättras 
(1000ventures, 2010).  

Lean idag 

Idag har industrisektorn kommit långt vad gäller införande av Lean och främsta tillämp-
ningsområdet återfinns inom de producerande delarna av verksamheten, dock så har intres-
set, utanför industriföretagen, för Lean ökat (Larsson 2008). Exempel på ett svenskt före-
tag som kommit långt med användandet av Lean är Scania i Södertälje. Detta nämner Linus 
Larsson i boken Lean Administration. Han nämner att ett mantra som upprepades på Sca-
nia var:  

 ”Allt blir möjligt när vi tar det i små steg” (Larsson, 2008, s. 14).  

Att ta det i små steg syftar till att jobba med ständiga små förbättringar vilket är en av nyckel-
principerna inom Lean. Lean är långt utvecklat inom produktion och detta beror på att det 
utvecklats under lång tid men innebär dock inte att filosofin inte kan tillämpas inom andra 
delar av verksamheten. Att Lean är på frammarsch även inom andra sektorer än industri-
sektorn är tydligt då svenska företag har börjat intressera sig för Lean som arbetssätt. I 
andra länder har denna användning kommit längre, till exempel så uppmanar den danska 
stadsmakten alla sina ledare att använda konceptet för att effektivisera sin verksamhet. 
Omkring 70 procent av de danska kommunerna praktiserar idag Lean på något sätt (Lars-
son, 2008; Leanbloggen, 2010). 

Få organisationer är Lean 

Lean nämns idag relativt ofta och det är lätt att få uppfattningen om att detta arbetssätt är 
mycket väletablerat och används av många företag i världen och även i Sverige. Detta är 
något som Liker (2009) nämner i boken The Toyota Way i kapitlet varför företag ofta tror att de 
är lean – men inte är det. Liker tar upp problematiken med att företag har använt sig utav någ-
ra inledande Lean-verktyg för att skapa produktionsceller för enstycksflöden som tar bort 
slöseri, rensar upp och rättar till processflödet. Kvaliteten blir bättre och eventuellt även 
produktionshastigheten. Problemet med detta är att många företag nöjer sig och stolt visar 
upp sina förbättringsområden som faktiskt fungerar bra. Problemet är att Lean innebär en 
mycket djupare och mer genomträngande kulturell förändring än att endast implementera 
några få verktyg. Det är en förändring som de flesta företag inte ens kan föreställa sig me-
nar Liker (2009). 
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För att genomgå en sådan massiv förändring är det av största vikt att personalen förändras 
och att de är medvetna och positiva till den förändring som sker och kommer att ske. Den 
sanna kraften bakom Lean är en kultur med ständiga förbättringar, genom att endast införa 
en del av hela konceptet vilar inte de förändringar på det engagemang och intelligens som 
ska göra att hela företaget kan bära kraft av införandet. Genom att inte förstå vad Lean in-
nebär kan lean-införandet med tiden bli en försämring snarare än en förbättring (Liker, 
2009). 

När blir organisationen Lean? 

När en organisation går från att arbeta som tidigare med sin produktion till att övergå till 
Leans metoder och verktyg kommer en förbättring att synas redan efter några månader. 
Men att anses vara Lean tar många år. Toyota som har utvecklat och har utvecklats sedan 
30-talet och menar att de aldrig kommer att bli klara. Enligt deras syn på Lean så är det inte 
ett projekt med ett avslut utan ett förhållningssätt, ett sätt att leva (Part Development AB, 
2005a). Enligt Part Development AB (2005a) tar det fem år innan arbetssättet Lean etable-
rats och en risk för tillbakagång till det gamla sättet anses vara liten, det tar tio år innan ett 
företag kan anses vara Lean men att man då har en mycket lång väg kvar. 

Utifrån Lean-filosofin blir ett företag aldrig färdiga med sitt Lean-införande då det är en 
ständigt pågående process. Däremot kan förbättringsåtgärderna ge goda resultat redan efter 
en kort tid, däremot kan dessa kortsiktiga vinster blir långsiktiga problem om inte den kul-
turella förändringen sker och Lean-filosofin inte anammas (Liker 2009). Utifrån detta är det 
även svårt att definiera en lyckad implementation. 

Exempel på hur en förändring kan se ut  

Arbetssättet som Lean innebär är användandet av ett antal tekniker och kulturförändringar. 
Dessa tekniker kommer att påverka det fysiska flödet av materialet inom produktionen som 
tidigare har funnits. De arbetsuppgifter som sker i Lean är alla tidsatta för att på detta sätt 
skapa ett flöde som gör att produkten som produceras hela tiden förädlas och inte blir stil-
lastående. 

Nedan illustreras den tidigare arbetssituationen där varje arbetsmoment skedde enskilt utan 
direkt koppling till nästa del av produktionen. Detta leder ofta till slöserier såsom överpro-
duktion, onödig lagerhållning och onödig förflyttning:  

 

Figur 3.2 Exempel på hur arbetssituation kan se ut före införandet av Lean (egen bild). 

Istället för att alla ur personalen arbetar med sina egna arbetsuppgifter i mån av tid och hur 
mycket råvaror som finns att tillgå kommer detta ersättas med en sammankopplad lina där 
varje arbetsmoment är tidsatt och definierat enligt Lean-principerna. Vid den satta tidpunk-
ten kommer bandet som produkten står på att röra sig till nästa arbetsprocess för att nästa 
person ska fortsätta värdeförädlingen. Linan bör också vara pull-baserad vilket innebär att 
allt som produceras kommer vara produkter som är beställda eller prognostiserade, detta 
för att minska på lagerkostnader och överproduktion. Figuren nedan visar den nya arbetssi-
tuationen: 
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Figur 3.3 Exempel på hur arbetssituation kan se ut efter införandet av Lean (egen bild).   

 

3.1.1 Begrepp och verktyg inom Lean 

Lean bygger som tidigare nämnts på olika verktyg, tekniker och kulturförändring. Nedan beskrivs några 
av dessa centrala begrepp och tekniker. 

Människor i Lean 

Människor är hjärtat i företag och även i Lean säger Dr Annalisa Weigel under en MIT-
föreläsning som handlar om Lean och människor. Hon fortsätter med att säga att företag är 
människor, organisationsstrukturer finns till för att göra människors arbete effektivt, pro-
cesser finns för att förklara hur människor arbetar och uppgifter beskriver vad människor 
gör. En organisation utan människor kan inte addera värde och därför är hanteringen av 
människor viktigt. Om människorna inte vill bli Lean, kommer inte Lean bli framgångsrikt 
(MIT OpenCourseWare, 2008d). Lean använder sig utav många olika tekniker och metoder 
för att förbättra affärsprocesser, flöden och effektivitet. Det är däremot människorna som 
är det viktiga inom Lean. Människors motivation och intresse att bli Lean är centralt vid ett 
Lean-införande (MIT OpenCourseWare, 2008d). 

Det finns tydliga korrelationer mellan en organisations prestation och personalens nöjdhet, 
människors nöjdhet. Det tar Jody Hoffer Gittel upp som är en management professor som 
citeras vid MIT där de förklarar vikten av människor inom management och Lean. För att 
bevisa sambandet genomförde Jody Hoffer Gittel några enkätundersökningar och kunde 
där se starka korreleringar mellan organisationers prestation och personalnöjdhet, vilket vi-
sualiseras i bilden nedan. Den ena studien genomfördes på ett antal flygbolag och den 
andra studien rörde sjukhus (MIT OpenCourseWare, 2008d). Se figurerarna nedan för stu-
diens resultat där X-axeln är faktorer av performance och Y-axeln är personalnöjdhet: 

. 

 

Figur 3.4 Denna studie har genomförts på ett antal flygbolag och visar korreleringar mellan organisationers 
prestation och personalnöjdhet (MIT OpenCourseWare (2008b). 
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Figur 3.5 Studie som genomförts på ett antal sjukhus och visar korreleringar mellan organisationers prestation 
och personalnöjdhet (MIT OpenCourseWare, 2008b).  

 

Muda – Onödigt arbete – Slöseri 

Ett av Leans grundelement är att eliminera onödigt arbete (Womack, 2003) genom att göra 
arbetsprocessen effektivare och bättre. Muda är ett ord som används ofta och gärna inom 
Lean. Ordet Muda betyder waste på engelska och kan översättas till slöseri eller onödigt ar-
bete på svenska, detta begrepp benämns ofta som Muda i Lean-litteratur trots att det går att 
översätta. Liker (2009) definierar Muda genom att allt arbete som sker antingen är värdehö-
jande, icke värdehöjande eller Muda. De värdehöjande aktiviteterna ska behållas och föräd-
las, Muda-aktiviteterna ska tas bort. Några av de icke-värdehöjande momenten är nödvän-
diga, så som att sträcka sig efter verktyg eller liknande, men då är målet att placera verkty-
gen så nära monteringsplatsen som möjligt.  

Värde  

Startskottet för att tänka Lean är att tänka värde. Värde är något som bäst definieras av 
kunden som köper varan och skapas av producenten utifrån kundens utgångspunkt, det är 
därför producenten finns. Det är vanligt att företags värde ofta definieras internt med kvar-
talsrapporter och kortsiktiga mål. Womack (2003) nämner att värdet som organisationer 
värdesätter ofta sätts av personal som arbetar på företaget. Att tänka Lean är att försöka 
förstå vilket värde kunden värdesätter och sedan försöka skapa detta på bästa sätt (Wo-
mack, 2003) 

”Specifying value accurately is the critical first step in Lean thinking. Providing the wrong goods or service 
the right way is muda” (Womack, 2003, s. 19).  

När rätt värde sedan är definierat kan arbetet med att titta på de interna kostnaderna och 
förädlingen börja. Genom att tydligt definiera vad produkten faktiskt kostar att producera i 
effektiv tid och även i monetära värden blir det tydligare att identifiera slöseri (Womack, 
2003). 

Flöde 

Flödet av material och förflyttningen av människor och material är en central del av Lean 
och detta korrigeras genom att använda sig av takttiden som ska synkronisera tillverknings-
hastigheten till att motsvara försäljningshastigheten. Denna tillverkningstid ska senare tak-
tas så att det blir ett jämnt flöde inom produktionen med så få icke värdeskapande aktivite-
ter som möjligt (Womack & Jones, 2003). 

Pull istället för Push 



 

 19 

Allt som tillverkas skall vara beställt. Detta innebär att tillverkning mot lager skall minime-
ras för att minska verksamhetens bundna kapital. Vidare minskar verksamheten de kostna-
der som uppstår i samband med överproduktion genom att gå från ett Push-system till ett 
pullbaserat system (Womack, 2003). 

Kanban 

Kanban betyder signal, kort eller skylt men används som ett samlingsnamn för en signal 
som visar att det ska starta ett arbete, denna signal kommer från ett behov från den aktuella 
aktivitetens kund. Verktyget kan användas i ett pullsystem för att aktivera en arbetssekvens. 
Genom att endast producera produkter som är sålda minskas bland annat lagerhållning och 
kapitalbindning. Kanban kan vara ett kort eller annan visuell kommunikation för att signa-
lera vad som skall produceras och när (Liker, 2004). 

Kaizen 

Kaizen är ett japanskt uttryck och betyder ständiga förbättringar och kommer från KAI 
som betyder förändring och ZEN som betyder till det bättre. När dessa sätts samman blir 
de två tecknens betydelse ständiga förbättringar. Lean är ett ständigt förbättrande och kai-
zen är en central del i Lean-filosofin. Drivkraften i utvecklingsverktyget Kaizen är att det 
drivs underifrån men leds uppifrån. Kaizen innebär också att medarbetaren ser och vill 
förbättra sin arbetssituation. Verktyget består av problemlösning som det övergripande må-
let och kan brytas ner till lösning av vardagsproblem, effektivisering och trivsel. Inom Kai-
zen ryms flera olika mindre tekniker och en av dessa är 5S (Meland & Meland, 2006).   

5S 

5S är ett verktyg som används för att skapa en lättarbetad arbetsplats, för att strukturera 
upp arbetsuppgifterna och eliminera slöseri. De 5S:en är: Strukturera, Systematisera, Sköta 
om, Städa och Standardisera. 5S är en metod för att förenkla och göra arbetsplatsen trevli-
gare. Genom att genomgå de förändringar som 5S förespråkar skall arbetsplatsen förnyas 
och rationaliseras (Meland & Meland, 2006).   

Just In Time (JIT) 

JIT består av en mängd olika principer, redskap och tekniker som används för att kunna le-
verera rätt produkter vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. I tillverkning så handlar det om att 
avgöra vilken variation och vilken volym som produceras och därefter bestämma vilka olika 
JIT tekniker, applikationer och verkstadslayouter som är bäst att använda i organisationen 
(Liker, 2009). 

Ledning i Lean  

Ledarskapet inom Lean är lite speciellt och inte helt likt vanligt ledarskap. Då personalens 
engagemang är en viktig resurs inom Lean är det av vikt att personalen har förtroende för 
ledningen och deras arbete. Personalens engagemang ska bära filosofin som grundar sig på 
att hela tiden förbättra produktionen, och för att detta skall kunna bära frukt är det ledarnas 
uppgift att försöka uppmuntra personalen till att tänka kritiskt och få dem att engagera sig. 
Som ledare inom Lean är det viktigt att visa upp sig och att fråga frågor och visa sig intres-
serad för att på så sätt skapa ökat förtroende. Det är viktigt att vara medveten om betydel-
sen av att se inåt i verksamheten. Även om ledningen har förmåga att navigera organisatio-
nen i omvärldens ständigt förändrade landskap med hjälp av undersökningar, mässor och 
facktidningar är det också viktigt att inte glömma att lyssna inåt i verksamheten. Detta kan 
göras genom att varje dag utbyta några ord med medarbetarna för att snappa upp viktig in-
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formation och visa att man bryr sig. Meland och Meland (2006) skriver att den som bryr sig 
om mig, bryr jag mig om. Meland och Meland (2006) menar att det är många gånger bättre 
om ledaren delegerar vissa arbetsuppgifter och möten för att istället utöva Management by 
Walking Around (Meland & Meland, 2006). Genom att engagera och intressera sig kommer 
ledaren att kunna fånga upp tankar och engagemang från personalen. Detta ger synergief-
fekter av att personalen kommer att känna sig sedda och vågar ta större ansvar och komma 
med än fler förbättringsförslag. Ledarskapet skall vara stödjande och förstående och med-
arbetarna ska känna att de inte behöver oroa sig för att bli utpekade som syndabockar vid 
inrapportering av fel och brister. Genom att skapa en öppen miljö där ledaren är med där 
det händer och erbjuder en trygg miljö kan genuint förtroende och engagemang skapas 
(NUTEK, 2004a; NUTEK, 2004b). 

Ledningen och personalen måste leva enligt verksamhetens värden. Att ta fram en ny vi-
sion eller ett nytt verktyg räcker inte för att nå målet, dessa nya synsätt måste appliceras och 
användas för att de ska bli verklighet och förankrade. Det är viktigt för ledarna att vara ett 
föredöme när det gäller att anamma dessa nya vanor. Det tar ofta tid för att förstå vad en 
förändring innebär och det är viktigt att ledningen står upp och använder de tankar och 
värden de representerar (Meland & Meland, 2006). Förstår inte ledningen Leans bakomlig-
gande tanke finns risken att användandet av Lean inte kommer att passa nuvarande presta-
tionsmått, exempelvis ekonomiska prestationsmått av olika slag, och dessa kommer då 
ständigt att ifrågasätta många beslut. Detta kan leda till att personerna som leder Lean-
arbetet tröttnar på att arbeta i ständigt motvind då de hela tiden måste utmana olika så kal-
lade heliga områden (Part Development AB, 2005a).  

3.1.2 Debatten om Lean 

Människor som inte vet vad konceptet Lean innebär tror ofta att det är en tillbakagång till 
löpande bandet och ser det som förtryckande och simpelt, ett system som tar ifrån perso-
nalen deras kreativitet och deras möjlighet att använda huvudet. Lean innebär inte att arbe-
ta mer utan smartare i hela arbetsprocessen. Det ska tilläggas att när Toyota anställer män-
niskor så är de mycket noga med rekryteringsprocessen, de anställer de mest lämpade och 
intelligenta operatörerna och låter dem stimuleras för att de ständigt ska lösa de problem 
som uppstår. Det ska även tilläggas att anställning, vidareutbildning och rekrytering ofta 
sker internt och förespråkas inom Lean. En annan diskussion som ofta kommer på tal 
kring ett Lean-införande är hur det kommer att gynna eller utgöra ett hinder för personal-
styrkan (Liker, 2009). 

Motargumentet till Lean är att det leder till färre arbetstillfällen men dagens konkurrens-
kraft handlar till stor del om produktivitet. Om produktiviteten i ett företag eller i en hel 
bransch ökar och om organisationen producerar ett större värde trots minskade antalet ar-
betade timmar leder detta i förlängningen till flera jobb. På kort sikt kan Lean leda till 
minskad efterfrågan på arbetskraft, och därmed minskad sysselsättning. Men en ökande 
produktvitet med mindre arbetskraft kan vara en förutsättning för att behålla det enskilda 
företaget och företagets konkurrenskraft. Genom att behålla det enskilda företagets kon-
kurrenskraft och eventuellt även utöka sin produktion är det ett sätt att göra tillväxt och ut-
ökad sysselsättning möjlig. På lång sikt är en ökad produktivitet och en eventuellt kortsiktig 
arbetskraftsförminskning alltså en förutsättning för tillväxt och bibehållen sysselsättning 
(Tillväxtverket, 2010).  
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3.1.3 Lean och framtiden  

Är Lean lösningen på alla bekymmer då? Womack (2010) beskriver hur framtidens problem 
kan lösas ur ett Lean-perspektiv. 

Womack (2010) menar att när Toyota införde Lean fick detta organisationer världen över 
att börja fundera kring massproduktion och dess värde samt hur modern ledning fungerar. 
Toyota har idag hjälpt många organisationer genom att sprida Lean-konceptet. Womack 
(2010) säger att Toyota har gjort vad de kan, och att det nu är upp till varje organisation att 
själv staka ut sin framtid med hjälp av Lean. Womack (2010) tycker att varje industri i varje 
land ska skapa bestående Lean organisationer. Om organisationer inte skapar sin egen 
framtid utan bara sitter och väntar på nästa framgångsrika koncept likt Toyotas så ser det 
mörkt ut. Det gäller som företagare att i någon form samarbeta gemensamt för att kunna 
gå vidare. Genom att experimentera tillsammans så kan organisationerna gå vidare och 
hantera lednings- och organisationsproblem som kan uppstå i framtiden. Tillsammans kan 
intressenter arbeta som ett gemensamt Lean samhälle där organisationer kan dela med sig 
av sina resultat. Genom detta förfarande så kommer alla inblandade att stå bättre rustade 
inför framtiden och dess kommande problem (Womack, 2010). 

3.2 Förändring 

Då vi vill undersöka den förändring som sker i organisationen i samband med införandet av Lean kommer 
vi i följande stycke presentera teorier och begrepp rörande förändring. Vår avsikt är att med följande kapi-
tel utveckla en teoretisk grund för att sedan med hjälp av begrepp och teorier analysera de empiriska resul-
taten. Vi börjar kapitlet med att visa vår tentativa modell enligt nedan: 

 

 

Figur 3.6 Tentativa modellen (egen bild). 

 

Många av de teorier om förändring och förändringshantering som utvecklas idag bygger på 
Kurt Lewins processinriktade arbete från 1940-talet (Bradford & Burke, 2005). Edgar Sche-
in (1999) menar att det idag är få forskare som haft lika stort inflytande på social- och or-
ganisationspsykologin som Kurt Lewin.  

Lewin menade att allt förändringsarbete grundar sig i den kontext som förändringen sker. 
Han menade vidare att för att förstå varje enskild situation måste man förstå vilka krafter 
eller villkor som påverkar och därmed bibehåller det rådande tillståndet. För att beskriva 
det rådande tillståndet använde sig Lewin av begreppet quasi stationary social equilibria. Detta 
begrepp åsyftar ett tillstånd av semistationär balans, där det råder balans mellan de påver-
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kande krafter som upprätthåller detta tillståndet (Bradford & Burke, 2005). Bilden nedan 
ämnar förklara detta förhållande: 

 

Figur 3.7 Bilden illustrera kvasistationär balans och dess påverkande krafter (egen bild som bygger på Lewins 
tankar om förändringsarbete).  

Lewin var också av övertygelsen att för att kunna förändra ett beteende eller ett tillstånd så 
måste en kartläggning av de olika påverkande krafterna genomföras. Därefter menade Le-
win att förändring skulle kunna uppnås om någon av de återhållande krafterna minskades 
eller eliminerades och de pådrivande krafterna ökades. Genom sina studier upptäckte Le-
win också att verklig förändring lättare kom till stånd om någon av de återhållande krafter-
na eliminerades och menade således att detta arbete var att föredra (Bradford & Burke, 
2005). Enligt många är Lewins kanske största bidrag till vetenskapen hans modell för för-
ändring (Weick & Quinn, 1999; Schein, 1996). Bilden nedan illustrerar Lewins föränd-
ringsmodell från mitten av 1900-talet: 

 

Figur 3.8 Lewins förändrings process (egen bild som bygger på Lewins förändringsprocess). 

3.2.1 Förändringsteorier på djupet 

Van de Ven och Poole (1995) har introducerat en typologi bestående av fyra grundteorier 
vilka författarna anser kan fungera som byggstenar för framtida studier inom området or-
ganisationsförändring. De fyra teorierna representerar olika sätt att se på händelseförloppet 
eller den sekvens av aktiviteter som sker i förändringsprocessen samt dess bakomliggande 
drivkraft vilken Van de Ven och Poole (1995) refererar till som förändringens motor. För 
att kunna utvärdera vilken av motorerna eller teorierna som är aktiva i en särskiljd föränd-
ringsprocess så kommer vi att beskriva vilka kriterier som måste vara uppfyllda för var och 
en, därmed måste vi också beskriva de fyra grundteorierna som Van de Ven och Poole 
(1995) grundar typologin på.  
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Livscykelteorier 

I livscykelteorier är förändring alltid överhängande vilket innebär att det som förändras har 
en underliggande logik eller kod som reglerar förändringens förlopp och flyttar det som 
förändras från ett givet tillstånd till ett efterföljande, dock fördefinierat, tillstånd. Föränd-
ringsprocessen följer sekvensen; uppstart – tillväxt – skörd – avslut och återgår till uppstart. 
Förändringen kan enligt livscykelteorierna påverkas av externa kontextuella aktiviteter eller 
processer men de förmedlas i så fall alltid via de underliggande regler eller logik som styr 
förändringen. Motorn i förändringsprocessen är just denna underliggande logik som stän-
digt styr och driver förändringen framåt (Van de Ven & Poole, 1995).   

För att motorn i livscykelteorierna ska fungera måste en enhetlig entitet genomgå föränd-
ring men samtidigt behålla sin ursprungliga identitet genom processen. Entiteten går ige-
nom ett antal steg eller faser vilka tydligt kan identifieras till både form och funktion. Ett 
program, en regel eller en rutin som följer logik eller finns i entitetens natur styr och hante-
rar utvecklingen av processen och framskridandet genom processens olika steg (Van de 
Ven & Poole, 1995).  

Teleologiska teorier 

Enligt teleologiska teorier följer utveckling av en organisation en särskild strävan efter att 
nå ett mål eller ett slutligt tillstånd. Inom dessa teorier antas organisationen alltid ha en av-
sikt och att vara anpassningsbar. Organisationerna antas vidare föreställa sig ett slutgiltigt 
tillstånd, agera för att nå detta tillstånd samt övervaka utvecklingen mot detta tillstånd. För-
ändringsprocessen följer en återkommande sekvens av aktiviteter enligt; målformulering – 
implementering – utvärdering och modifiering av uppsatta mål baserat på vad organisatio-
nen lärt sig eller dess avsikt. Teorier som bygger på den teleologiska processen kan därmed 
inte förutspå hur organisationen kommer att förändras. Att organisationen når målet inne-
bär dock inte att verksamheten slutar förändras utan bara att nya mål sätts upp eller att det 
första förändras. Motorn i denna process är strävan efter att uppnå det gemensamma målet 
eller det avsedda slutliga tillståndet (Van de Ven & Poole, 1995).  

För att motorn enligt de teleologiska teorierna ska fungera måste organisationen fungera 
som en enhetlig entitet som samarbetar för att skapa och dela ett gemensamt mål eller slut-
ligt tillstånd. Även om en entitet i detta fall kan skapa enskilda mål eller visioner om framti-
den före aktiviteterna startar så måste det gå att identifiera en process bestående av skapan-
de av en gemensam verklighet, beslutsfattande om och skapande av ett gemensamt mål. 
Det finns också ett antal begränsningar och krav för att uppnå målet och den utvecklings-
baserade förändring som entiteten genomgår bidrar till att uppfylla dessa krav och begräns-
ningar (Van de Ven & Poole, 1995). 

Evolutionära teorier 

Evolution förknippas med förändring men vad som menas i detta fall är de förändringar 
som sker i en organisation. Dessa teorier grundar sig på sekvensen; variation – urval – be-
varande och återgår till variation. De slumpmässiga variationerna som uppstår beskrivs ofta 
som de första stegen mot en organisationsförändring. Vidare hävdar evolutionsteoretiker 
att urvalet drivs på av en resursknapphet och att den starkaste individen eller organisatio-
nen alltid går segrande ur striden. Bevarandefasen innehåller olika krafter, däribland tröghet 
och envishet, vilka bevarar och upprätthåller vissa organisatoriska strukturer. Evolutionste-
oretiker beskriver organisationsförändring som en återkommande, kumulativ och sannolik-
hetsmässig utveckling av de i processen ingående stegen. Intressenternas kamp om resur-
serna uppges vara motorn inom evolutionsteorierna (Van de Ven & Poole, 1995).  
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För att motorn enligt de evolutionära teorierna ska fungera så existerar entiteten som en del 
av en population där resurserna som behövs för entitetens fortlevnad är knappa. Det måste 
här gå att identifiera de ingående mekanismerna variation, urval och bevarande. De förhål-
landen som råder på makronivå är avgörande för hur sekvensen fungerar på mikronivå 
(Van de Ven & Poole, 1995).  

Dialektiska teorier 

De dialektiska teorierna menar att organisationer tävlar mot andra organisationer om kon-
troll och dominans. Denna tävlan ger upphov till anspänningar som kan vara av både in-
tern art, då olika grupperingar kan ha konkurrerande värderingar och mål som driver dem, 
men även extern art då organisationens mål och värderingar kan konkurrera med andra en-
titeters. En dialektal teori behöver alltid ha två eller flera entiteter som konkurrerar med 
varandra. Teorierna beskriver förändring som ett resultat av att en av entiteterna ansamlat 
tillräckligt mycket kraft för att förändra utgångsläget, alltså som en kamp om makt. Dessa 
teorier beskriver vidare förändringsprocessen enligt följande cykliska sekvens; tes – antites 
– konflikt – syntes. Motorn för denna cykliska förändringsprocess är konfrontation och 
konflikt mellan motsatta entiteter (Van de Ven & Poole, 1995).  

Enligt de dialektiska teorierna måste det alltid finnas två entiteter som är varandras motsat-
ser eller motsäger varandra. De motsatta entiteterna måste på något vis konfronteras med 
varandra för att det ska uppstå konflikt där motsättningarna ställs mot varandra. Resultatet 
av konflikten måste vara att det uppstår en ny entitet som är olik de två föregående eller att 
en av entiteterna förlorar mot den andra eller att det uppstår ett dödläge mellan de båda 
(Van de Ven & Poole, 1995). 

 Teoriernas två dimensioner 

Dessa fyra teoretiska ramverk delas också upp enligt två dimensioner, vilka är; förändrings-
sätt samt enhet för förändring. Förändringssättet beskriver om sekvensen styrs av determi-
nistisk lagbundenhet det vill säga att de styrs av en inneboende regel eller ett visst program 
(livscykel- och evolutionsteorier) eller om sekvensen växer fram allt eftersom processen ut-
vecklar sig och styrs mer av sannolikhetsmässiga lagar (dialektiska och teleologiska teorier). 
Enheten för förändring beskriver om teorins förändringsprocess fokuserar på en enskild 
entitet (livscykel och teleologiska teorier) eller om processen fokuserar på interaktionen och 
relationen mellan flera entiteter (evolutionära och dialektiska teorier) (Van de Ven & Poole, 
1995). Bilden nedan beskriver hur de ovan introducerade begreppen och teorierna hänger 
samman och skiljer sig: 
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Figur 3.9 Teorier om organisationsutveckling och förändring (Van de Ven & Poole, 1995, s. 520) 

 

Då de fyra teorierna var för sig endast beskriver en del av verkligheten menar Van de Ven 
och Poole (1995) att de ofta behöver kombineras för att generera en verklighetstrogen för-
klaringsmodell.  

3.2.2 Olika typer av förändring 

Weick och Quinn (1999) har bidragit till Van de Ven och Pooles (1995) typologi med att 
tillföra begreppen kontinuerlig och episodisk förändring. Weick och Quinn (1999) menar att 
trögheten i processen är avgörande för hur förändring beskrivs. Mintzberg och Westley 
(1992) beskriver organisationsförändring som en femstegsprocess med följande sekvens: 
utveckling – stabilitet – anpassning – ansträngning och revolution. Då steget anpassning 
börjar släpa efter börjar verksamheten fundera på förändring och detta manifesteras genom 
interimslösningar i ansträngningssteget varpå verklig förändring sker i revolutionssteget 
(Weick & Quinn, 1999). Hur ofta verksamheten upplever revolution är beroende av hur 
länge den stannar i de övriga stegen och det är enligt Weick och Quinn (1999) förhållandet 
till denna tid som avgör om det rör sig om en episodisk eller kontinuerlig förändringspro-
cess.  

Den episodiska förändringsprocessen bygger på den av Lewin introducerade sekvensen: 
upptining - övergång - återfrysning och den kontinuerliga på sekvensen: nedfrysning - ba-
lansering - upptining (Weick & Quinn, 1999). Weick och Quinn (1999) beskriver den epi-
sodiska förändring som diskontinuerlig, sällan återkommande och revolutionerande och 
den kontinuerliga förändringen som mer utvecklingsbetonad och diskret. De kontinuerliga 
förändringarna pågår ständigt och beskrivs som flera mindre anpassningar av verksamhe-
ten.  
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En viktig aspekt som Weick och Quinn (1999) menar ofta negligeras eller missas är att sto-
ra, revolutionerande förändringar alltid föregås av små kontinuerliga anpassningar. Att mis-
sa eller negligera detta faktum kan innebära att verksamheten också missar att dra lärdom 
av den kontinuerliga förändringsprocess som faktiskt kan vara det som avgör om den stör-
re förändringen faktiskt lyckas eller inte (Weick & Quinn, 1999).  

3.2.3 Förändringsagenter 

Då den kontinuerliga och den episodiska förändringsprocessen på många sätt skiljer sig åt 
kommer således även olika krav ställas på förändringsagenten. I den kontinuerliga föränd-
ringsprocessen handlar förändringsagentens jobb till stor del om att identifiera och frysa 
processen för att därigenom kunna beskriva mönster och skeenden som behöver förändras. 
Arbetet för förändringsagenten i den kontinuerliga förändringsprocessen handlar om att vi-
sualisera samt skapa ordning och därigenom styra förändringen. Weick och Quinn (1999) 
hävdar vidare att förändringsagenter och ledare i större utsträckning måste leda kontinuer-
lig förändring genom att föregå med gott exempel för att på så vis attrahera förändringsob-
jektet till att följa.  

I den episodiska förändringsprocessen skapar och driver förändringsagenten förändringen. 
Genom att först sätta upp mål och sedan destabilisera de återhållande krafterna som mot-
verkar förändringen driver förändringsagenten processen framåt (Weick & Quinn, 1999). 
Schein (1996) beskriver förändringsförloppet som att det först måste uppstå någon form av 
missnöje med den rådande situationen. Detta missnöje leder i sin tur till att det uppstår en 
känsla av skuld eller överlevnadsångest gällande det rådande tillståndet. Vid detta lag menar 
dock Schein (1996) att förändringsagenten måste se upp då en återhållande kraft kallad in-
lärningsångest kan uppstå. Det kan många gånger vara lättare för människor att blunda för 
det förändringsbehov som finns då förändringsbehovet medför att vi måste acceptera att 
någonting inte är rätt, exempelvis det sätt vi arbetar på. För att kunna acceptera brister och 
fel måste det till en viss psykologisk säkerhet och det är här förändringsagentens skicklighet 
sätts på prov. Schein (1999) menar att förändringsagenten måste balansera mellan att de-
stabilisera det rådande tillståndet och att tillhandhålla tillräcklig psykologisk säkerhet för att 
förändringen ska kunna bli verklighet. Exempel på hur förändringsagenten kan tillhandhålla 
psykologisk säkerhet är att skapa arbetsgrupper som ligger utanför det dagliga arbetet för 
att på så sätt ta bort det tryck som skapas där. Dessa arbetsgrupper kan sedan tilldelas han-
terbara övningsområden där misstag och fel välkomnas. Vidare bör förändringsagenten 
förse förändringsobjektet med positiva visioner och på så sätt uppmuntra till inlärning och 
förändring (Schein, 1999).  

3.2.4 Ledarskap i förändring 

Vad kännetecknar en bra ledare? I en gränslös flödesorganisation samarbetar team och det 
som håller dem samman är någon form av lagledare. Det är ledare som har ansvaret för att 
det finns ett fungerande flöde i organisationen och det är de teamen ledaren styr som ser 
till så att produktionen är i gång. När en ledare har en bra helhetssyn så kan denna utnyttja 
den kompetens som finns på bästa sätt.  Något som också skapar en bra ledare är hur den-
na ser på sig själv, ledaren måste tro på sig själv och veta var denna ska hitta information 
för att möta eventuella problem som uppstår. Genom att vara stark och drivande tillsam-
mans med sitt team försöker ledaren utveckla organisationen, med hjälp av nya informa-
tionsvägar. Detta skapar en organisation där förbättringar ligger i fokus för att möta framti-
den (Tägström, Ershammar & Helmrich, 1996). 
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Lindell (2005) säger att förändringsledare ska se till så att beställaren har rätt kompetens 
och tid för att kunna engagera sig. En ledare ska skapa den rätta stämningen med de rätta 
förutsättningarna så vilket leder till medarbetarnas engagemang när någon ny förändring 
sker i organisationen. Det går inte bara att beordra en arbetare utan det gäller att se till så 
deras egen drivkraft och motivation skapas genom att de själva får göra sina val. Det går 
inte heller att ta för givet att det bara är att förändra organisationen. Det finns alltid en viss 
begränsning för medarbetarnas förändringsvilja. Som ledare måste vi kunna förstå och inse 
att organisationen har en viss kapacitet inom förändring och se till så att vi inte överskrider 
denna kapacitet (Lindell, 2005).  Om vi har tålamod och inte översäljer våra förändringar så 
kan vi lyckas bättre som ledare och enklare få med våra medarbetare vid en förändring 
(Lindell, 2005).  

I varje organisation så finns det alltid någon eller några personer som är negativt inställda 
till någon form av förändring. Anledningen till att de beter sig på detta sätt kan vara att de 
är rädda eller så är det ett sätt att där de försöker skaffa sig makt. Genom att de motsätter 
sig förändringen så tycker de sig skapa någon form av kontroll. I en organisation så finns 
det ett antal kategorier, det finns de som alltid säger ja till förändring och de som följer den 
väg som förändringen leder till vilket är den största kategorin och så finns det nej sägare 
(Lindell, 2005).   

Hur ska vi gå till väga för att förändra Nejsägare? Det mest effektiva sättet är att i ett tidigt 
skede få över dem som befinner sig i mitten till att ansluta sig till Ja-sägarna. Vi ska inte 
lägga för mycket tid och engagemang på dem som säger nej. Detta skapar bara ännu mera 
motstånd och kontentan av det hela blir att de får mer uppmärksamhet vilket stärker deras 
tro i att säga nej. Detta förfarande påverkar även de som säger ja de finns då risk att de bör-
jar lägga märke till dem som protesterar vilket leder till att de kan börja fokusera på hinder 
istället för att rikta sitt intresse mot lösningar (Lindell, 2005).  

Bästa lösningen på problemet finner vi igenom att skapa ett en organisation där ja sägarna 
har det trevligt samtidigt som vi låter Nejsägarna vara ifred. Genom detta så kommer Nej-
sägarna att glida över till Ja-sägarna (Lindell, 2005).    

En bra ledare  

En person som har förståelse för teamet och en vision om vad teamet kan klara av samt 
kan förmedla sitt budskap till teamet så att teamet kan nå tänkta mål, är en bra ledare. Ge-
nom att skapa samarbete och stimulera teamet så kan en ledare få teamet att prestera bättre 
och mer än normalt. Detta görs genom att ledaren utövar sitt inflytande genom att visa att 
denna själv kan ta ansvar hitta riktningar och lösningar samt klarar av att göra dessa till 
verklighet. Viktiga egenskaper hos en ledare är att ta hänsyn till gruppen skapa bra relatio-
ner med gruppen och inte gå med piska och käpp (Larsen, 2003). För att kunna lyckas som 
ledare i dag så måste vi kunna ha många bollar i luften samtidigt. Genom att kunna hante-
rar relationer mellan medarbetare och motivera dem att utför att gott arbete samt fatta av-
görande beslut är inte alltid lätt, men detta är förutsättningar idag för att kunna leda på ett 
bra sätt (Mol & Birkinshaw, 2008). 

3.2.5 Kotters förändringsrecept 

Kotter (2007) har genom ett stort antal fallstudier tagit fram en åttastegsmodell för att driva 
igenom stora förändringar i organisationer. Då införandet av Lean kan innebära en radikal 
förändring för organisationen finner vi denna modell intressant. En beskrivning av model-
len presenteras nedan: 
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1. Skapa en känsla av brådska. 

Kotter (2007) menar att en känsla av brådska och skyndsamhet hjälper organisationen att 
fokusera på det som är viktigt vid förändringsarbetet och att införa en känsla av skyndsam-
het medför också att projektet ständigt drivs framåt.  

2. Skapa ett inflytelserikt förändringsteam. 

Genom att sätta samman ett förändringsteam med tillräckliga befogenheter för att driva 
igenom förändringsinitiativet och genom samarbete föregå med gott exempel menar Kotter 
(2007) att denna åtgärd tydligt förbättrar chanserna att lyckas med förändringen. Nyckel-
egenskaper inom förändringsteamet är expertis, trovärdighet, inflytande och ledarskap 
(Kotter, 1996; Kotter, 2007).  

3. Skapa en förändringsvision. 

För att hjälpa förändringsteamet att styra förändringsarbetet mot det gemensamma målet 
menar Kotter (2007) att förändringsvisionen spelar en viktig roll. Genom att skapa en för-
ändringsvision med ingående mål och strategier skapar förändringsteamet också mätpunk-
ter för utvärdering. Målen som sätts upp kan användas som milstolpar i projektplanen och 
bidrar därmed till att konkretisera och tydliggöra införandet. Det är dock viktigt att föränd-
ringsvisionen är kommunicerbar, enkel och övertygande. Den ska tydligt peka ut vart för-
ändringsinitiativet strävar och även förklara varför verksamheten måste förändras (Kotter, 
1996; Kotter, 2007).  

“A useful rule of thumb: If you can’t communicate the vision to someone in five minutes or less and get a 
reaction that signifies both understanding and interest, you are not yet done with this phase of the transfor-
mation process.” (Kotter, 2007, s. 99-100) 

4. Kommunicera förändringsvisionen. 

För att sänka förändringsbarriärer och få med sig organisationen är det viktigt att ständigt 
kommunicera förändringsvisionen på alla upptänkliga sätt. Här spelar förändringsteamet en 
viktig roll genom att lära ut nya beteenden genom att föregå med gott exempel. Föränd-
ringsteamet arbetar som en ledstjärna för den övriga organisationen (Kotter, 1996). Kotter 
och Cohen (2002) menar att detta steg syftar till att skapa förståelse och väcka engagemang 
byggt på magkänsla och även skapa mer energi åt förändringsinitiativet genom att få med 
den kritiska massan människor som måste tro på förändringen för att den ska lyckas. Kot-
ter och Cohen beskriver vidare att handlingar, symboler och repetition är viktigt för att 
lyckas med detta steg. 

5. Bemyndiga andra att agera enligt visionen. 

För att kunna bemyndiga andra att agera efter visionen måste ibland strukturer och system 
som motarbetar eller underminerar visionen förändras. Barriärer såsom auktoritära ledare 
som inte släpper ifrån sig handlingsutrymme och därmed motverkar förändringen måste tas 
bort för att lyckas få med sig den breda massan i organisationen. Vidare menar Kotter 
(2007) att förändringsteamet i detta steg bör uppmuntra risktagande och otraditionella idé-
er, handlingar och aktiviteter.  

6. Generera kortsiktiga vinster. 

Detta steg är till för att ytterligare stärka förändringsinitiativet genom att planera och skapa 
kortsiktiga visuella vinster. De kortsiktiga vinsterna är monumentala för att behålla fokus 
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och engagemang i förändringsarbetet. De kortsiktiga vinsterna medför även att trovärdig-
heten i förändringsinitiativet ökar och att det därmed blir lättare för förändringsteamet att 
behålla resurser (Kotter & Cohen, 2002).  

7. Använd de kortsiktiga vinsterna som hävstång för att producera mer förändring. 

Genom att använda sig utav det ökade förtroendet för förändringen kan ännu fler barriärer 
brytas, förflyttas eller elimineras. Detta kan också användas för att starta nya projekt och 
därigenom ge ny energi åt förändringsinitiativet. Detta steg handlar således mycket om att 
ta tillvara på den energi som skapats i föregående steg och därmed driva förändringen vida-
re mot avsedd vision (Kotter, 1996; Kotter, 2007; Kotter & Cohen, 2002). Kotter (1996) 
menar att det är lätt att bli självgod och belåten mot slutet av ett förändringsprojekt vilket 
kan vara förödande och medföra att hela förändringsinitiativet misslyckas.   

8. Förankra förändringen i kulturen. 

Kotter (2007) menar att förändringen inte är beständig förrän den är en del av blodomlop-
pet i företagskroppen. Detta steg syftar därför till att lyfta fram och artikulera de kopplingar 
som finns mellan förändringen och verksamhetens framgång för att på så sätt stärka kopp-
lingen mellan förändringen och den rådande företagskulturen. I detta steg handlar föränd-
ringsteamets arbete till stor del om att försäkra och förankra förändringen genom att ut-
veckla ledarskapet i organisationen. Genom att anställa eller befordra ledare som lever efter 
och förstärker förändringen tryggar förändringsteamet dess fortlevnad (Kotter, 1996; Kot-
ter, 2007; Kotter & Cohen, 2002).  

3.3 Lärande organisationer 

”Låt oss konstatera redan från början att begreppet organisatoriskt lärande är besvärligt” (Kärreman & 
Rehn, 2007). 

För att kunna utveckla Lean i företaget måste vi bli en lärande organisation. I detta kapitel går vi igenom 
bakgrunden till lärandet och tänkandets evolution. Detta för att skapa en större förståelse för dess innebörd 
och hur människor påverkas och påverkar varandra inom dessa aktiviteter. Aktiviteterna är något som 
starkt påverkar det mänskliga beteendet vilket i sin tur påverkar hur vi blir en lärande organisation. Vi-
dare beskrivs hur ledare och ledning ska agera för att skapa förutsättningar och förståelse för hur organisa-
tionen ska verka för att bli en lärande organisation. Vi börjar med att visa vår tentativa modell enlig ned-
an: 

 

 

Figur 3.10 Tentativa modellen (egen bild). 
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Lärande och tänkande 

För att lära måste vi tänka. Tänkande och lärande fyller och har länge fyllt en viktig uppgift 
och har därför utvecklats med tiden. Genom att utveckla dessa egenskaper, så har männi-
skan lärt sig att överleva olika faror, undvika förutsedda problem samt gjort det möjligt för 
produktiva aktiviteter och planering Dewey (1938, återgiven i Granberg & Ohlsson, 2000).  

Dewey, Lewin och Piaget anses vara några som framhåller de mest betydande riktningarna 
inom erfarenhetsbaserat lärande. Det finns också ett par strömningar som försöker klargöra 
relationen mellan lärande och kunskap. Maslows självförverkligande psykologi, är en av de 
främsta företrädarna inom dessa strömningar för det mänskliga tänkande och kan kopplas 
till dessa tre riktningarna Maslows bidrag inom erfarenhetsbaserat lärande är två dimensio-
ner. Adaption som tillhandahåller en viktig funktion inom känslomässig erfaren samt be-
greppsbildning för att vidga den socioemotionell utvecklingen i livscykeln Kolb (1984, åter-
given i Granberg & Ohlsson, 2000). 

Bill O´Brien styrelseordförande och VD på Hanover Insurance säger i en intervju med Pe-
ter Senge. ”Våra traditionella organisationer är konstruerade för att sörja för de tre första nivåerna i 
Maslows hierarki för mänskligt behov: mat, husrum och tillhörighet.” O´Brien(återgiven i Senge, 
2001, s. 306). Men våra organisationer kan idag inte erbjuda de anställda något som kan 
skapa en större lojalitet och engagemang. Något som organisationer bör ta till sig är att ta 
hänsyn till andra behov som kan ses som viktiga för individen. O´Brien menar då att ge-
nom att stärka de anställdas inre behov självkänsla och självförverkligande, så skapas orga-
nisationer som bättre samspelar med den mänskliga naturen. O´Brien (återgiven i Senge, 
2001).   

Maslow tar i sin teori om motivation upp självförverkligande i den sista fasen. Men för att 
nå dit måste vi först utvecklas. Utvecklas gör vi genom tänkande, lärande och erfarenhet.  

”(Det får inte vara som det sagts: Hjärnan är ett underbart verktyg. Så fort man vaknar på morgonen sät-
ter den i gång att arbeta och den slutar inte förrän man kommer till jobbet!)” Albinsson (2002, s. 112) 

Dewey diskuterar erfarenhetsbaserat lärande och dess innebörd Dewey (1938, återgiven i 
Granberg & Ohlsson, 2000) 

”Lärande menar Dewey, är en dialektisk process som omfattar erfarenhet och begrepp, observation samt 
handling. Impulser från erfarenhet ger drivkraft åt idéer och idéer ger impulser riktning. Det är viktigt med 
att vänta med att handla så att avsikten kan klargöras. Det är genom att integrera dessa motsatta men 
symbiotiskt relaterade processer som komplexa, genomtänkta avsikter utvecklas från impulser.”  Dewey 
(1938, återgiven i Granberg & Ohlsson, 2000, s.11-12). Figur nedan visar hur Dewey har 
tänkt sig att lärandet går till: 

 

Figur 3.11Den dialektiska processen Dewey (1938, återgiven i Granberg & Ohlsson, 2000). 
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Knowles (1990 återgiven i Granberg & Ohlsson, 2000) menar att Deweys modell baseras 
på några nyckelbegrepp och att det viktigaste begreppet är erfarenhet. Ett andra är demo-
krati som främjar kvalitet. Det tredje är kontinuitet och med detta menas att varje tidigare 
erfarenhet för med sig något och därför höjer kvaliteten på nästa erfarenhet. Det fjärde är 
ömsesidig påverkan som formar en situation genom att tolkning och erfarenhet agerar till-
sammans. Denna modell kan liknas vad Kurt Lewin anser om lärande, kärnan i Lewins fält-
teori är att individers beteende bestäms av det psykofysiska fältet. Detta fält består av ett 
organiserat system av spänningar och drivkrafter (Granberg & Ohlsson, 2000). 

Individen uppfattar världen vid en given tidpunkt och denna värld är individens livsrum, i 
detta livsrum ingår då också personens psykologiska omgivning alltså den omgivning som 
personen uppfattar den vid en given tidpunkt. Utifrån detta sker ett beteende vilket styrs av 
individens livsrum som är ett samspel mellan individ och omgivning. Detta ger resultatet 
att individens beteende inte styrs av den enskilda företeelsen utan kommer från helheten av 
individen och faktorer i omgivningen (Granberg & Ohlsson, 2000). Helhet är också viktigt 
ur ett systemperspektiv, Piaget teori handlar i mångt och mycket om systemtänkande. ”Det-
ta kan beskrivas som en samling som inbördes förbundna (beroende) och som därmed utgör strukturerad 
helhet; en ordnad helhet vars delar inbördes förbundna efter bestämda regler, lagar eller principer” Piaget 
(återgiven i Granberg & Ohlsson, 2000, s. 18) 

Även Ludwig Von Bertalanffy som var biolog, hade liknande tankar om helheten. Han fö-
respråkade ett organismiskt synsätt, vilket bygger på att själva organismen bör skådas som 
ett system och en organisationsprincip ska byggas på nivåer i organismen Von Bertalanffy 
(1968, återgiven i Granberg & Ohlsson, 2000) 

Vad är organisatoriskt lärande? 

Det finns ett antal definitioner och infallsvinklar för vad en lärande organisation är, men i 
grunden så handlar det om en process som: 

• ”innebär en förändring av organisationens kunskapsbas 

• sker i växelspel mellan den enskilde och organisationen 

• tar hänsyn till existerande föreställningar eller mentala modeller i organisationen 

• bidrar till att anpassa det inre systemet till omvärlden eller en ökad kapacitet att lösa problem” 

Docherty (1996, s. 32, återgiven i Albinsson, 2002, s. 36) 

Individualpsykologin menar att en organisation inte kan lära sig. Istället är det individen, 
oavsett om denne sätter sin tro till en behavioristisk eller kognitiv tradition, som agerar och 
lär sig i en process som sker genom individens interaktion med omvärlden. Enligt individu-
alpsykologin är det aktören och människan i sig som står för lärandet eftersom en organisa-
tion är svår att se som en agerande aktör (Kärreman & Rehn, 2007). Inom organisatoriskt 
lärande har det vuxit fram någon form av gemensamt förhållningssätt för organisations-
forskare, då en stor mängd av dessa anser att organisatoriskt lärande egentligen borde 
benämnas som lärande i organisationer Popper och Lipshitz (2000, återgiven i Kärreman & 
Rehn, 2007). Med anledning av detta så har det uppstått ett antal olika vägar att gå.  

”Det finns i grunden tre skilda sätt att förhålla sig till sitt problem med att gå från individ- till organisato-
riskt lärande.” (Kärreman & Rehn, 2007, s. 89). 
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1. Här gäller det att inte titta på själva problematiken i lärandeprocessen. Inte heller 
ska vi se till handlande aktörer. Istället ska vi fokusera på effekterna av själva läran-
det (Kärreman & Rehn, 2007).  

2. I vårt förhållningssätt ska organisationen studeras som egenskap av en aktör. Ofta 
tänker vi oss då organisationen som någon art av management (Kärreman & Rehn, 
2007). 

3. Det tredje och sista sättet går ut på att lärandet beskrivs som ett skeende mellan 
människor. I detta sätt påpekas att vi ska sätta organisationerna i en kontext där 
själva lärandet inträffar. Genom detta förfarande uppdagar sig ett flertal alternativa 
förhållningssätt om hur vi ska leda och styra kunskapshantering, där fokus sätts på 
organisatoriskt lärande (Kärreman & Rehn, 2007). 

 

Kärreman och Rehn (2007) menar att de två första förhållningssätten kantas av problema-
tik, men att det tredje har förutsättningar och en rad olika alternativ. Utöver detta finns det 
andra intressanta områden att om hur vi ska förhålla oss till organisatorisk lärande (Kärre-
man & Rehn, 2007). Kärreman och Rehn (2007) vill också upplysa om att det kan vara an-
vändbart att skilja på ett par viktiga centrala förhållningssätt, kulturellt/kommunikativ och 
managementorienterat. Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att kulturen har stor på-
verkan på organisationen och dess funktioner. När lärandet ses ur ett kulturellt perspektiv 
anses det vara något som skapar mening, förmedlar och formas ur kommunikation via 
människor Björkegren1989; Sandberg och Targama (1989, återgiven i Kärreman & Rehn, 
2007). 

Det är idag många forskare som menar att ett kulturellt/kommunikativt perspektiv är något 
som är väldigt fruktbart (Kärreman & Rehn, 2007). Crossan, Lane och White (1999 återgi-
ven i Kärreman & Rehn, 2007) har gjort en modell över detta perspektiv där de belyser ett 
antal viktiga faktorer (Intuiting, Interpreting, Integrating och Institutionalizing). Även Hu-
ber (1991 återgiven i Kärreman & Rehn, 2007) nämner fyra viktiga begrepp som organisa-
tioner kan använda för att förstå organisatoriskt lärande (knowledge acquisition, informa-
tion distribution, information interpretation och organizational memory). 

En av bakgrundsfigurerna till nuvarande kunskap och tänkande kring hur vi ska bli en lä-
rande organisation är Peter M Senge. I boken Den femte disciplinen har ”Peter Senge slagit en bro 
mellan Peters och Watermans monument över industrisamhällets framgångsrecept och det nya tänkande 
som ger förhoppningar om en stabil utveckling i kunskapssamhället” (Senge, 2001, s. 11). Boken ger 
insikt i hur ledning och ledarskap måste förändras. Ett väl fungerande ledningstänkande 
skapar förutsättningar för att vägleda organisationerna in i det nya kunskapssamhället. Det-
ta uppnås genom att leda med visioner och strategiskt tänkande utifrån kärnkompetens. 

I vår iver att nå framgång så är det dock lätt att glömma, det finns risker när vi lyckas med 
vår affärsidé. Vi glömmer vad som låg till grund för vår framgång organisationer börjar då 
internalisera sina framgångar i företagskulturen (Senge, 2001). Senge (2001) nämner att Ed-
gar Schein gör en beskrivning av detta fenomen och att detta resulterade i många excellenta 
företags problem när omvärlden började förändras. ”Vi behöver ett strategiskt tänkande som byg-
ger på syntes, inte på analys, som är induktivt inte deduktivt och som förverkligas genom samtliga medarbe-
tares delaktighet i verksamhetens mål” (Senge, 2001, s. 12). 

Peter M Senge, tar i boken upp fem komponenter som han tror kommer att växa fram och 
ha stor betydelse för den lärande organisationen. Senge utvecklar varje disciplin var för sig 
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men säger samtidigt att den ena är beroende av den andra. Varje disciplin är dock betydel-
sefull för organisationen och främjar lärandet så organisationen kan nå ett högre mål. Alla 
discipliner gemensamt ger framgång inom utveckling för kompetens och färdigheter. Varje 
disciplin kräver ett livslångt arbete där vi aldrig når målet utan ständigt arbetar med att be-
mästra de olika disciplinerna. För att kunna utvecklas som en helhet måste vi använda all 
fem disciplinerna, detta är jobbigt men samtidigt så kommer organisationen bli väl belönad 
för sitt arbete med att sträva efter att bli en lärande organisation (Senge, 2001). 

3.3.1 Systemtänkande 

Arbetslivet är ett komplext system där vi har svårt att se helheten av de olika komponen-
terna. Oftast kan vi bara fokusera på den lilla delen och missa hur själva nätverket är upp-
byggt och att även den minsta biten i detta komplexa system påverkar helheten och därför 
finner vi det svårt att upptäcka lösningar för problem vi står inför. Systemtänkande som är 
den femte disciplinen och även den viktigaste eftersom den sammanfogar alla disciplinerna 
till en helhet av teori och praktik. Genom att tänka på helheten så kan vi upptäcka samband 
mellan företeelser vilket hjälper organisationer att möta en omvärld som blir mer komplex 
för varje dag som går. Problem som dyker upp måste lösas mer långsiktigt och vara bestå-
ende inte bara vara en tillfällig lösning (Senge, 2001).  

Personligt mästerskap 

Denna disciplin ses som en hörnsten i lärande organisationer och innebär att vi som perso-
ner måste bredda våra visioner och samtidigt vara medvetna om vad som är viktigt i en si-
tuation. Många gånger kan en chef eller ledare anse har de har en lätt uppgift och inser inte 
att de måste skapa en kreativ spänning i organisationen. Martin Luther King Jr (återgiven i 
Senge, 2001, s. 315) säger ”På samma sätt som Sokrates ansåg det vara nödvändigt att skapa spän-
ning i medvetandet för att man skulle kunna resa sig ur det slaveri som alla myter och halvsanningar ut-
gjorde…måste vi…skapa en spänning som hjälper människan att resa sig ur det mörker som fördomar 
och rasism utgör idag.”  Spänningen som King talar om är kreativa spänningen som finns inom 
denna disciplin, personligt mästerskap. När vi har en gemensam vision och strävar efter att 
utreda skillnaden som uppfattas omkring verkligheten och visionen ”att dramatisera frågan så 
att den inte kan ignoreras”, King (återgiven i Senge, 2001, s. 315) 

Organisationens lärande är beroende av individen, denna måste känna en lust att lära samt 
att det måste finnas en fallenhet för lärandet. Allt som oftast inleder vi vårt arbetsliv med 
en kämparglöd och entusiasm som gagnar den lärande organisationen. Men ju längre tiden 
lider desto mer falnar vårt intresse, inspiration och framåtandan. Senge vill i denna disciplin 
undersöka sambandet mellan människa och organisationens lärande, och upptäcka det spe-
ciella som kan uppstå i en organisation med lärande människor. En nödvändighet för att 
organisationen ska lära sig är att den enskilda individen lär sig. Dels genom att utveckla en 
egen vision och även behålla den kreativa spänningen som kan sägas vara glappet mellan 
vision och verklighet (Senge, 2001).  

”Vare sig det handlar om forskning utveckling, företagsledning eller någon annan sida av arbetslivet är 
människan drivkraften. Och människor har sin egna vilja och sitt eget sätt att tänka. Om inte medarbe-
tarna själva är motiverade att kämpa för tillväxt och utveckling…kommer det inte att bli någon tillväxt, 
ökad produktivitet och ingen teknologisk utveckling” Kazuo Inamori (återgiven i Senge, 2001, 
s.135). 
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Tankemodeller 

”Tankemodeller är grova generaliseringar eller t.o.m. bilder eller symboler som påverkar vår förmåga att 
förstå världen runtomkring oss och hur vi ska bete oss i denna värld” (Senge, 2001 s.21).  

Tankemodeller styr hur vi uppfattar någon eller något, många gånger gör vi ett omedvetet 
val att tänka i antingen positiva och negativa banor. Några exempel är att när vi ser någon 
som är välklädd så drar vi snabbt slutsatsen om att denna förmodligen bor i en fin stadsdel. 
När vi ser någon som är slarvigt klädd så drar vi slutsatsen om att denna förmodligen inte 
bryr sig om vad vi tänker. Dessa olika tankesätt är någon ledare använder sig av när vi talar 
om vad de kan och inte kan utföra. En ledare kan använda en viss tankemodell för att för-
stå nya marknader(Senge, 2001).  

Ledaren tenderar dock till att ha en negativ tankemodell när det försöker förstå varför en 
organisation har kommit till korta. För att ändra på detta måste individen förstå sig själv 
och låta andra bedöma ens åsikter samt ställa sig frågan: Är det jag säger försvarbart? Ett 
annat problem är att vi inte är direkt medvetna om våra tankemodeller, därför kan vi inte ta 
fram fakta för om de stämmer överens med verkligheten, vi kan inte heller förändra dem. 
För att lättare kunna använda korrekta tankemodeller så ska vi genom utbildning, nyhets-
brev och träning få fram det som behövs för att kunna hantera och reflektera kring olika 
tankemodeller och samtidigt lära oss att göra dem synliga för andra så de kan granska dem 
(Senge, 2001). 

Gemensamma visioner 

En organisation utan mål, värderingar och visioner står sig ingen längre tid. Under många 
år har det sagts att den ledaregenskap som inspirerar är att kunna skapa ett gemensamt mål 
i organisationen. När organisationen har lyckats förmedla ett gemensamt mål där individen 
står i centrum, med en ömsesidig vision så kan människor utvecklas för att de själva vill och 
inte bara för att de måste. En gemensam vision med högt ställda mål, där individen ständigt 
får anstränga sig är något som varje människa önskar sig. Tyvärr finns det dock ingen di-
sciplin som tar hand om individers egna visioner och sammanlänkar dessa till en gemensam 
beskrivning av hur vi ska nå en principiell riktlinje (Senge, 2001).  

En väg att gå är att ta fram ett gemensamt mål som engagerar och delas av all och inte ett 
mål som diktats av ledningen. En gemensam vision skapar ett större engagemang i organi-
sationen, genom visionen får människorna en och samma bild för vad de vill uppnå. Ge-
nom vision skapas en stark grund där vi kan samverka och känna samhörighet med var-
andra. Denna vision kan påverka de anställda så de känner någon form av VI-känsla och att 
de inte arbetar för någon annan utan de jobbar för sig själva det är deras företag (Senge, 
2001). Abraham Maslow studerade grupper av människor, där visionen och ett gemensamt 
uppdrag kännetecknade deras väl fungerande arbete. I de grupper som fungerade bäst ob-
serverade Maslow att uppdraget inte var delat från individen. 

 ”Hon eller han identifierade sig så starkt med sitt uppdrag att man inte kunde beskriva personen utan att 
inkludera uppdraget. Gemensamma visioner stimulerar människors mod. Det krävs mod för att förverkli-
ga visionen” (Senge, 2001, s.193).  

För att få med våra medarbetare så att de känner en samhörighet och blir engagerade så 
finns ett antal riktlinjer: Först och främst måste du visa att du själv tillhör den skara som 
sätter sin tillit till det förmedlade visionen. Var ärlig och överdriv inte visionen förmedla 
den så enkelt som möjligt och låt medarbetarna själva få ta ställning till vart de står (Senge, 
2001). Kiefers ord: ”Anslutning är en process där man blir delaktig av fri vilja.” Kiefer (återgiven i 
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Senge, 2001, s.202). Senge (2001, s. 202) säger sedan ”i engagemanget tar vi ett steg till, att vara 
engagerad innebär att ta det fulla ansvaret för att förverkliga visionen.” Figuren nedan visar vad som 
kan hända med grupper om de saknar en vision: 

 

Figur 3.12 Grupper där individer inte har en gemensam vision och grupper där det finns ett gemensamt syfte 
och vision (MIT OpenCourseWare, 2008a) 

Teamlärande 

”Hur kan en grupp hängivna direktörer som var och en har ett IQ på 120, tillsammans ha ett IQ på 63? 
Den här disciplinen hanterar denna paradoxen” (Senge, 2001, s. 22). 

Genom sport, vetenskap och någon gång även näringslivet, kan vi se exempel på att den 
gemensamma prestationen överstiger den enskilda individens presterande. Detta är resulta-
tet av ett fenomen som förverkligas genom en förmåga att samarbeta, prestera och lära. 
Medlemmen i teamet och dennes förmåga att lära sig, grundar sig i att det finns en dialog.  
Dialogos kommer från grekiskans och betyder fritt meningsutbyte i grupp. Detta menings-
utbyte ger teamet kunskaper som inte den enskilda kan få, detta är i dagens moderna sam-
hälle på väg att försvinna (Senge, 2001).  

”Bohm pekar ut tre grundläggande förutsättningar för dialog: 

1. Varje deltagare måste granska sina tidigare antagande. 

2. Varje deltagare måste se de andra som sina kollegor. 

3. Någon måste hålla i trådarna och hålla ihop dialogen.” 

Bohm (1965, återgiven i Senge, 2001, s. 223). 

Senge (2001) säger att detta är något som återfunnits och anpassats efter dagens förutsätt-
ningar. Inom disciplinen för teamlärande handlar det om att kunna se mönster av defensiva 
reaktioner som inte är bra för samarbetet inom teamet. Genom att synliggöra de defensiva 
reaktionerna och lyfta upp dem till ytan så kan vi också dra nytta av dem. Teamlärande är 
idag en mycket viktigt del då allt fler organisationer byggs upp där utbildningar sker i grup-
per. Kan inte då gruppen utvecklas och lära sig så kommer i slutänden inte heller organisa-
tionen att kunna utvecklas. I en organisation finns det tre olika aspekter att se på teamlä-
randet.  
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1. Det finns ett behov i varje organisation att kunna hantera komplexa frågor med rätt 
förståelse. För att klara av detta måste medlemmar lära sig lyssna och resultatet blir 
att mer kunskap utvecklas. 

2. I organisationen måste det bedrivas innovativ samverkar, så att varje teammedlem 
vet vad den andra gör och därmed kan komplettera denna. 

3. En förståelse för hur grupper i organisationen påverkar och samverkar med var-
andra, eftersom högt fattade beslut oftast sker i grupper och dessa beslut ska även 
utföras av grupper. 

Även om vi kan se de individuella kunskaperna som viktiga så är ändå teamlärandet en so-
cial disciplin (Senge, 2001). 

3.4 Organisationskultur 

Införandet av Lean innebär stora förändringar för organisationskulturen. Därför vill vi ett detta avsnitt be-
skriva hur organisationskulturen kan påverkas och hur vi kan motiverar de människor som ingår i denna 
kultur, för att nå organisationens mål. Vilka drivande faktorer finner vi, och vad är det som ligger bakom, 
en fungerande organisationskultur vid införandet av Lean? Inledningsvis tittar vi på vad en Dansk studie 
anser vara de största barriärerna vid införandet av Lean. Vi börjar med att visa vår tentativa modell enlig 
nedan: 

 

Figur 3.13 Tentativa modellen 

”1980-talets viktigaste bok inom managementområdet var Tom Peters och Robert Watermans In Search 
of Excellence. Boken visade att företagskulturen, företagets inre liv är en avgörande faktor för företagens 
framgångar” (Senge, 2001).  

Efter vidare studier så förstod vi att organisationskultur också spelar en central roll vid in-
förandet i Lean. Som grund för detta påstående ligger en studie som har gjorts i Danmark 
av Productivity Confederation of Danish Industry i Mars 2009. Studien visar att den största 
barriären mot implementering av Lean var organisationskulturen. De olika deltagarna re-
presenterade transportsektorn, handel, service och tillverkningsindustrin. I studien deltog 
435 personer med en ledande ställning inom sin organisation (Jensen & Møller, 2009). Se 
figuren nedan: 
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Figur 3.14 Barriärer vid Lean-implementering i Danmark (Jensen & Møller, 2009). 

Organisationskulturen påverkar organisationen starkt vid ett Lean-införande enligt studien. 
Vad är då en organisation? Enkelt sagt så är en organisation en samling eller grupp männi-
skor som organiseras för att nå ett gemensamt mål eller ett antal mål. Om en organisation 
finns för att uppnå vissa mål så leder detta in oss på Edwin Locke som utvecklade den för-
sta teorin om målsättning. Centrala delar inom denna teori handlar om att skapa motivation 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005).   

Om en organisation ska införa Lean, varför är då organisationskulturen så viktig vid en för-
ändring och vad menas med organisationskultur? Begreppet organisationskultur har funnits 
en längre tid men dess popularitet har först börjat vinna mark sedan 1980-talet och därefter 
blivit ett allt mer vedertaget begrepp. Det finns idag ingen klar definition på kulturbegrep-
pet, anledningen till detta kan vara att forskare har betraktat ämnet ur ett antal olika syn-
vinklar, där få försök har gjorts att slå samman resultaten(Bang, 2008).  

Bang (2008) beskriver i sin bok Organisationskultur historien om elefanten (bilaga 2) (ur-
sprungshistorien) där kulturforskare likt analytikerna inte kan se helheten och därigenom få 
fram ett bra resultat, som kan vara till hjälp för organisationer då de vill kunna beskriva och 
förklara samt förutsäga hur det mänskliga beteendet kommer att gestalta sig inom organisa-
tionen. 

Bang (2008) nämner att det finns fyra förhållanden som ligger till grund för organisationer-
nas intresse och det ökade intresset för organisationskulturbegreppet:  

• Konkurrens, ekonomiska problem och svårare marknadsförhållande är något som 
företaget allt mer utsätts för idag. När detta slås ihop med avsaknaden av verk-
ningsfulla åtgärder, så kan företagen sätta in åtgärder som påstås vara effektivise-
rande, lojalitetsskapande och framgångsfrämjande. Dessa uttryck ses oftast i sam-
band med en förklaring av vad företagskultur är. 

• Under tidigt 1980-tal så gavs det ut mycket litteratur om den japanska företagsorga-
nisationen, där det dryftades mycket om vad Japan gjorde som inte företag i väst 
gjorde. Enligt Bang (2008) så fanns svaren inom företagskulturen, västliga ledare 
började då fundera på hur de skulle gå till väga för att, och om det var nödvändigt, 
skapa samma typ av företagskultur som rådde i Japan. 

• Organisationen som ett kulturellt system skapar förståelse för hur arbetaren vill att 
arbetsplatsen ska formas och på ett bättre sätt passa deras behov. 
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• Det finns ett antal processer inom organisationerna som inte direkt är synliga och 
inte går att förklara med hjälp av sunt tänkande eller vanliga teorier. Därför har det 
börjat ske ett sökande efter teorier och verktyg som kan få ledning och anställda att 
förstå och kunna utnyttja dessa dolda processer. 

Kaufmann och Kaufmann, (2005) menar att kulturen har stor påverkan på organisationen 
och dess funktioner, och att det finns några huvudfunktioner i en organisationskultur som 
figuren nedan visar:  

 

Figur 3.15 Bilden visar hur kulturen påverkar organisationer (Kaufmann och Kaufmann, 2005). 

3.4.1 Organisationskulturen i centrum 

Är det möjligt att styra en organisationskultur som förändras, det frågar sig många organi-
sationskonsulter och företagsledare. Många forskare påstår att det inte är möjligt, men 
mycket populärlitteratur förutsätter att det går att skaffa ett kontrollerande grepp över or-
ganisationskulturen (Bang, 2008).  

En viktig del i företagens framgång och utveckling är helt klart den kultur som finns inom 
organisationen, med andra ord de regler och normer som används inne på företaget vilka 
oftast är outtalade. Vi i organisationen lär oss dessa regler och normer genom att se och 
lära hur andra agerar i en viss situation. Detta påverkar och styr också hur vi i ett senare 
skede tolkar en viss händelse och även hur vi reagerar på denna. I dessa fall går det att säga 
att kulturen verkar på fyra nivåer Roth (2006, återgiven i Mellby, et al., 2009) 

1. Artefakter, synliga kulturyttringar med betydande symboliskt innehåll, exempelvis 
förbättringstavlor Roth (2006, återgiven i Mellby, et al. 2009) 

Det finns också mycket annat som påverkar kulturen i en organisation det kan var 
allt från hjältar inom organisationen som genom sin personifiering förmedlar före-
tagets värderingar. Andra viktiga faktorer som har betydelse är myter och historier, 
ritualer och ceremonier samt vilken jargong som råder inne i organisationen 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005). 
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2. Beteenden och vanor, kan vara lätta att se men svåra att förstå. Exempel på kultur-
kopplade beteenden är det sätt på vilket arbetskamrater behandlar varandra Roth 
(2006, återgiven i Mellby, et al. 2009) 

Alla har sin sociala roll inom gruppen och rollen påverkas av vilka förväntningar 
som ställs på personen samt hur denna kombinerar detta med sina egna behov i en 
speciell situation. När den sociala rollen skapas så finns det ett antal faktorer som 
påverkar vilken roll individen kommer att inta. Dels så påverkas rollen av arbetsgi-
varen, den som tar del av arbetarens arbete och den grupp som arbetaren ingår i 
(Granér, 1994). Kaufmann & Kaufmann (2005) säger att det finns omfattande 
forskning som visar på att socialisationen är viktig för att förmedla kulturen.  

3. Normer och värderingar, gemensamma åsikter om hur saker och ting är och bör 
vara, kan ses som karaktärsdragen i en kultur. Exempel är underförstådda överens-
kommelser om vilken kvalitetsnivå som är acceptabel och vilka personliga egenska-
per som ska hyllas Roth (2006, återgiven i Mellby, et al. 2009) 

I alla situationer där vi befinner oss i så finns det regler som styr hur vi agerar an-
tingen det är formella eller informella regler. När vi talar om formella regler så me-
nas det som finns på pränt. Det kan handla om organisationens bestämmelser, in-
struktioner och anvisningar. Vid de informella reglerna så handlar det om de 
oskrivna reglerna. Oskrivna regler är det normsystem vi rättar oss efter, de finns 
inne i organisationen och styr vårt beteende samt hur vi förhåller oss till en viss si-
tuation. Inom organisationskulturen så har alla sina egna normer och oskrivna reg-
ler detta är det som skapar den bärande grunden i själva organisationskulturen 
(Granér, 1994). 

När vi i talar om värderingar så finns det personliga värderingar och gemensamma 
värderingar. Genom våra värderingar så skapar vi vår identitet och något att tror på. 
I en grupp så kan värderingar hålla oss samman eller splittra oss. Oftast är det ge-
nom normer som våra värderingar styrs i en grupp. Därför är det viktigt som ledare 
att känna till gruppens värderingar för att kunna undvika onödiga konflikter (Lar-
sen, 2003). 

4. Grundläggande antaganden/övertygelser, kulturens kärna, idéer som underförstått 
delas av alla i en given kultur. Sådant vi tar för givet och inte ifrågasätter, exempel-
vis en uppfattning om företagets styrkor och förutsättningar, men som inte nöd-
vändigtvis är sant. Roth (2006, återgiven i Mellby, et al. 2009) 

När du börjar som ny på en arbetsplats så kan du känna att det råder en viss 
gemensam stämning inom organisationen som alla anställda är väl bekanta med. 
”Den psykosociala arbetsmiljön visar sig i samspelet mellan människor i organisationen, både på 
det social och det känslomässiga planet” (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s. 324).  

Roller  

En sak som är viktigt vid förändring i en organisation är att det kräver mod att genomgå en 
förändring. Det gäller att lita på andra och ta chanser samt dela med sig av makten. Om 
medarbetare inte gör detta så kan det skapa en misstänksamhet och det enda som skapas är 
någon form av kontrollbehov. Genom att känna oss trygga och visa tilltro till andra så ska-
pas rätt förutsättningar för att lyckas i en förändring där också den gemensamma kunska-
pen bidrar till en stabilare förändring. Om vi i organisationen sätter vår tillit till våra medar-
betare och litar på deras förmåga att göra bra ifrån sig, så sätter det större krav på våra leda-
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re. Ledare måste i detta fall vara stabila ha kännedom om företagets långsiktiga planer för 
att kunna skapa trygghet längs vägen i ett förändringsskede (Tägström, Ershammar & 
Helmrich, 1996). 

I en arbetares roll så ingår en hel del ansvar där omdöme är något som anses vara viktigt då 
detta leder till ökad förståelse inför organisationens intressen och hur dessa ska lösas på det 
sätt som anses bäst ur företagets synvinkel. Utöver omdöme krävs det ansvarskänsla där 
alla medarbetare känner att det har någon form av eget ansvar inför att lösa de problem 
som kan uppstå. Viktigt är också att det finns en form av lojalitet inte bara mot sina med-
arbetare utan också mot kunden då denna ska stå i centrum (Tägström, et al., 1996). 

För att få en ett bättre flöde inom organisationen krävs också att medarbetar hjälper var-
andra kontinuerligt och att de är nyfikna där de engagerar sig i vad som händer i hela flödet 
för att kunna göra förbättringar som alla kan ta del av. Genom att också visa sitt intresse 
och ha ambitioner om att utvecklas så kan vi lära oss nya saker. En förutsättning är att det 
finns nya saker att lära sig (Tägström, et al., 1996).  

När medarbetare väl använder erfarenhet och intresse för att lära sig och förändra sig så 
bör de i första hand försöka använda sig av det kunskapsnät som de har till sitt förfogande. 
Det kan vara sina arbetskamrater eller kurser eller sitt team i organisationen. I ett teamwork 
gäller det att visa förståelse för sina medarbetare och stötta dessa vid problem. Detta gäller 
inte bara på arbetsplatsen utan ansvarsområdet kan även sträcka sig till den enskilda perso-
nens liv utanför organisationen (Tägström, et al., 1996). 

Teamwork 

Om vi ska tala om en grupp (team) så ska det minst ingå tre personer och en övre gräns 
bör inte överskrida 8-10 personer. I en grupp så sker en form av samspel mot ett gemen-
samt mål där själva gruppen inte är medlemmarna utan hur de fungerar tillsammans. Hur 
varje person agerar och samspelar med sina gruppmedlemmar beror på varje individs per-
sonlighet. Utifrån detta så intar alla i gruppen en social roll vilket kan variera beroende på 
vilka som ingår i gruppen. I en grupp så kommer det också att bildas subgrupper, dessa 
subgrupper bildas utifrån hur vi som människor relaterar till andra inom gruppen (Granér, 
1994).  

En grupp som bildas inom en organisation styrs då av organisationen, denna anger villko-
ren för hur gruppen ska agera. Därför är det svårt att förstå en grupp om vi inte studerar 
den i dess kontext (Granér, 1994).  

När en organisation ska bilda en grupp bör detta styras ifrån arbetsuppgiften där det finns 
personer med den rätta spetskompetensen. Men det går inte bara att sätta samman en 
grupp med den rätta kompetensen vi måste också tänka på att personerna i gruppen ska 
kunna fungera tillsammans. Annars kommer detta att utgöra ett stort hinder då gruppen 
måste kunna samspela för att nå bästa resultat (Larsen, 2003). 

Larsen, (2003) säger i boken Teamutveckling att som Alderfer ”påpekar är det viktigt att se 
gruppen i sitt sammanhang, som ett subsystem i en större enhet”. 

Idag så är det en stor skillnad i grupper då den kulturella bakgrunden ofta skiljer sig åt. Där-
för är det viktigt att förstå hur dessa verkar och se vilka positiva respektive negativa sidor 
som kan tänkas uppstå. I en grupp så finn det ett stort antal kulturella faktorer som påver-
kar resultatet enligt figuren nedan (Larsen, 2003, s. 27): 
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Figur 3.16 Kulturella faktorer som påverkar teamet.(Larsen, 2003). 

Subkulturer 

Inom en organisation så kan det också finnas subkulturer, detta är delkulturer eller under-
grupper i organisationen. En sådan subkultur tar lång tid att utveckla och där finns det 
främst tre saker som bidrar till dess utveckling. Det ena är att det uppstår en tät och nära 
kontakt, det andra är gemensamma erfarenheter och det sista är gemensamma personliga 
egenskaper. När två grupper går ihop för att bilda ett arbetsteam, så har varje person sin 
egen historia från tidigare deltagande i något gruppsammanhang (Bang, 2008). 

En subkultur kan sägas leva inom en storkultur. Dessa subkulturer kan finnas inom olika 
avdelningar där gruppen har sina egna kärnvärderingar som figuren nedan visar (Kaufmann 
& Kaufmann, 2005): 

 

Figur 3.17 Storkultur och subkultur inom en organisation (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 
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Strategisk kommunikation  

Om organisationen ska förändras och vill skapa en positiv känsla så bör vi kommunicera 
med tänkande och delmål där medvetenhet, attityd och lojalitet ingår. Inledningsvis i en 
kommunikation med våra medarbetare, så är första steget medvetenhet. Detta grundar sig i 
att de vet att något finns eller är på gång. Som människor kan vi inte hantera för mycket in-
formation därför gäller det att i inledningsfasen inte gå ut med för mycket information. 
Tanken är att vi ska skapa ett sug hos medarbetarna så att de får en positiv känsla. I ett se-
nare skeda så kan vi använda oss av löpsedelstekniken där informationen är strukturerad 
som i en tidning (Lindell, 2005).  

När de flesta har informerats och är medvetna om situationen så gäller det att säkerställa en 
positiv attityd till förändringen. Detta görs genom att följa upp och låta medarbetarna få 
fylla i enkäter samt att vi bjuder in till samtal. Det är i detta skede som vi ska akta oss för 
dem som ställer sig negativa till förändringen (Lindell, 2005). Det sista som sker i vårt för-
sök att påverka medarbetarna positivt inför en förändring är att försöka behålla Ja-sägarna 
på vår sida. Det går inte bara att ta de som är lojala för givet detta kan leda till att föränd-
ringen misslyckas. Organisationen kan därför visa uppskattning och samtidigt uppmuntra 
de som ställer sig positiva till förändring (Lindell, 2005). 

Utan bra kommunikation så fungerar arbetet inte speciellt bra genom bra kommunikation 
så kan vi få ut mer av arbetet mellan människor. Det finns många faktorer som väger in när 
vi kommunicerar. Vissa saker är beständiga emedan andra kan vara bestående eller kanske 
rent allmänna mänskliga saker. God kommunikation får vi från att identifiera de problem 
som uppstår och sedan göra något åt dem (Larsen, 2003).  

”Många forskare och praktiskt verksamma hävdar att kommunikativ kompetens är helt avgörande förut-
sättning för att kunna åstadkomma en effektiv ledning, oavsett organisationsform och ledningsnivå” 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005, s. 351). 

Vid kommunikation så sker en överföring eller utbyta av information. Detta kan då ske vi-
suellt via symboler eller också verbalt. Kommunikation kan också vara elektroniskt via ett 
e-mail eller också i vanlig pappersform där någon tar del av en rapport eller skriftligt brev. 
Vid kommunikation så finns det ett antal komponenter som figuren nedan visar Kaufmann 
och Kaufmann (2005): 

 

Figur 3.18 Kommunikationsprocessens komponenter (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 
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Motivation 

Som vi tidigare nämnt så utvecklade Edwin Locke den första teorin om målsättning, där de 
centrala delarna av denna teori handlar om att skapa motivation (Kaufmann & Kaufmann, 
2005).  Genom att motivera anställda så ökar chanserna för att nå uppsatta mål, motivation 
leder till ökad trivsel och mindre stress. Men för att kunna motivera så måste vi veta vad 
motivation innebär. Att motivera någon innebär inte bara att hela teamet kan få ut något av 
arbetet, motivation måste också påverka på individnivå, genom att det finns ett samband 
mellan utförandet av arbetet och det som motiverar individen (Larsen, 2003). 

Karlsson och Åhlström (1996) har i sina studier tagit fram ett antal mätpunkter för att ut-
värdera hur långt verksamheten har kommit på Lean-resan. Författarna nämner att det är 
viktigt att belöningssystemen följer de nya förutsättningarna som uppstår i samband med 
införandet av Lean. Ett exempel hämtat från Karlsson och Åhlström (1996) beskriver hur 
deras fallföretag i och med införandet av nya belöningssystem tydligt motiverade persona-
len till ökad flexibilitet. 

Motivation är något som också kan förknippas med Maslow och Maslow kan förknippas 
med Lean. Något som stödjer detta resonemang är Liker (2009, s.235) som i sin bok The 
Toyota Way skriver: 

”Vilken motivationsteori tillämpar man på Toyota? Allihop, visar det sig.” 

”Begreppet motivation härleds från det latinska ordet movere som betyder röra” (Kaufmann & Kauf-
mann, 2005, s. 50). Kaufmann och Kaufmann (2005, s. 50) definierar begreppet motivation 
som ” de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt och upprätthåller be-
teende i olika intensitetsgrader i förhållande till måluppfyllelse.” 

Det finns ett antal behovsteorier där grundarna till dessa teorier försöker finna ett antal 
grundläggande behov som talar om för oss hur vi kommer att agera som vi gör. En mera 
känd teori är den som kommer från Maslow (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Behovsteorier - Maslow 

Vilka drivkrafter får människan att handla och vad förklarar att två olika individer som tjä-
nar exakt lika mycket i form av lön och annan ersättning lägger ner olika mycket arbete och 
möda? I dagens organisationspsykologi är Maslows behovshierarki vedertagen, denna teori 
har fått stor praktisk betydelse för att förstå och kunna främja en positiv motivation i ar-
betslivet (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Det mänskliga behovet kan delas in i fem huvudkategorier Maslow rangordnade också de 
olika motiven, vilket kom att kallas behovshierarki (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

Inom dessa kategorier så finns det bristmotiv och växtmotiv vilka kallas för huvudtyper. 
Maslows tanke var att människan först skulle uppfylla de behov som var längst ner i pyra-
miden, de så kallade bristmotiven innan de kunde ta del av växtmotiven. Den enskilda per-
sonen kan i denna hierarki tillgodose se sig bristmotiv och växtmotiv, men behoven kan 
också överlappa varandra där flera behov är aktiva i samma stund. Dock strävar vi alltid 
mot det högsta behovet i slutänden. Under denna strävan så är det alltid ett av behoven 
som är det dominerande för människan i dess aktiviteter. Figuren nedan visar Malows be-
hovshierarki där Maslow menar att människan först ska fylla de behov som befinner sig i 
botten på pyramiden:   
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Figur 3.19 Maslows behovshierarki (egen bild baserad på Maslows behovsteori). 

1. Fysiologiska behov: Detta behov befinner sig längst ner i behovshierarkin och utgör de 
behov som är av vikt för att människan ska överleva. Behoven inom denna kategori hand-
lar om näring, luft vatten eller liknande. Om vi kopplar kategorin mot arbetslivet så kan vi 
jämföra det mot till exempel minimilön. Genom att erhålla en minimilön så kan anställda 
tillfredställa de fysiologiska behoven. 

2. Trygghetsbehov: För att känna sig tillfreds så måste människan känna någon form av 
trygghet. I en trygg omgivning så kan människan i undvika fysisk och psykisk skada. Det 
kan handla om att få fast anställning och därigenom tillgodose sig en viss trygghet. Det kan 
också handla om att det finns någon form av skyddsåtgärder på arbetsplatsen eftersom det-
ta skulle stärka individens behov att känna sig trygg och därmed kunna sträva vidare i be-
hovshierarkin. 

3. Sociala behov: Som så mycket annat så är de sociala behoven viktiga för oss, genom att 
ha uppfyllt tidigare behov så kan vi också ta del av detta det sista bristmotivet. I denna fas 
av utveckling försöker individen skapa sociala kontakter med vänner och arbetskamrater, 
eller kanske rent av få träffa sitt livs kärlek. Genom detta kan individen skapa ett socialt 
umgänge med omgivningen och utvecklas genom stöd och acceptans. I arbetslivet kan or-
ganisationer möta dessa behov genom att arrangera aktiviteter som de anställda kan delta i 
eller se till så att det finns rum för ett positivt samarbete inom organisationen. 

4. Uppskattning: I denna fas så går vi in på det som också kallas växtmotiv. I detta läge sö-
ker människan inte släcka törsten av något behov som de känner, utan de vill istället växa 
som människor. Människan försöker här tillfredställa sig genom att utveckla sina personliga 
egenskaper. I första hand söker vi någon form av självrespekt och framgång. Vi vill också 
känna uppskattning och respekt från andra individer. Detta växtmotiv berörs ofta inom ar-
betslivet där vi försöker vinna respekt och tillit inför våra arbetskamrater. Vi tar också gär-
na emot någon forma av uppmuntran vilket bekräftar våra prestationer och stärker vår mo-
tivation. Detta är det näst sista steget enligt Maslow, som leder till att vi kan förverkliga det 
sista växtmotivet. 

5. Självförverkligande: Här kan vi utveckla oss till fulla genom att utnyttja den kapacitet vi 
besitter. Om vi får denna möjlighet i vårt liv, så kan vi prestera på toppen av vår förmåga, 
genom att ta till vara de anlag, förmågor och egenskaper som vi människor begåvats med. 

Behovsteorier – Alderfers ERG-teori 

Kaufmann & Kaufmann, (2005) menar att det finns en viss kritik mot Maslow och hans 
behovsteori samt att det vi också måste tänka på ny information i ämnet. Med anledning till 
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detta så har Clayton Alderfer reviderat och modifierat Maslows behovsteorier. Tanken 
bakom Alderfers ERG-teori är den att det räcker med tre grundläggande behov. I stället för 
Maslows ursprungliga fem grundläggande behov så räcker det med något Alderfer kallar 
existensbehov, relationsbehov och utvecklingsbehov (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

Existensbehov består av fysiologiska behov och trygghetsbehov. Relationsbehov kan sägas 
stämma överens med det som Maslow kallar de sociala behoven och utvecklingsbehov är 
de behov som består av respekt och självförverkligande (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Kaufmann & Kaufmann, (2005) menar att Alderfers teori är mera flexibel än Maslows då 
denna på ett bättre sätt stämmer med vad forskningsresultat visar på. Maslow har haft stor 
inverkan på hur vi idag resonerar omkring det mänskliga tänkandet och handlandet genom 
sina banbrytande teorier. Men för att se och förstå hur arbetslivet ska anpassas för att mo-
tivera personalen så krävs det en djupare förståelse för behov som uppstår i arbetslivet och 
i den speciella arbetssituationen (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Tentativa modellen 

 

Figur 3.20 Sammanfattande tentativ modell 

3.5 Studier om framgångsfaktorer  

För att utvärdera generaliserbarheten i de framgångsfaktorer som vi har identifierat i denna studie kommer 
vi i följande avsnitt presentera resultat från andra forskares fallstudier inom samma ämnesområde. 

Boeing och MIT OpenCourseWare 

Från en studie gjord av Boeing som undersöker vad deras personal anser motiverar de i de-
ras arbete kan vi se vilka faktorer som anses viktiga och vilka som anses viktigast. I under-
sökningen kan vi se att nedan presenterade faktorer var viktigast. 

• Involvering i beslut 

• Uppmuntran när de gör ett bra arbete 

• Möjligheter att utvecklas  
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En visualisering av denna studie togs upp av Dr Anna-Lisa Weigel under en MIT-
föreläsning (bilaga 3). Under samma föreläsning som berörde människor inom Lean avslu-
tar Dr Anna-Lisa Weigel föreläsningen med att ta upp nyckelfaktorer för hanteringen av 
människor inom Lean. De som presenterades var:  

• Gemensamma mål 

• Delad kunskap  

• Respekt 

• Ledarskap 

• Kommunikation 

• Teamwork 

 

 

Figur 3.21 Människor är hjärtat i Lean (MIT OpenCourseWare, 2008b). 

Forrest business solutions research 

I denna kvalitativa studie har författarna undersökt fyra företag inom skogsindustrin, varav 
två är belägna i USA och de andra två finns i Tyskland. Företagen har nyligen implemente-
rat Lean i organisationen. Tilläggsdata har de samlat in från USA baserade fallföretag. För 
att därigenom kunna utvärdera de utmaningar och fördelar som följer implementering av 
ett Lean-tänkande (Czabke & Hansen, 2007). Några nyckelfynd de upptäckte var följande: 

1. En framgångsrik Lean-implementering kan föra med sig en hel del fördelar.  

2. Största utmaningen under Lean-implementering är kommunikation. 

3. De anställdas fokus är väldigt viktig.  

4. Utbyte av information och erfarenheter med framgångsfulla Lean-företag är väldigt för-
delaktigt för det företag som just börjat implementera Lean.  

En summering av de fynd och upptäckter de gjorde i denna studie visas i tabellerna nedan: 



 

 47 

Tabell 3.1 Utmaningar och fördelar för fallföretagen 

 

Källa: Czabke & Hansen (2007) 

Tabell 3.2 Ämnen och generella strategier vid förändring 

 

Källa: Czabke & Hansen (2007) 
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Lean Alliance 

Lean Alliance har utfört en undersökning, där de utreder vilka kritiska framgångsfaktorer 
som skapar en bärkraftig Lean-implementering. Målet i denna undersökning var att sprida 
ett ljus över konceptet Lean-produktion, analysera verktyg och koncept som har använts 
för att bli en Lean-drivande organisation samt utvärdera hur och i vilka funktioner dessa 
verktyg kan användas i. Undersökningen inriktar sig också på hur viktigt Lean-filosofin och 
lednings uppförande är, inklusive relaterade implementerings problem (Ahrens, 2006). 

Undersökningen baseras på litteratur och fältforskning på ett antal organisationer i västra 
och östra Europa, som ingår i Lean Alliance kundbas vilka har implementerat Lean. Under-
sökningens resultat visar på att Lean inte bara är uppsättning verktyg som kan användas 
genom att beordra och styra, utan det krävs strukturering och integrering genom ledning 
och tillverkning med ett filosofiskt tankesätt, där individens dimensioner är den viktigaste 
biten för att nå framgång. I denna undersökning kommer författaren i sina slutsatser fram 
till att kulturen och ledarskapet spelar en större roll än själva verktygen i Toyota Production 
System (TPS). Författaren menar att genom denna ansats så kan andra organisationer dra 
nytta av resultatet då detta tillåter att dra en genomförbar slutsats som kan vara tillhjälp i 
arbetet med implementeringen av Lean (Ahrens, 2006).  

För att visa vad författaren menar med att det krävs strukturering och integrering genom 
ledning och tillverkning med ett filosofiskt tankesätt, där individens dimensioner är den 
viktigaste biten för att nå framgång så finns en modell där Ahrens (2006) jämför Convis 
och Ohno´s modell enligt figuren som följer: 

 

Figur 3.22 Toyotas Produktions System (baserat på Convis, 2001). Convis (återgiven i Ahrens, 2006). 

Författarna har vidare i sitt arbete intervjuat ett antal personer från olika företag. Några av 
dessa frågor berör framgångsfaktorer, då även vår undersökning går ut på att finna fram-
gångsfaktorer så redovisas hela deras resultat i tabell 1 och tabell 2 samt rekommendationer 
i tabell 4. Författarna ställde bland annat nedanstående frågor under intervjuerna. 

 “Question 7: Which of the following aspects is or was considered during your organisational lean rollout 
and which one in your opinion (on a scale from 1 to 4) is critical for successful lean transformation?” 
Ahrens, 2006).  

“In the second part of the question the participants were asked to rank these aspects concerning importance 
on a scale from 1 (not important) to 4 (very important for successful lean implementation)” (Ahrens, 
2006).  
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4 Empiri 

För att kunna beskriva, analysera och återkoppla insamlat material har vi valt att skilja på respondenter-
na genom att använda underrubrikerna Personal samt Ledning. Empiribeskrivningen grundar sig på åtta 
intervjuer som genomförts på fallföretaget.  

4.1 Vad är Lean 

Personal 

Respondenterna har god förståelse vad Lean innebär för den egna arbetssituationen. Per-
sonalen är medveten om vad förändringen kommer att innebära för dem rent praktiskt så 
som att det handlar om att arbeta i takt. Vi tolkar det som att personalen inte diskuterat och 
reflekterat över vad förändringen har inneburit eller vilka trösklar som de kan komma att 
stöta på, vare sig för dem personligen eller för företaget.  

För att beskriva Lean använder respondenterna begrepp som klara och tydliga takttider, 
ökad kvalitet och produktivitet, förbättrat produktionsflöde och minskade fel. 

Ledning 

Lean är enligt respondenterna en levande process som ständigt förbättras där det finns 
skillnader mot en gammal traditionell lina. Vidare menar respondenterna att det handlar om 
att personalen som jobbar med själva värdeförädlingen, det är de själva som ska jobba med 
processen, det är de som ska föda fram processen på det bästa sättet. Respondenterna upp-
ger att Lean är en filosofi och det innefattar en hel del, en hel del mer än man tror, en hel 
del verktyg, bland annat standarder, 5s, visuellt ledarskap, PDCA och teamarbete. Vidare 
beskriver respondenterna att det krävs engagemang samt förståelse för var värde skapas, 
det vill säga ute i produktionen, för att få Lean att fungera. Respondenterna menar vidare 
att en av de större förändringarna som måste ske är en omfattande kulturförändring.  

4.2 Syftet med att implementera Lean 

Personal 

Respondenterna beskriver en tydlig koppling mellan Lean och hur företaget presterar inom 
effektivitets- och kvalitetsområdet och anser att förbättringar inom dessa områden också är 
syftet med att införa Lean på fallföretaget. Två av respondenterna ställer sig dock mer tvek-
samma till hur Lean påverkar de anställdas arbetssituation. Framförallt framhävs de in-
skränkningar i frihet och flexibilitet som skett i och med Lean införandet. Respondenterna 
nämner att de nu är mer styrda av takttiden och linjens flöde samt de arbetsbeskrivningar 
som man arbetar efter. Det ska också tilläggas att respondenterna tror att förändringen är 
nödvändig för att företaget ska kunna existera i framtiden och inte förflyttas till ett lågkost-
nadsland. 

”För att kunna konkurrera måste vi också förbättras hela tiden. Om vi inte lyckas flyttas väl produktio-
nen till Thailand som allt annat.” (Respondent C, personlig kommunikation, 2010-03-03). 
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Ledning 

Enligt respondenterna finns det en rad anledningar till varför Lean införs på fallföretaget. 
Den största anledningen anser respondenterna vara att kvaliteten på tillverkade produkter 
kan förbättras och även att kostnaderna för tillverkade produkter blir lägre. Respondenter-
na är också eniga om att det till stor del handlar om att fortsätta att vara konkurrenskraftiga 
på marknaden. Det beskriver också att det blir betydligt lättare att följa upp kvalitetspro-
blem då tillverkningen standardiseras. Vidare beskrivs, med hjälp av metaforen om den ja-
panska sjön, att man genom att ta bort buffertar i produktionen tydligare kan se var pro-
blemen i tillverkningsprocessen faktiskt finns.  

”Om vi tar bort allt slöseri och tillverkar produkter med högre kvalitet till lägre kostnad så kanske vi ock-
så till slut kan sänka priserna och därigenom bli ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden.” (Re-
spondent G, personlig kommunikation, 2010-03-25). 

4.3 Om Lean och införandet 

Personal 

Respondenterna beskriver den första kontakt med Lean som att de ”på något sätt fick höra 
talas om att Lean skulle införas i hela företaget” (Respondent A, personlig kommunikation, 
2010-03-03) och att det skulle bli en stor förändring. Utifrån detta så pratades det en del 
kring vad Lean innebar och vad de kunde förvänta sig för förändringar. De som sedan 
skulle börja jobba på den första Lean-linan som infördes fick sedermera gå en utbildning. 
Innan de hade gått på denna utbildning så handlade ofta snacket om att det skulle gå tillba-
ka till löpande bandet och toalettbesök skulle bli förbjudna och liknande. Detta visade sig 
enligt respondenterna dock inte stämma när de sedan började arbeta enligt Lean. 

Ledning 

Fallföretaget har börjat implementera Lean på en del av verksamheten i tillverkningen men 
avser att införa Lean i hela verksamheten. Enligt en av respondenterna påbörjades plane-
ringen av införandet av Lean på fallföretaget under hösten 2008. En av respondenterna 
nämner att införandet inleddes med en rad förbättringar vilket, också enligt respondenten, 
inte rekommenderas i Lean-litteraturen. Vidare beskrivs att införandet inleddes genom att 
en av de äldre traditionella tillverkningslinjerna revs och en ny byggdes upp enligt Lean-
principer. Detta inkluderade bland annat kanban-system, tågrundor, en-stycks-flöde, stan-
dardisering, rutiner och visuellt ledarskap samt borttagande av buffertar i produktionen.  

Anledningen till varför införandet påbörjades i produktionen är enligt respondenterna att 
det är där den största nyttan och det största värdet skapas i och med Lean. Då byggnatio-
nen av den nya linan påbörjats var det dags att söka personal. Fallföretaget tillämpar princi-
pen att alla tjänster skall annonseras ut internt så att människor från den egna verksamhe-
ten får en chans att söka dessa. Detta tillämpades också i produktionen i och med den nya 
Lean-linan. Då det enligt en av respondenterna dock inte kom in mer än tre eller fyra an-
sökningar till de femton utannonserade tjänsterna på första Lean-linan inleddes istället ett 
försök att erbjuda lämpliga personer att prova på att jobba vid den nya Lean-linan. För att 
bygga ett bra team från början, erbjöds de personer som sökt sig till Lean-tjänsterna att få 
vara delaktiga i avgörandet angående vilka som därefter tillfrågades 
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4.4 Trivsel, motivation och motstånd 

Personal 

För att personalen vid linan ska veta hur lång tid det är kvar till nästa arbetsmoment finns 
det vid varje arbetsstation en klocka som anger hur mycket tid varje arbetsuppgift bör ta. 
När de började arbeta med Lean menar respondenterna att denna klocka var väldigt stres-
sande. Detta har dock avtagit med att de vant sig och att de balanserat arbetsflödet så det 
inte blir så stressigt. Enstaka respondenter nämner att det känns skönt att ha klockan för att 
de då vet hur de ligger till tidsmässigt på sin arbetsstation och att det är kul att tävla mot sig 
själv. Klockan är en tydlig skillnad av hur de arbetar sen innan införandet av Lean.  

Vissa respondenterna påpekar att det idag går att vila eller prata med sina kollegor om per-
sonen i fråga är klar med sitt arbetsmoment. Då takttiden styr arbetet uppger dock andra av 
respondenterna att de känner sig mer bundna till sin arbetsstation och känner sig därför 
mindre sociala.  

Idag går det endast att utföra ett visst antal arbetsmoment och alla följer samma takt på li-
nan. Detta för med sig att det inte längre går att jobba undan utöver de egna arbetsmomen-
ten vilket medför att de som är klara i förtid kan disponera sin tid efter eget behag, till ex-
empel kan de hjälpa sina kollegor eller bara sitta och prata. På detta vis menar responden-
terna att den egna tiden inte längre kan ifrågasättas av chefer då personalen hela tiden kan 
hänvisa till stationens arbetsmoment.  

Med tidigare arbetssätt fanns det alltid en maskin som kunde monteras och det kändes 
konstigt att inte arbeta trots att dagens arbetskvot eventuellt var uppfylld. När det då det 
gick förbi en ur ledningen blev det ofta lite stressande trots att personalen hade utfört alla 
sina arbetsuppgifter för dagen.  

Takttiden har enligt vissa respondenterna medfört att de blivit mer isolerade och mindre 
teamkänsla. Samtidigt nämner andra respondenter att teamets betydelse har blivit en mer 
central del i deras jobb och framhäver att det blivit mer socialt som en positiv effekt av 
Lean. Även här är det stora skillnader beroende på vilken lina respondenterna pratar om. 
Den lina som har vart igång längst har mer teamkänsla medan den andra linan har lite 
mindre teamkänsla. Det är dock tydligt att arbetsgruppen som respondenterna jobbar med 
är viktig och att det finns en positiv stämning. 

Då införandet av Lean har inneburit tydligare ansvar och större fokus på förbättringar och 
återkoppling menar respondenterna att kvaliteten på tillverkade produkter ökat. Till exem-
pel så har den ena linan kommit med 400 förbättringsförslag på ca två månader, och många 
av dessa har genomförts. Då införandet på lina A har kommit en bit längre än på lina B har 
personalen där börjat följa produkten, station för station genom tillverkningen. Responden-
terna beskriver detta arbetssätt som mycket positivt. Dels innebär rotationen större varia-
tion i arbetet och dels har ansvarskänslan ökat längs linjen säger respondenterna.  

”Nu jobbar jag på min egen maskin och då är det ju klart att jag vill göra ett bra jobb” (Respondent B, 
personlig kommunikation, 2010-03-03). 

Den tydliga återkopplingen angående förbättringsförslag är något som respondenterna 
upplever positivt. Respondenterna tycker att ledningens engagemang har spelat en väsentlig 
roll i förändringsarbete och upplever också detta som positivt. Att personalen är en större 
del av hela organisationen är en effekt som Lean har bidragit med. De är mer intresserade 
och mer medvetna om hela arbetsprocessen som rör deras maskin.  
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Ledning 

Lean införandet har enligt respondenterna medfört en rad olika faktorer som ökat trivseln 
på företaget. Däribland nämns: ordning och reda på arbetsstationerna, bättre ergonomi, 
ökat engagemang, mer teamarbete, ökad och tydligare återkoppling i arbetet samt ökat vi-
suellt ledarskap som viktiga. Då respondenterna ställs inför frågan om något har försämrats 
i och med införandet av Lean nämns den minskade friheten som en faktor. Detta beror en-
ligt respondenterna på att produktionspersonalen numer är styrd av den takttid som är satt 
och därmed inte kan röra sig fritt från sin arbetsstation. Ytterligare en faktor som nämns 
under intervjutillfället är att takttiden också lett till ett ökat socialt tryck på dem som arbetar 
på dessa linor.  

”Det går inte längre att komma och gå som man vill för linan startar oavsett om du är där eller inte och 
stannar linan på grund av att någon saknas så räknas detta som stopptid och det kan ju i sin tur leda till 
att man inte når upp till, inom teamet, uppsatta mål.” (Personlig kommunikation, 2010) 

Angående vilka faktorer som motiverar personalen inom Lean menar respondenterna att 
teamkänslan, samarbetet, bevis på att produktionen blir bättre, det ökade engagemanget 
från ledningen samt den ökade delaktigheten är de viktigaste motivationsfaktorerna. Sen 
starten har personalen anmält 2700 förbättringsförslag och 2300 av dessa har blivit lösta.  

För att minska förändringsmotståndet inför införandet av Lean arbetade respondenterna 
med att försöka sprida Lean genom utbildning. Fallföretaget håller för tillfället på att utbil-
da alla metallarbetare i standardiserat arbetssätt. Denna utbildning skall alla på företaget ge-
nomgå och ingår som en del i införandet. Syftet med utbildningen är enligt respondent L2 
att öka förståelsen för standardiserat arbetssätt. Vidare går det ut på att personal och ledare 
får prova på att skriva arbetsbeskrivningar för ett visst arbetsmoment som de också får ut-
föra själva för att därmed se hur man förbättrar momentet steg för steg. Enligt responden-
terna minskas motståndet successivt då fler och fler förstår fördelarna med Lean. Det finns 
dock motstånd kvar på flera håll i organisationen menar respondenterna. Det motstånd 
som finns bland produktionspersonal beror till stor del på att de gått igenom flera föränd-
ringar tidigare vilka inte alltid lyckats vilket medfört en viss ”trötthet” inför förändringar 
menar respondent L2. Vidare säger både L1 och L2 att många ser det som ett steg tillbaka i 
tiden till den så kallade ”Ford-linan” och ackordsarbete.  

Respondenterna nämner vidare att de genom att låna in personal från de gamla linorna 
lyckats vända en del av dem som tidigare varit motståndare till Lean.  

”Vi har lånat in personal från de traditionella linorna när någon varit sjuk eller liknande på Lean linor-
na och när de varit där och provat på så vill de inte gå tillbaka till sina ordinarie arbetsstationer.” (Per-
sonlig kommunikation, 2010) 

Respondenterna menar att det utifrån kan verka som att man får ett minskat arbetsinnehåll 
men att detta inte alls är fallet.  

”Eftersom vi har som mål att alla skall kunna allt på Lean-linorna för att på så sätt kunna rotera på 
alla arbetsstationerna innebär detta i realiteten att arbetsinnehållet ökar.” (Personlig kommunikation, 
2010) 

Respondenterna uppger att den ergonomiska situationen för produktionspersonalen blivit 
betydligt bättre i och med Lean införandet. De beskriver att teamet själva har varit delaktiga 
i utformningen av arbetsstationerna och att de på så sätt kunnat vara med och påverka hur 
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de skall se ut och vara utformade och menar att detta lett till en förbättrad ergonomi på ar-
betsstationerna.  

Respondenterna tror inte Lean påverkar anställningstryggheten i organisationen men ser 
stor utvecklingspotential inom Lean.  

4.5 Framtiden och ledarskapet 

Personal 

Det ökade ansvaret och ledningens engagemang upplevs som positiva effekter av införan-
det. Ledningen är idag mer synligt och är tvingade att bry sig om personalens åsikter om 
förbättringar och förändringar. Något som också är viktigt är att ledarna är noga med att 
påtala att de i personalen inte ska sluta förbättras. De har även infört en motivationshöjare i 
form av att de anställda får en viss summa pengar insatt på ett gemensamt konto om alla 
teamets mål uppfylls och det inte blir några förseningar. Detta upplevs som positivt och lite 
spännande. 

Ledning 

För att få Lean-konceptet att fungera menar respondenterna att det är väldigt viktigt att 
vara engagerad och motiverad. För att få med sig verksamheten måste Lean-ledare brinna 
för vad de gör. Tydligt, visuellt ledarskap och stor närvaro där värdet skapas i den process 
som styrs är enligt respondenterna också väldigt viktigt för att lyckas med att implementera 
Lean. För att få till de ständiga förbättringarna som eftersträvas inom Lean anser respon-
denterna att framtidens ledare måste kunna motivera den operativa personalen på rätt sätt. 
Det är inte alltid, enligt respondenterna, ekonomisk ersättning som är det viktiga utan det 
räcker ibland med att fira en framgång med att äta en smörgåstårta tillsammans. För att 
mötena som sker dagligen ska fortsätta vara intressanta och givande nämner en av respon-
denterna att de använder sig av lite ”spratt” för att liva upp stämningen och se till att kon-
centrationen är fortsättningsvis på topp. Ett exempel kan vara att förändra statistik för att 
se om de ansvariga är med på noterna. Mötena som hålls är en levande process och föränd-
ras hela tiden. Något som respondenterna nämner är att införandet av Lean och frågorna 
rörande trivsel och vantrivsel egentligen inte rör dem utan mer till personalen som arbetar 
på linorna. Avslutningsvis nämner respondenterna att det egentligen bara handlar om hårt 
arbete och att sprida kunskap och förståelse för Lean för att lyckas med införandet. 

4.6 Organisationskulturen innan införandet 

Nedanstående empiri är hämtad från en studie rörande organisationskulturen på fallföreta-
get, genomförd hösten 2008 av två av författarna. Organisationskulturen som före införan-
det rådde på företaget var vad vi vill kalla; en för alla, alla för en stämning. Det fanns en tro 
att de arbetade för varandra och det generella stödet för ledningen uppfattades som posi-
tivt. Ett exempel som visar på ett stort gemensamt ansvar är att det uppstod ett problem 
under semestertider men att det löste sig friktionsfritt då en anställd avbröt sin semester för 
att åtgärda problemet (Respondent H, personlig kommunikation, 2008-10-18).  

Företaget använder sig inte av speciella eller specifika parkeringsplatser eller arbetskostymer 
som visar vilken hierarkisk nivå personalen jobbar på. Detta har aldrig förekommit och är 
ett av olika beslut som visar på att de aktivt och medvetet arbetar för att få alla att känna sig 
välkomna och lika mycket värda (Respondent H, personlig kommunikation, 2008-10-18).  
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Ett annat exempel är när de åker iväg på julfester och liknande evenemang då de färdas i 
gemensam buss för att uppmuntra den organisatoriska gemenskapen. De strävar medvetet 
mot att alla medarbetare ska känna sig delaktiga i organisationen och har länge haft en tyd-
lig strategi där de konsekvent valt bort privilegier till ledningen så som olika tilltal och lik-
nande faktorer. Personalomsättningen har sedan länge varit mycket låg (Respondent H, 
personlig kommunikation, 2008-10-18). 

5 Analys 

I detta kapitel analyserar vi respondenternas svar och jämför detta utifrån vår teoretiska referensram förr 
att kunna svara på studiens syfte och dess forskningsfrågor. Varje sektion avslutas med en sammanfattan-
de del av där vi lyfter fram det som anses vara framgångsfaktorer. 

Vid förändring i en organisation så finns det många faktorer som spelar in i hur framgångs-
rik en organisation är i sitt förändringsarbete. Lean är i dag ett välkänt begrepp som innebär 
stora förändringar för organisationer inom många branscher. Men går det bara att imple-
mentera Lean eller finns det några speciella aspekter vi bör tänka på som företagare? Om 
en organisation går i tankarna att införa Lean så finns det en hel del begrepp och hjälpme-
del som är viktiga vara medvetna om. Men det är inte hela sanningen, för att lyckas införa 
Lean så finns det mycket som organisationen är i behov att förstå och lära. När en organi-
sation väl förstår vad en förändring innebär och hur det påverkar de anställda så gäller det 
att kunna kommunicera sitt budskap i organisationen. Detta är viktigt då det finns olika 
former av företagskultur vilka kommer att påverkas starkt av Lean. 

5.1 Vad är Lean 

Personal 

Då Leans grundfunktioner grundar sig på att personalen engagerar sig är det viktigt att per-
sonalen inte bara känner till Lean som begrepp och lär sig om de olika verktyg som de an-
vänder, detta verkar våra respondenter göra. Vi diskuterade vad respondenterna tyckte och 
tänkte rörande Lean och vi tror att personalen har god förståelse för vad Leans verktyg in-
nebär, de förklarar begreppet Lean med 5S, takttider och förbättrat produktionsflöde. De 
har goda kunskaper i vad deras arbetsmoment innebär, vad uttryck och symboler betyder 
inom Lean. Liker (2009) nämner att det är viktigt att Lean-användarna har god förståelse 
för Lean som filosofi och förhållningssätt. Utan detta finns det risk för att Lean blir en 
kortsiktig förbättring men en långsiktig försämring. Vi får dock intrycket av att de inte har 
anammat hela Lean-filosofin. För att beskriva Lean använder respondenterna begrepp som 
klara och tydliga takttider, ökad kvalitet och produktivitet, förbättrat produktionsflöde och 
minskade fel.  

Lean handlar om mer än förståelsen för Lean-verktyg och det är många faktorer som har 
betydelse huruvida Lean-införandet blir positivt. Enligt Productivity Confederation of Da-
nish Industrys är organisationskulturen det område som mest påverkar införandet av Lean. 
Att påverka och styra kultur är något som kan göras genom artefakter, symboler, beteen-
den, vanor, normer och gemensamma åsikter Roth (2006, återgiven i Mellby, et al. 2009; 
Kaufmann & Kaufmann, 2005). Respondenterna har tagit till sig de symboler och verktyg 
som de arbetar med men talar inte om Lean i termer om att det är något som har förändrat 
deras syn på företaget eller på annat sätt som skulle styrka att de har tagit till sig den stora 
kulturförändring som är en nyckelfaktor för att få Lean att bli en långsiktig vinst. Detta tror 



 

 55 

vi beror på att det har varit stort fokus på det egna arbetet under de utbildningstillfällena de 
medverkat på. Den åsikten fick vi revidera något när vi sedan diskuterar huruvida Lean in-
neburit en förändring i deras arbetssätt så framkommer det att de har blivit mer engagerade 
och involverade i hela arbetsprocessen. De har fått ökad förståelse och engagemang för hur 
hela produktionsprocessen går till och har bättre uppsikt över hur andra delar av organisa-
tionen fungerar och arbetar. Vi menar att Lean-filosofin kan vara i startfasen inom Lean-
omvandlingen på fallföretaget och att detta kan påverka personalens uppfattning om Lean. 

Personalens uppfattning av Lean kan vara till stor användning i arbetet med organisations-
förändringen. Liksom Kotter (2007) beskriver i sin förändringshanteringsmodell vikten av 
en gemensam vision, att kommunicera ut den och få människor att agera efter visionen är 
mycket viktigt. Respondenterna känner i dagsläget inte till någon gemensam förändringsvi-
sion. Genom att personalen känner till Leans drivkrafter och vad förändringen innebär kan 
förändringen underlättas. Vi ser Kotters (2007) punkt fem (Ge anställda befogenhet att 
agera) som speciellt viktig då det är personalen i verksamheten som påverkas av föränd-
ringen och därför också måste vara en del av förändringsarbetet. För att ge personalen möj-
ligheten att påverka krävs också förståelse för vad verksamheten har för vision, mål och i 
viss mån även strategi för att ta sig till dessa.  

Ledning 

Till skillnad mot personalen så har ledarna en bättre uppfattning om vad Lean innebär då 
de säger att Lean är en levande process och ska betraktas som en filosofi där värde skapas 
genom engagemang och förståelse där det mest gör nytta. De har tagit till sig förståelse för 
att Lean inte handlar om att bemästra de olika verktygen, utan att det också handlar om en 
mer omvälvande kulturförändring så som Liker (2009) nämner. Respondenterna nämner 
även att de större utmaningarna i Lean-implementationen ligger i den kulturförändring som 
måste ske och detta styrker den danska studien (Jensen & Møller, 2009) som tar upp att 
den största barriären för en Lean-implementation är just den kulturella förändringen som 
skall ske. Respondenterna talar också i termer att det är personalen som ska ta fram hur de 
arbetar och även ska driva förändringsprocesser rörande arbetssätt och förbättringar och 
detta görs bland annat genom ständiga förbättringar. Dessa två faktorer är något som är 
viktiga inom Lean som många av våra referenser tar upp, till exempel Liker (2009), 
1000ventures (2010) och Meland och Meland (2006). 

Sammanfattning 

Det finns skillnader och liknelser mellan personalens och ledningens syn på Lean som har 
utkristalliserats genom vår empiri. De skillnader i uppfattning om vad Lean innebär hand-
lade om att ledningen såg den stora utmaningen med den kulturförändring som måste ske 
medan personalen mer betonade de olika verktygens inverkan på deras arbetsprocess. Vi 
tror att denna skillnad beror på att de olika inblandade har fått olika sorts utbildning med 
olika sorters fokus.  

Vi är medvetna om att denna skillnad även skulle kunna grunda sig på olika vokabulär då 
även respondentgruppen personalen uppfattade att de blivit mer involverad och engagerade 
i organisationen som helhet och var mer intresserad av detta genom Lean.  

Som vi tidigare påpekat så är kulturen viktig i lean och lärande och med hjälp av att förstå 
hur människor tänker och lär så kan vi använda detta för att främja en stark kultur. Kauf-
man och Kaufmann (2005) ger oss en djupare förståelse för kulturens funktioner och hur 
den påverkar. Även Roth har idéer om hur kulturen verkar och där kan vi se många likheter 
med fallföretaget. Bland annat så finns det synliga kulturyttringar med betydande symbo-
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liskt innehåll, exempelvis förbättringstavlor. Normer och värderingar, gemensamma åsikter 
om hur saker och ting är och bör vara, kan ses som karaktärsdragen i en kultur och detta 
kan vi se då många av respondenterna har samma åsikt om vad Lean innebär.  

► Framgångsfaktor: Förståelse för vad Lean innebär 

Lean handlar om ett sätt att förhålla sig. För att få med sig användarna är det en fördel 
att de vet vad filosofin handlar om och betyder. I fallföretaget var det tydligt att perso-
nalen och ledningen hade olika syn på vad Lean innebar.  

Att genomföra utbildningar och låta användarna bli medvetna om de positiva effekter-
na av att bli Lean kan förenkla organisationens arbete med att införa och praktisera 
Lean. Om alla förstår vad det innebär och får samma grund att stå på är det lättare att 
bygga en gemensam vision och strävandet efter gemensamma mål blir lättare att prakti-
sera. 

5.2 Syftet med att implementera Lean 

Personal 

Att två av respondenterna nämner inskränkningar i frihet och flexibilitet ser vi som ett 
tecken på brister i samsynen av förändringens syfte och vision. Detta tror vi kan bero på ett 
ad hoc mässigt införande. När vi frågar om syftet med att implementera Lean så får vi in-
formation om att det kan vara en nödvändighet för att höja effektivitet och kvalitet. Vidare 
anser vi att avsaknaden av uttalad förändringsvision har spelat en avgörande roll för den 
ryktesspridning som uppstått i samband med införandet. Detta vill vi knyta an till vad Kot-
ter (2007) i sin modell beskriver som att skapa och kommunicera förändringsvisionen. Vi an-
ser att vårt antagande angående avsaknaden av kommunicerad förändringsvision styrks ge-
nom respondenternas påståenden om att de i ett första skede inte var positivt inställda till 
förändringen men efter genomförd utbildning och såkallad on the job training blivit mer posi-
tivt inställda till förändringen. Detta stämmer också väl överens med vad Kotter (2002) be-
skriver angående hur människor tenderar att ta till sig förändringar bättre om de först får se 
och känna för att sedan förändras istället för att få resultatet av någon slags analys och där-
efter förväntas förändras. Respondenterna tror att förändringen är, nödvändigt och förklara 
det med det måste ske för att företaget inte ska förflyttas till ett lågkostnadsland. 

Vi anser att organisationer som jobbar med förändringar bör ha någon slags modell som tar 
hänsyn till både de instrumentella samt de emotionella förändringarna som måste ske i or-
ganisationen för att förändringsinitiativet ska lyckas. Då införandet av Lean till stor del in-
nebär att effektivisera verksamheten kommer det också att gå att skära ner eller förändra 
arbetsstyrkan. Tillväxtverket (2010) menar dock att detta inte behöver uppfattas som nega-
tivt och därför bör verksamheten istället rikta fokus mot positiva aktiviteter som föresprå-
kas inom Lean och använda detta som draghjälp i förändringen. Exempel på sådana aktivi-
teter kan vara intern rekrytering och vidareutbildning inom den egna verksamheten i syfte 
att fostra en positiv förändringskultur (Liker, 2009). Fallföretaget har tagit viss hänsyn till 
detta då ansökningarna till Lean annonserats ut internt. Det råder dock viss tveksamhet an-
gående huruvida fallföretaget tillämpat någon slags icke-uppsägnings policy i samband med 
införandet vilket vi menar skulle kunna hjälpa företaget att minska förändringsmotståndet i 
verksamheten.  
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Ledning 

Respondenterna tar upp en rad anledningar till varför Lean införs. Anledningarna varierar 
något men alla anser att sänkta kostnader och förbättrad kvalitet är några av huvudanled-
ningarna, och att detta sker med ett standardiserat arbetssätt. Då på frågan om vad Lean är 
svarade att en av de stora utmaningarna ligger i kulturförändringen som måste ske, anser vi 
att även detta bör vara ett syfte för implementeringen. Under intervjun förklarar de också 
att Lean handlar om att få bort allt slöseri. 

Införandet av Lean anser vi handlar om att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden 
och i förlängningen kunna överleva och fortsätta driva sin verksamhet. Vi tror att motiver-
ingen med att företaget måste vara konkurrenskraftiga för att kunna fortsätta existera och 
inte flyttas till ett låglöneland är något som skulle kunna kommuniceras ut till personalen i 
större mån än det har gjorts idag. Genom detta tror vi att organisationer kan skapa en stör-
re acceptans vid denna sorts av förändring.  

Enligt en dansk studie som utfördes 2009 är organisationskulturen den största barriären 
mot att implementera Lean. Även våra respondenter nämner att en av de större utmaning-
arna ligger i kulturförändringen. Lean påverkar en stor del av organisationskulturen och ge-
nom Lean kan organisationer skapa en konkurrenskraftigare produktivitet med hög effekti-
vitet och minimalt slöseri. Detta tycker även vi då vi anser att organisationskulturen starkt 
påverkar organisationen samt hur personalen löser problem och utför sina arbetsuppgifter. 

Kaufmann och Kaufmann (2005) säger att det finns omfattande forskning som visar på att 
det inte bara är socialisationen som är viktig för att förmedla kulturen. Något som också 
anses vara viktigt är de gemensamma symboler och föremål som finns inom en organisa-
tion. Detta är en stor del inom Lean då Lean för med sig många nya symboler och föremål. 
Vi anser att det är viktigt att alla ledare skapar en gemensam förståelse för vad dessa sym-
boler innebär och förmedlar detta till de anställda i ett tidigt skede för att påverka införseln 
av Lean. 

Sammanfattning 

En sak vi bör tänka på, för att skapa förutsättningar för post-implementering så måste vi 
också planer i alla de andar inledande faserna då arbetet här starkt påverkar hur vi i kom-
mande post-implementeringen når framgång. Lean är ju en resa som har en start utan slut. 

En av orsakerna till att organisationer ska utveckla Lean och människorna som berörs är att 
kunna möta omvärldens krav och ny konkurrens som uppstår. Då måste både ledning och 
personal ha samma åsikt om varför Lean har implementerats. Under utförda intervjuer an-
vänder ledning och personal förbättrad kvalitet, minskade kostnader och konkurrenskraft 
för att beskriva Lean. Detta pekar på att ledning har bra förståelse för vad, kommunikation 
innebär, och hur de ska kommunicera, då personalen har liknande tankar kring införseln av 
Lean. Kommunikation ska kunna förmedlas rätt så att alla kan förstå och ta till sig av in-
formationen. Detta stöds i boken Psykologi i organisation och ledning ”Många forskare och 
praktiskt verksamma hävdar att kommunikativ kompetens är helt avgörande förutsättning för att kunna 
åstadkomma en effektiv ledning, oavsett organisationsform och ledningsnivå” (Kaufmann & Kaufmann, 
2005, s. 351). 

En brist är att informationen inte har kommit i ett tidigare skede av förändringen. Genom 
att tidigare gå ut och kommunicera ut sitt budskap kan organisationer förankra sin föränd-
ringsvision i organisationskulturen och därmed minimera den negativa inställningen från 
personalen som kan uppstå. Detta skapar en gemensam förståelse för vad Lean med verk-
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tyg och begrepp innebär vilket är viktigt för att bli konkurrenskraftiga, effektiva och mini-
mera slöseriet.  

Med detta i bagaget kan organisationskulturen börja förändras på ett bättre sätt och möta 
Lean när denna filosofi väl börjar sätta sina spår i organisationens väggar. Detta kommer 
att innebära en omvälvande resa för hela organisationen där var och en kommer att påver-
kas och påverka. Men med god ledning och motiverad personal står vi starka inför framti-
den.  

5.3 Om Lean och införandet  

Personal 

Respondenterna första kontakt med Lean på fallföretaget skedde via ryktesvägen där det 
började pratas om att en ny arbetsmetodik skulle införas som kallades Lean. Lindell (2005) 
förespråkar att om en organisation ska förändras och vill skapa en positiv känsla, så bör 
den i första hand kommuniceras en medvetenhet så att mottagarna vet vad som är på gång. 

Den utbildning som fallföretaget bedrev riktades enligt respondenterna först och främst till 
de personer som skulle börja arbeta på den första Lean-linan. Vi får genom intervjuerna 
uppfattningen om att en gemensam bild av förändringen eller dess vision saknats och där-
för har respondenterna själva dragit slutsatser om att företaget behöver effektiviseras för att 
kunna konkurrera med lågkostnadsländer och att verksamheten varit på väg tillbaka till lö-
pande bandet och Ford-linan. Vi ser här en tydlig koppling till vad Kotter (2007) beskriver 
rörande en god förändringsvision. Genom att tillämpa förändringsvisionen och befästa i 
organisationen innan genomförandet av förändringen anser vi att företaget skulle kunna 
minska och i vissa fall helt eliminera den ryktesspridning som uppstått i samband med infö-
randet. Förändringsvisionen och kommunikationen av den samma kan spela en extra viktig 
roll då förändringen skall genomföras på fler funktioner på fallföretaget.  

Liksom Mol och Birkinshaw (2008) anser vi att goda ledare kan skapa motivation genom 
goda relationer till medarbetarna och därigenom också påverka inställningen till föränd-
ringen i arbetsgruppen. Detta anser vi kan vara viktigt att tänka på då informationen angå-
ende en förändring kommuniceras i organisationen. Även Larsen (2003) tar upp den goda 
kommunikationen som en framgångsfaktor för väl fungerande arbete och detta anser vi 
styrker våra antaganden om hur viktigt det är att fundera över hur kommunikationen inom 
verksamheten sker. Granér (1994) påpekar att människor inom gruppen har en social roll 
och denna roll påverkas av de förväntningar som ställs på personen. Då respondenterna 
beskriver att de fått information angående förändringen ryktesvägen kan vi knyta an till vad 
Granér (1994) beskriver angående förväntningar som ställs på människans sociala roll i 
gruppen. Då respondenterna menar att det uppstått en hel del ryktesspridning drar vi paral-
leller till hur osäkerhet kan uppstå angående förändrade förväntningarna på den sociala rol-
len som respondenten har. Detta menar vi kan bidra till ökat förändringsmotstånd vilket 
även kan kopplas samman till hur förändringsvisionen kommunicerats i organisationen.  
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Ledningen 

Genom intervjuer och observationer har vi fått uppfattningen att de ledare som är direkt 
berörda av Lean-införandet har stor förståelse för vad Lean innebär för verksamheten.  

Tjänsterna som tillsattes på första produktionslinan var utannonserade internt vilket även 
förespråkas inom Lean (Liker, 2009). Då respondenterna uppger att endast tre eller fyra an-
sökningar kom in till de femton Lean-tjänster som annonserades ut kan vi även här se tyd-
liga kopplingar till att förändringsinitiativet inte kommunicerats på ett bra sätt inom verk-
samheten. Respondenterna har förståelse för att de, enligt litteraturen, inte gjort rätt vid in-
förande då de började med en rad förbättringar men anser att det gått bra ändå då de varit 
engagerade och envisa och rättat till brister efterhand som de uppdagats. Respondenterna 
nämner att de som sökte Lean-tjänsterna fick vara med och välja ut vilka andra som skulle 
få vara med i teamet för att på så sätt skapa team med god sammanhållning och samarbets-
förmåga. 

Sammanfattning  

I intervjuer nämns det att kommunikation är viktigt och kan ledare lära sig kommunicera så 
är mycket vunnit vid en förändring. 

Tänkande och lärande fyller och har länge fyllt en viktig funktion och har därför utvecklats 
med tiden. Genom att förstå den dialektisk process som omfattar erfarenhet och begrepp, 
observation samt handling så kan vi kommunicera bättre och nå framgångar vid en föränd-
ring. I denna förändring finns en gemensam bild av förändring o vision. Genom att kom-
municera ut budskap tidigt för att det inte ska spridas via ryktesvägen så skapas ett förtro-
ende mellan personal och ledning. Där ledare sen lättare kan skapa motivation.  

Något vi fått fram i våra intervjuer är att team har en stor betydelse för de anställda och i 
team ingår det roller som alla intar. Vi kan även se hur team påverkas av kulturen i fallföre-
taget har anställda varit delaktighet i arbetet att själv kunna påverka förändringar vilket ses 
som positivt. Frågan är hur vi ska kommunicera det finns ett antal sätt men Kaufman & 
Kaufman (2005) beskriver grunden i denna process vilket kan öka förståelse för vad som 
sker. 

Något som våra respondenter inte har reflekterat över, är att de måste bli en lärande orga-
nisation och att detta bör beaktas i ett tidigt skede vid en förändring av Lean. Peter M Sen-
ge, tar i boken Den femte disciplinen upp fem komponenter som han tror kommer att växa 
fram och ha stor betydelse för den lärande organisationen. I boken så utvecklar Senge varje 
disciplin var för sig men säger samtidigt att den ena är beroende av den andra. Vi ser infö-
randet av Lean som två typer av förändring där den ena är av mer revolutionerande, episo-
disk karaktär och syftar till att fundamentalt förändra verksamheten. Den andra typen är 
den som Senge (2001) tar upp som den lärande organisationen samt Weick och Quinn 
(1999) beskriver som kontinuerlig förändring. Denna förändring sker i det dagliga arbetet 
då människorna i verksamheten hela tiden gör små anpassningar allt eftersom.  

För att bli en lärande organisation krävs det också att organisationen är insatt i hur föränd-
ringsarbete genomförs och vad det innebär. Levin beskriver hur förändringsarbete grundar 
sig i den kontext som förändringen sker. Han menade vidare att för att förstå varje enskild 
situation måste man förstå vilka krafter eller villkor som påverkar och därmed bibehåller 
det rådande tillståndet. 
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► Framgångsfaktor: Kommunikation 

Att kommunikationen till personalen sker konsekvent och tidigt i införandeprocessen 
är viktigt. För att slippa ryktesspridning bör det även genomföras via gemensam infor-
ma-tionsdelning då detta kan bidra till att personalen får samma uppfattning om vad 
som kommer att ske. Att informationsspridningen sker tidigt motverkar även en osä-
kerhet bland personalen som lätt kan spridas om informationen inte är tillräcklig.  

Kommunikationen är en ständig akilleshäl och är viktigt att vara medveten om, genom 
en gemensam vision kan organisationen klara av genomföra förändringar på ett bättre 
sätt än om det etableras olika grupperingar inom organisationen som driver en egen 
agenda som inte är lika med organisationens. 

5.4 Trivsel, motivation och motstånd 

Personal 

Om företaget motiverar de anställda så ökar chanserna för att nå organisationens mål. Mo-
tivation leder till ökad trivsel och mindre stress. Att motivera någon innebär inte bara att 
hela teamet kan få ut något av arbetet, motivation måste även påverka på individnivå. Om 
det finns ett samband mellan utförandet av arbetet och det som motiverar individen så kan 
organisationen motivera personalen på ett bra sätt (Larsen, 2003). 

Något som motiverar personalen på vårt fallföretag är att de själva monterar allt på produk-
ten. Vid den lina som har använt Lean-teknikerna längst har arbetssätten ytterligare utveck-
lats. Detta då de nu följer med produkten genom alla stationer eftersom de har kommit 
fram till att detta motiverar dem mer. Ett citat som är talande är: 

”Nu jobbar jag på min egen maskin och då är det ju klart att jag vill göra ett bra jobb” (Respondent C, 
personlig kommunikation, 2010-03-03). 

Något som också visar på att personalen känner sig motiverad och trivs är alla de förbätt-
ringsförslag som personalen börjat lämna in. Detta är också en stor del av Lean-filosofin. 
Vid intervjuernas tillfälle hade det lämnats 400 förbättringsförslag under två månader från 
den då nyaste Lean-arbetslinan. Detta visar på att personalen är engagerad och har börjat 
anamma Lean.  Respondenterna anser att de är mer insatta i hela arbetsprocessen rörande 
produkterna och vi tror att en del av detta beror på att de nu tillåts ta ansvar för sin arbets-
situation och att förbättringsförslag uppmärksammas vilket ger en känsla av stolthet och 
gemenskap med företaget och gruppen vilket motiverar dem i deras arbete. Detta menar 
Nutek (2004a: 2004b) är det Lean handlar om, att personalen engagerar sig och tar ansvar 
för sitt arbete och hela företaget. Respondenterna tycker också att ledningens engagemang 
har varit positivt. I organisationer är motivation viktigt, detta är också något som kan här-
ledas i Maslows behovshierarki. Maslows behovshierarki har i dagens organisationspsyko-
logi stor praktisk betydelse för att förstå och kunna främja en positiv motivation i arbetsli-
vet (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Vår utgångspunkt är att människor vill göra ett bra jobb och därmed känna stolthet över 
vad man gör. Ett sätt att få människor att känna att de kan göra, och gör ett bra jobb är att 
ge dem ansvar och befogenhet att faktiskt kunna utföra sina arbetsuppgifter tillfredsställan-
de. Därtill måste återkoppling finnas för att skapa referenspunkter för personalen. Detta 
förhållningssätt återspeglas i vad man i litteraturen ofta benämner som medarbetarskap el-
ler engelskans - empowerment. Vi anser att medarbetarskap och teamarbete är inom Lean 
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tätt sammanvävda och ställer gemensamt krav på organisationen att fördela ansvar och be-
fogenheter. Respondenterna från vår empiriska studie menade att teamarbete som arbets-
sätt var oerhört viktigt.  

För att ytterligare stärka återkopplingen i arbetet bör belöningssystem som premierar efter-
strävansvärda egenskaper införas i samband med implementeringen av Lean. Vi tror att lik-
som Karlsson och Åhlström (1996) i sin undersökning visar att belöningen av flexibilitet 
kan vara ett viktigt incitament för att få teamet att sträva efter ett rotationsinriktat arbets-
sätt, och att detta kan vara viktigt att tänka på vid införandet. Då personalen roterar och 
därmed känner större ansvar för hela processen behöver också belöningssystemet föränd-
ras för att spegla dessa nya förutsättningar. Om inte belöningssystemen förändras riskerar 
verksamheten att personalen faller tillbaka i sina gamla roller och handlingsmönster.  

Tidigare upplevdes stress när chefer rörde sig i produktionslokalen och negativ stress me-
nar Larsen (2003) är negativt för motivationen. Numera nämner respondenterna att de inte 
blir lika stressade av att se ledningen i produktionslokalen. Att de blev stressade när ledarna 
gick runt i produktionen anser vi tyder på att kulturen i företaget tidigare varit av mer auk-
toritär och kontrollerande karaktär. Då införandet av Lean ställer nya krav på kulturen i fö-
retaget anser vi att det är viktigt att förstå att ledarskapet är en viktig ingrediens för att för-
ändra kulturen vid införandet.  

Att de känner ansvar och engagemang är mycket positivt då personalen menar att de vill 
göra ett bra jobb. Detta visar att de vill utveckla sig och att de funderar och talar ihop sig 
inom laget för att förbättra sin arbetssituation ytterligare. Det är även ett bra betyg till le-
darna som har lyckats vara tillräckligt lyhörda inför personalens önskemål och även lyckats 
få medarbetarna att känna sig trygga nog (NUTEK 2004a; NUTEK 2004b) för att komma 
med förbättringsförslag som även rör deras egen arbetssituations välbehag. Respondenter-
na tar upp ledningens positiva inverkan som en nyttig ingrediens i Lean-filosofin och be-
skriver att det är en väsentlig del i det förändringsarbetet som skett. 

Personalen tar upp vikten av gruppen och att gruppens sammansättning är viktig, det näm-
ner även Larsen (2003) som förklarar att det inte bara går att sätta ihop team med de rätta 
kompetenserna, att de fungerar tillsammans är viktigt för att det inte ska bli ett hinder när 
de ska arbeta tillsammans. Respondenterna säger att den lina som har varit igång längst har 
mer teamkänsla medan den andra linan har lite mindre teamkänsla. Det är dock tydligt att 
arbetsgruppen som respondenterna jobbar med är viktig och positiv och att teamet har en 
stor betydelse. Vi tror också att själva teamet har en stor betydelse och om det inte fungerar 
så kan det lättare uppstå konflikter, som inte kan lösas inom teamet. Det blir då upp till le-
darna att lösa en sådan tvist, vilket inte kan ses som främjande för organisationen. Vi tror 
att genom att i största mån skapa team där gemensamma värderingar råder så kan vi undvi-
ka konflikter, stress och därmed skapa ett starkare team.  

Enligt Larsen (2003) är det även viktigt att dessa team delar samma värderingar och strävar 
att nå samma mål som ledningen. Genom våra värderingar så skapar vi vår identitet och 
något att tro på. I en grupp så kan värderingar hålla oss samman eller splittra oss därför är 
det extra viktigt att vi delar samma gemensamma värderingar så som vision och liknande. 
Oftast är det genom normer som våra värderingar styrs i en grupp. Därför är det viktigt 
som ledare att känna till gruppens värderingar för att kunna undvika onödiga konflikter.  

Respondenterna säger att de umgås även utanför jobbet med sin arbetsgrupp och åker även 
på gruppaktiviteter genom arbetet. På detta sätt skapas en subkultur med egna kärnvärde-
ringar inom den stora organisationskulturen som även Kaufmann och Kaufmann (2005) 
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nämner. Vi tror att det är viktigt att se till att de olika subkulturerna som existerar har 
samma gemensamma intresse och mål med företaget för att det inte ska bli ett starkt mot-
stånd i organisationen. Genom en gemensam vision kan detta bli möjligt och då är det vik-
tigt att alla får liknande utbildning och informationsdelning så som Kotter (1996) nämner. 

Vi tror liksom Larsen (2003) att det är viktigt att känna till varandras värderingar och de 
även uppskattas av dem som ingår i gruppen för att kunna fungera så bra som möjligt. 

Ledning 

Ledarna ser positiva fördelar som inte personalen nämner. De nämner bland annat att 
Lean-införandet har påverkat ergonomin till det bättre. De fördelar som ledarna tar upp är 
inte desamma som de fördelar personalen har tagit upp och det är intressant varför detta 
skiljer sig åt. Men de menar att ordning och reda på arbetsstationerna, bättre ergonomi, 
ökat engagemang, mer teamarbete, ökad och tydligare återkoppling i arbetet samt ökat vi-
suellt ledarskap är viktig. 

Då Lean kräver att ledarna är mer närvarande och ska vara mer stöttande (NUTEK, 2004a; 
NUTEK, 2004b) bör ledningen ha liknande uppfattningar om vad som har varit positivt 
med införandet av Lean, förutom de förbättrade produktivitetsresultaten. 

Något som vi blev förvånade över är den graden av förbättringsförslag som redan har 
kommit upp. Sen starten har 2700 förbättringsförslag registrerats och utav dessa har 2300 
blivit lösta. Det är en viktig faktor att ta med sig att ledningen och personalen har förstått 
att det är personalen själva som är en stor del av kraften i Lean och att deras engagemang är 
viktig så som Liker (2009) nämner. Här kan vi belysa ett eventuellt problem genom att dra 
en parallell till Toyota. Deras lösningsfrekvens ligger på 99 procent (1000ventures 2010) 
medan vårt fallföretag endast på 85 procent. Det skulle vara intressant att undersöka varför 
dessa 15 % inte har blivit lösta. Personalen nämnde att de flesta förslag hade blivit lösta 
men inte alla, detta då vissa förbättringsförslag tog längre tid att åtgärda. De förslag som 
inte har blivit lösta kan vi se som negativt då personalen måste känna sig sedda. I förläng-
ningen kan olösta problem i denna omfattning medföra att personalen inte vågar eller kän-
ner sig motiverade med att komma med förbättringsförslag (NUTEK, 2004a; NUTEK, 
2004b). Anledningen till varför vissa förslag inte blivit lösta antar vi kan bero på att dessa 
inte är rimliga vilket då kan härledas till hur problem och lösning specificeras av uppgifts-
lämnaren.  

Det är viktigt att ledarna förstår varför människor agerar på ett visst sätt för att kunna mo-
tivera och engagera sina medarbetare som är en viktig del i Lean-ledarskapet (NUTEK, 
2004a; NUTEK, 2004b). För att ledarna ska kunna förstå hur de ska agera kring sina med-
arbetare vill vi knyta an detta till Maslows olika huvudkategorier. Maslow rangordnade de 
olika motiven, vilket kom att kallas behovshierarki (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Enligt 
Maslow så måste vi som människor släcka våra bristmotiv för att uppfylla växtmotiven. 
Dessa bristmotiv är grundläggande för den mänskliga överlevnaden, därför bör ledare in-
rikta sig på de växtmotiv som människor strävar efter. Om detta lyckas så finns det en god 
chans att motivera och engagera medarbetare i arbetet.  

Rörande hur ledarna tänker på hur de ska förändra de i personalen som är negativa till 
Lean-införandet har de några tankar. De nämnde att vissa ur personalen som lånats in från 
de traditionella tillverkningslinorna från början varit negativt inställda till förändringen men 
efter att de provat på blivit positivt inställda. Här drar vi direkta paralleller till vad Kotter 
(2002) beskriver om att få se, känna och sedan förändras istället för att bli introducerad till 
förändringen genom kalkyler, analyser och beskrivningar.  
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Respondenterna från ledningen återkommer ofta till hur viktigt det är med engagemang 
och envishet för att lyckas med att implementera Lean. Även personalen belyser ledarnas 
engagemang som en viktig faktor vid införandet då de ser det nya visuella ledarskapet som 
mycket motiverande.  

I intervjuer och genom observationer har vi på fallföretaget identifierat ett antal personer 
som förkroppsligar detta engagemang. Dessa personer ser vi därför som förändringsagen-
ter på fallföretaget. Liksom tidigare diskuterats berör Lean-införandet båda typerna av för-
ändring, kontinuerlig och episodisk, vilket medför att förändringsagenterna i detta fall ock-
så måste ta sig an de olika krav dessa båda förändringstyper medför. I den inledande fasen 
av implementeringen bör förändringsagenterna således, liksom Weick och Quinn (1999) 
nämner, utarbeta mål och sedan destabilisera de återhållande krafter som motverkar för-
ändringen. I nästa etapp av Lean-införandet bör förändringsagenten ställa om sitt arbetssätt 
för att istället, liksom Weick och Quinn (1999) vidare tar upp, leda förändringen genom att 
föregå med gott exempel.  

Då förändringsagenterna, genom att sprida engagemang och kunskap om Lean, spelar en 
oerhört viktig roll i förändringsarbetet ser vi valet av förändringsagenter som en viktig fak-
tor för att lyckas med ett Lean-införande. 

I Lean-litteraturen uppges ofta att organisationen ska sträva efter perfektion och därigenom 
uppnå förbättrad produktivitet och förbättrad kvalitet. Detta är också något som respon-
denterna framhäver som några av förtjänsterna med att implementera Lean. I detta reso-
nemang ligger ett antagande om att organisationen har ett gemensamt mål och kan agera på 
ett enhetligt vis för att uppnå detta mål vilket för våra tankar till de teleologiska föränd-
ringsteorierna. Liksom Van de Ven & Poole (1995) beskriver, medför de teleologiska för-
ändringsteorierna att verksamheten inte kommer att kunna förutspå hur den kommer att 
förändras genom processen. Vi kan därför dra slutsatsen att flexibilitet i arbetssätt och pro-
cesser är något som bör eftersträvas för att på ett smidigare sätt kunna följa med den ut-
veckling som processen föreskriver.  

Då vi under intervju med en av ledarna på fallföretaget fått reda på att det uppstått pro-
blem med att möta variationer i efterfrågan på de nya Lean-linorna kan vi nu härleda denna 
problematik till att man på förhand inte kunde förutspå hur verksamheten skulle komma 
att förändras.   

Van de Ven & Poole (1999) beskriver att motorn i de teleologiska förändringsteorierna är 
strävan efter att uppnå det för verksamheten gemensamma målet. Om verksamheten skall 
lyckas med att nå målet för strävan gäller det alltså att alla i verksamheten drar åt samma 
håll. Organisationen bör därför, liksom Kotter (1996) och Schein (1999) beskriver, utarbeta 
och använda en förändringsvision för att styra verksamheten mot det gemensamma målet. 
Då respondenterna beskriver att det finns ett visst motstånd mot implementering av Lean 
anser vi att en gemensam förändringsvision skulle kunna hjälpa verksamheten att få även 
motståndarna till att sträva efter detta gemensamma mål. Vi ser den gemensamma visionen 
som ett viktigt hjälpmedel för att hantera förändring i verksamheten i samband med infö-
randet av Lean.  

Då Lean bygger på att sträva efter perfektion utgör alltså strävan efter perfektion, i det här 
fallet, förändringens motor. Om det i organisationen finns ett starkt motstånd till föränd-
ringen kan detta således bidra till att motorn stannar. Vi ser därför att det är av yttersta vikt 
att aktivt försöka minska motståndet och därmed mobilisera krafterna bakom strävan mot 
det gemensamma målet.  



 

 64 

För att minska motståndet mot förändringen bör förändringsagenten liksom Schein (1999) 
beskriver balansera mellan att destabilisera det rådande tillståndet och tillhandahålla tillräck-
lig psykologisk säkerhet för att förändring skall kunna bli av. Vi vill här återanknyta till hur 
viktigt det är för organisationen att välja rätt förändringsagenter då deras skicklighet kan bli 
avgörande för om införandet blir lyckat eller inte. 

Sammanfattning 

Personalen nämner att den viktigaste motivationsfaktorn inom Lean var att hamna i rätt 
arbetsgrupp som de även kunde vara med och forma själva.  Detta menar vi är en central 
del i själva utformandet av Lean inom ett företag. Vi anser att teambyggande är en central 
del i Lean men för att kunna använda Lean måste organisationen skapa dessa team. 

När en organisation ska bilda en grupp bör detta styras ifrån arbetsuppgiften där det finns 
personer med den rätta spetskompetensen. Men det går inte bara att sätta samman en 
grupp med den rätta kompetensen vi måste också tänka på att personerna i gruppen ska 
kunna fungera tillsammans och lära. Annars kommer detta att utgöra ett stort hinder då 
gruppen måste kunna samspela för att nå bästa resultat (Larsen, 2003).  

Förbättringsförslag och antal genomförda förbättringar tror vi kan vara ett tydligt mäte-
tal som är bra att ha i åtanke som Lean-organisation. Det bör inte vara en stor skillnad 
mellan antalet förslag och antalet genomförda förslag då det ger fel signaler till persona-
len. De förslag som inte genomförs eller tar längre tid måste kommuniceras och förkla-
ras varför de inte åtgärdas för att inte skapa ett missnöje som kan påverka personalens 
engagemang negativt.  

Genom att vara proaktiv i förhållande till de förändringar som uppstår i samband med 
införandet av Lean anser vi att organisationen kan förbättra förutsättningarna för att 
lyckas med införandet. Då vi identifierat teleologiska förändringsteorier bakom Lean 
bör organisationen för att förbereda sig inför förändringar sträva efter flexibilitet i pro-
cesser och arbetssätt. Vidare ser vi valet av förändringsagenter som väldigt viktigt i 
samband med införandet då dessa spelar en väldigt viktig roll i förändringsarbetet. 

 

► Framgångsfaktor: Arbetsgruppens sammansättning 

Att arbetsgruppens sammansättning är en framgångsfaktor på fallföretaget blir uppen-
bart under intervjuerna och kan även styrkas vid litteratur som påtalar vikten av att 
medarbetarna hamnar i en grupp de trivs i. Genom grupperna så kan en subkultur od-
las som kan fungera som en katalysator för deras engagemang och trivsel för sitt arbete 
och för organisationen i helhet. Att hamna i en grupp som trivs tillsammans kan ge 
ökad motivation och göra det lättare för gruppen att ta ett gemensamt ansvar för ar-
betsprocessen. 

► Framgångsfaktor: Planerad förändringshantering 

Det finns många faktorer att beakta vid ett Lean-införande, därför är det viktigt att det 
finns en planering och medvetenhet kring de val som måste göras. Till exempel valet av 
förändringsagenter, att minska motståndet mot förändringen, att sträva efter flexibilitet 
samt att använda en gemensam vision för förändringen. Dessa delar samlar vi i fram-
gångsfaktorn planerad förändringshantering. 
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5.5 Framtiden och ledarskapet 

Personal 

Respondenterna anser ledarna numer är mer tillgängliga och är tvingade att lyssna och age-
ra utifrån personalens behov och önskemål. Respondenterna ser det som positivt att led-
ningen engagerar sig mera nu när Lean har införts i fallföretaget.  

Genom sitt stödjande engagemang skapar ledarna trivsel och motivation hos personalen 
samt möjliggör för personalen att våga ta upp brister och uppmuntrar personalen till att ut-
veckla sin arbetsplats (NUTEK, 2004a; NUTEK, 2004b).  

Respondenterna menar att det viktiga är att ledarna är noga med att påtala att de i persona-
len inte ska sluta förbättras. När teamets mål uppfylls så belönas de vilket de anser är posi-
tivt och stärker deras motivation. Vi anser att ledningens engagemang är en del av vägen till 
framgång för att lyckas med Lean. 

Ledning 

Lean-ledarskapet är en viktig del i Lean och handlar mycket om att engagera och motivera 
personalen, detta återkommer våra respondenter till vid ett flertal tillfällen. Detta verkar le-
darna på vårt fallföretag förstå, de talar varmt om Lean och verkar genuint intresserade och 
positiva till Lean. De säger att Lean-konceptets grund bygger på att ledarna är engagerade 
och motiverade. Något som de nämner är tydligt, visuellt ledarskap och stor närvaro där 
värde skapas. Detta kan liknas med management by walking around som Meland (2006) nämner 
är en viktig faktor inom Lean. Att det ibland kan vara bättre att delegera och avvara några 
möten för att istället ta en runda och känna av vad personalen tycker om den rådande situa-
tionen och höra om det är något som inte fungerar eller något som fungerar extra bra. Det-
ta görs för att få personalen att förstå att de är engagerade och lyssnar, NUTEK (2004) 
nämner att det är genom att skapa en öppen miljö där ledaren är närvarande och förstående 
som genuint förtroende och engagemang kan skapas. Respondenterna menar genom att 
sprida kunskap och förståelse för Lean, så skapas de rätta förutsättningarna för att lyckas 
med införandet. 

Det finns alltid delar av en organisation som är lite mindre positiv till de förändringar som 
sker och det finns många olika sätt att få med sig dessa. Lindell (2005) nämner att det är 
viktigt att inte översälja sina förändringar, detta för att enklare få med sina medarbetare och 
det tror vi är en viktig del av förändringen. Det gäller att förstå att de förbättringar som 
kommer att ske är en långsiktig förbättring som inte kommer av sig själv. De mål och för-
ändringar som ledarna sätter upp skall vara uppnåbara för att enklare få med sig persona-
len.  
Lindell (2005) säger att bästa sättet för att få över dem som är negativa till förändringen är 
att se till att de som vill förändras har det bra och låta de som är negativa vara i fred. En 
annan metod för att få med sig nejsägarna är att få över dem som befinner sig i mitten och 
är nära att ansluta sig till ja-sägarna. Genom att göra detta kan dessa i sin tur påskynda pro-
cessen att få över dem som är negativa till förändringen.  

Sammanfattning 

Både litteraturen och respondenterna tar upp vikten av att ledarna är engagerade och synli-
ga för att stävja missnöje och uppmuntra det engagemang som Lean förespråkar. Båda 
grupperna respondenter talar om att ledarna har blivit mer engagerade och mer synliga och 
tar upp detta som en positiv faktor med Lean. Att ledarna uppmuntrar och aktivt visar att 
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de är där för personalens skull är en viktig komponent för att uppmuntra övrig personal för 
att de ska ta mod till sig att komma med förbättringar för att genom detta kunna etablera 
den kultur som är så viktig.  

För att lära krävs motivation, men det kanske inte räcker. O´brien (återgiven i Senge, 2001) 
säger att organisationer tillgodoser de första stegen i stegen i Malsows behovshierarki. Men 
organisationen måste också tillgodose de sista stegen för att kunna vara effektiva i organisa-
tionen. Detta kan kanske göras om vi tänker i filosofiska banor där vi kan tillgodose den 
enskilda individens behov och agera rätt beroende på vilken situation individen befinner sig 
i. Detta skulle kanske skapa en bra start för att bli en lärande organisation. När vi fått för-
ståelse för det filosofiska så måste vi sedan börja tänka i system och även få personal att 
tänka i dessa banor så att alla kan se en helhet. Men detta kräver engagemang och att per-
sonalen är villiga att lära sig. Dewey förklarar lärandet och dess process, genom att förstå 
denna filosofi så kan kanske ledare genom att tillämpad detta också på ett effektivare sätt få 
personalen att förstå vad lean innebär och att de även får förståelse för organisationen som 
en helhet. 

► Framgångsfaktor: Stödjande ledarskap  

Det är personalen som driver Lean och det är därför viktigt att personalens åsikter inte 
negligeras eller inte tas på tillräckligt stort allvar. En personal som anser att ledningen 
inte lyssnar kan få konsekvenser som lätt kan undvikas genom stödjande ledarskap.  

Faktorer som vi har identifierat är att den tid personalen har på sig att utföra sina ar-
betsuppgifter, den så kallade taktningen, är viktigt att den är rimlig och genomförbar 
utan onödigt stress. Genom att skapa en positiv första känsla för Lean är viktig för att 
de nya användarna ska kunna fungera som ambassadörer till dem som är lite mer tvek-
samma till förändringen. 

De förändringsförslag som kommer från personalen är viktiga att ledningen lyssnar på 
och försöker förstå vad som bottnar i de problem som personalen vill åtgärda. Genom 
att sätta upp ett mål på hur många procent av förändringsförslagen som ska lösas, så 
skulle detta ge tydliga signaler till personalen att deras åsikter är viktiga. 

5.6 Behovsteorier, Maslow och Lean 

Det svåra inom Lean handlar om att förändra den existerande kulturen till en Lean-kultur 
(Liker, 2009), vi har genom vår studie uppmärksammat att det finns samband med Maslow 
behovsteori och Lean. Kaufmann och Kaufmann (2005) stödjer oss i vårt påstående då de 
anser att Maslows behovshierarki har fått stor praktisk betydelse för att förstå och kunna 
främja en positiv motivation i arbetslivet.  

O´Brien säger att organisationer tillgodoser de mänskliga behoven som: mat, husrum och 
tillhörigheter, detta kopplar han sedan till Maslows tre inledande faser i behovshierarkin. 
O´Brien anser att organisationer också måste ta hänsyn till inre behov och stärka de an-
ställdas självkänsla och självförverkligande, då skapas organisationer som bättre samspelar 
med den mänskliga naturen O´Brien (återgiven i Senge, 2001).   

Vi har en ide som bygger vidare på de tankar O´Briens har och att det kanske skulle gå att 
utveckla mot Lean-filosofin Meningen är att skapa en språngbräda för fortsatt forskning 
där individen i Lean kopplas ihop med de olika stegen i Maslows behovshierarki. Genom 
detta tror vi att organisationer i framtiden kan nyttja resultaten och skapa bättre förutsätt-
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ningar för att nå Leans fulla potential och styrka. Genom att tillämpa och utgå från Mas-
lows behovsteori kan också organisationer/ledare få större förståelse för vad de bör foku-
sera på för att förstå och bli Lean. Vi kommer nedan att beskriva några kopplingar vi sett i 
denna studie, mellan Maslows behovshierarki och Lean skulle kunna se ut.  

Det mänskliga behovet kan delas in i fem huvudkategorier Maslow rangordnade också de 
olika motiven, vilket kom att kallas behovshierarki (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Mas-
lows tanke var att människan först skulle uppfylla de behov som var längst ner i pyramiden, 
de så kallade bristmotiven innan de kunde ta del av växtmotiven.  

1. Fysiologiska behov: Detta behov befinner sig längst ner i behovshierarkin och utgör de 
behov som är av vikt för att människan ska överleva. Detta steg förverkligar människan ge-
nom att få ersättning för sitt arbete. Här finner vi likheter med O`Brien (återgiven i Senge, 
2001) säger med ersättning kan vi köpa mat.  

2. Trygghetsbehov: För att känna sig tillfreds så måste människan känna någon form av 
trygghet. Det kan exempelvis handla om att få fast anställning och därigenom tillgodose sig 
en viss trygghet. Vi tror att Lean-filosofin eventuellt fungerar bättre i öst där en livstidsan-
ställning är vanligare och har således lättare att släcka detta steget i Maslows behovshierarki.  

Vi proklamerar inte att det är det enda sättet för att få personalen att känna trygghet, detta 
kan ske genom att arbeta systematiskt och noggrant med personalfrågor. Detta kan vara allt 
från löneförmåner till personalaktiviteter och utbildningar. Att premiera och arbeta aktivt 
med intern rekrytering och utbildning kan vara en tydlig fingervisning om att företaget utta-
lat visar att de bryr sig och vill använda den personal som finns kvar. Intern rekrytering och 
tydlig fokusering på personalen är viktigt inom Lean (Liker, 2009) 

Personalen kan då känna att de kan utvecklas inom företaget och kan då etablera ett större 
intresse och engagemang för företaget. Om företaget får med sig större mängden av de an-
ställd så att de ser Lean som positivt kan detta också skapa en sorts trygghet. Genom god 
kommunikation når vi ut till de anställda och kan på så sätt förmedla viktiga delar inom 
Lean som kan bidra till att individen tillgodoser sig sina trygghetsbehov. Vi bör också i 
denna fas kommunicera med personalen om vad förändring är och vad det kommer att in-
nebära på lång sikt.  

3. Sociala behov: De sociala behoven är viktiga för oss, genom att ha uppfyllt tidigare be-
hov så kan vi också ta del av detta bristmotiv. Att socialisering är viktigt är viktigt för före-
taget att förstå. Organisationen bör skapa förutsättningar för personalen så att dessa kan 
skapa ett socialt liv även inne på företaget.  

Vid sammansättningen av team så kan arbetsledaren inte sätta ihop den rätta gruppen om 
arbetsledaren inte har förståelse för vad den sociala delen betyder för personalen och den-
nes motivation. Ett fungerande teamwork är viktigt både för den sociala gemenskapen lik-
som organisationen för att Lean ska fungera. Det är i denna fas som vi skapar de sociala 
rollerna, regler och normer som styr den organisationskultur vi deltar i. Om alla har en 
gemensam syn på symboler och använder sig av samma språk så kommer detta påverka 
den sociala gemenskapen och därmed främja en positiv inställning till användningen av 
Lean.  

4. Uppskattning: Här vill människan tillfredställa sig genom att arbeta bra och genom det-
ta få beröm och uppskattning. I arbetslivet kan det vara av monetära belöningar, men fram-
förallt uppmuntran från arbetsledare och annan personal är viktigt. Något som till stor del 
motiverar de anställda och starkt uppskattas är att det är frekventare besök ute i tillverkning 
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både från ledning och ledare. Något annat som också uppskattas är den del i Lean där per-
sonalen får komma med egna förslag och idéer om hur organisationen kan förbättras.  

5. Självförverkligande: Här kan vi utveckla oss till fullo genom att utnyttja den kapacitet vi 
besitter och som vi menar även är kärnan och förutsättning för att Lean ska vara vinstgi-
vande. Vi menar att Lean bygger på att personalen befinner sig på detta behovssteg som 
innebär utnyttjandet av människors fulla potential (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Då 
personalen tillåts förbättra sin egen arbetsmiljö ökar engagemanget och verksamheten för-
bättras (1000ventures, 2010).  

Exempel på paralleller mellan Maslows behovsteori och Lean 

Idag går det att utföra ett visst antal arbetsmoment och alla följer samma takt på linan vilket 
för med sig att det inte längre går att jobba undan utöver de egna arbetsmomenten. Detta 
medför att de som är klara innan sin egen tid gått ut kan disponera sin egen tid efter eget 
behag, till exempel att gå till grannen och hjälpa denne eller bara sitta och prata. Några av 
respondenterna berörde att det också var stressigt på grund av att linorna inte var rätt tak-
tade. Det var tydligt att denna otaktade lina medförde många negativa aspekter som inte 
enbart rörde den stress som infann sig då tiden för utfört arbete var knapp. Respondenten 
nämnde att arbetet kändes mindre socialt och även som att personalens arbetssituation 
därmed hade försämrats trots att företagets siffror hade förbättrats. Vi menar att respon-
dentens plats på Maslows behovshierarki hade förändrats negativt.  

Personalen var stressade och kunde inte förändra situationen – de var inte på toppen av 
trappstegen, i självförverkligandesteget. Produktiviteten uppfyllde inte målen och även om 
personalen fick uppmuntran så kände de att arbetsinsatsen inte var bra nog. – de var inte 
på trappsteg fyra - uppskattningssteget. Det sociala umgänget hade enligt några av respon-
denterna blivit obefintligt då de inte hade tid för detta – de var inte på trappsteg tre – socia-
la behov.Då takttiden inte var i rätt balans med vad personalen hade möjlighet att prestera 
kände sig personalen inte tillfreds med situationen. Liksom vi tidigare nämnt tror vi att alla 
människor vill göra ett bra jobb och då de inte får möjlighet att göra det uppstår missnöje, 
kanske rent av otrygghet. Detta är en hårddragning men vad vi vill visa är att taktproblem 
som eventuellt skulle kunna nonchaleras kan göra att hela arbetssituationen upplevds som 
negativ. 

På den andra linan där takttiden var lugnare upplevdes situationen tvärt om och där var det 
generellt mycket positiva tongångar. Berörda respondenter nämnde till och med att arbetet 
kändes mer socialt och arbetssituationen var mer positiv. 

Vid en parallell till Maslows behovstrappa menar vi att de kände sig stolta över sin gemen-
samma prestation och var nöjda och säkra på sina arbetsuppgifter – steg två. De kunde so-
cialisera utefter att de blev klara med sina arbetsuppgifter och behövde inte stressa för att 
hinna med dessa – steg tre sociala behov. Deras gemensamma arbete gav monetära belö-
ningar varje dag de utförde sina arbetsuppgifter utan vidare problem och nådde upp till må-
len – Uppskattningssteget. 1. De var på sista steget, tillväxtsteget där de kunde påverka sin 
arbetssituation och ta ansvar och engagera sig för sin arbetssituation – sista steget, självför-
verkligande (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Idén om att koppla samman Maslows behovsteori och människorna i Lean anser vi vara ett 
bidrag till tidigare teori och praktik. Vi hoppas också att vår studie kan öka intresset för 
Lean samt bidra med att stärka befintliga teorier och praktik som behandlar samma områ-
den som denna uppsats. 
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6 Slutsats 

I detta stycke presenterar vi de framgångsfaktorer vi identifierat på fallföretaget. Våra slutsatsers generali-
serbarhet stöds av att de tre fallstudierna som studerats kommit fram till liknande slutsatser som denna 
studie.  

Då vi identifierar nedanstående framgångsfaktorer och därmed även belyser dessa anser vi 
studiens syfte vara uppfyllt samt den första forskningsfrågan vara besvarad. Vi har i analy-
sen grundligt beskrivit varför de identifierade framgångsfaktorerna är viktiga i Lean-
införandeprocessen och anser därmed att vi besvarat den andra forskningsfrågan. Under 
arbetets gång har vi insett att de viktigaste områdena är de så kallade mjuka delarna och 
hanteringen av människorna är centralt vid en Lean-implementering.  

 

 

Att hela organisationen utgår från samma grundfilosofi ger förutsättningar för att arbeta 
tillsammans med gemensamma visioner och mål. Att personalen har förståelse för vad 
Lean innebär medför en medvetenhet och en trygghet som är positiv.  

 

 

Rätt kommunikation i rätt tid är en förutsättning för att införandet av Lean ska fungera 
problemfritt. Genom att vara medveten om vikten av kommunikationens kraft kan infö-
randeprocessen göras bättre.  

 

 

Arbetsgruppens/teamets sammansättning är en central del i personalens inställning gent-
emot det nya arbetssättet och därför en viktig faktor vid införandet. En bra sammansätt-
ning ger många och viktiga synergieffekter 

 

. 

Det är viktigt att planera själva förändringen för att minska motstånd och skapa bättre för-
ståelse, där alla arbetar mot gemensamma mål och visioner.  

 

 

För att Lean ska fungera är det centralt att ledarskapet fungerar. Inom Lean är det extra 
viktigt att ledarna är stödjande och lyssnande för att kunna motivera personalen till att en-
gagera sig i den grad Lean kräver. 

►Förståelse för vad Lean innebär 

►Arbetsgruppens sammansättning 

►Stödjande ledarskap 

►Planerad förändringshantering 

►Kommunikation 
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7 Avslutande diskussion 

I detta kapitel för vi en diskussion rörande generaliserbarheten i de framgångsfaktorer vi identifierat. Vi 
presenterar även förslag till framtida forskning och avslutar med reflektioner. 

7.1 Avslutande tentativ modell 

 

Figur 7.1 Avslutande tentativ modell 

I vår studie har vi använt en tentativ modell som vi på detta vis avslutar med att presentera 
de framgångsfaktorer vi identifierat. 

7.2 Generaliserbarhet 

Genom att vi studerade liknande studier där de tagit fram framgångsfaktorer har vi undvikit 
att bli för färgade av tidigare studier. När vi väl studerat dessa har det visat att våra slutsat-
ser är generaliserbara men vi vill ändå poängtera att alla implementeringar är unika och ge-
neraliserande sanningar bör hanteras med försiktighet. I uppsatsen så har vi även studerat 
några fallstudier för att se om det finns några likheter i de framgångsfaktorer vi har kommit 
fram till. I undersökta fallstudier finns resultat från både USA, Västeuropa och Östeuropa 
samt att fallstudierna också relaterar till befintlig litteratur. I de fallstudier vi tar upp så finns 
det likheter mellan vad vi kommit fram till och vad de rekommenderar. 

Doktor Anna-Lisa Weigel (MIT OpenCourseWare, 2008d) presenterar delad kunskap som 
en viktig faktor att ta hänsyn till när Lean implementeras. Vi anser att detta påstående kan 
kopplas till vad vi avser med förståelse för Lean och kommunikation. I tabell 3.2 tar Czab-
ke och Hansen (2007) upp viktiga aspekter vid ett Lean-införande och lyfter däribland fram 
kommunikation. Detta anser vi stödjer det vi i denna studie identifierat som framgångsfak-
torn kommunikation.  

Weigel (MIT OpenCourseWare, 2008d) tar också upp teamwork som en framgångsfaktor, 
vilket även vi i denna studie identifierat. Även hur viktigt det är att skapa bemyndigade 
team, välja goda förändringsagenter och att försöka minska förändringsmotstånd i verk-
samheten tas upp av Ahrens (2006).  
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Ahrens (2006) tar i fallstudien från Lean Alliance upp starkt ledarskap och att få persona-
lens engagemang och tillit som framgångsfaktorer för att lyckas med ett Lean-införande. I 
fallstudien som genomförts på Boeing (MIT OpenCourseWare, 2008b) lyfter författarna 
fram vikten av att involvera anställda i beslut som en viktig framgångsfaktor vid Lean-
införandet. Vi anser att dessa stödjer vårt resonemang rörande stödjande ledarskap. 
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7.3 Förslag till framtida forskning 

 

 

Vi tror att våra tankar om att koppla Lean till Maslows behovshierarki kan bidra till framti-
da forskning, då mycket av Lean-forskning idag handlar om just verktyg och hur de ska an-
vändas i Lean. Men det finns inte mycket forskning som stödjer organisationen rörande hur 
de ska hanterar de mjuka faktorerna i organisationer som vill börja sin Lean-resa. Varför är 
det så? Vi kan ju se människan som den främsta framgångsfaktorn inom i stort sett alla om-
råden. Därför bör vi satsa helhjärtat på att öka kunskapen om denna och hur vi på bästa 
sätt i varje organisation når framgångar i en gemenskap med de mänskliga behoven. 

Vi hoppas också att vår studie kan öka intresset för Lean samt bidra med att stärka befintli-
ga teorier och praktik som behandlar samma områden. Vi menar dock att de framgångsfak-
torer som identifierats i denna studie bör undersökas bredare med kvantitativa metoder för 
att på så sätt öka validiteten.   

7.4 Reflektioner 

Denna rapport har gett författarna en djupare förståelse för begreppet Lean och hur det på 
verkar organisationen och människorna som verkar där. Arbetet har varit både lärorikt och 
intressant då vi har fått ta del av ny information och att denna har ökat vårt intresse för 
Lean. Genom ökad kunskap om Lean så har vi också stärkt våra tankar om att Lean kan 
vara framtiden inom svenskt näringsliv. 

Genom våra empiriska studier har vi fått vissa förväntningar på vad som kan anses vara 
generaliserbart vid införandet av Lean. Efter att ha studerat teori och tre olika fallstudier så 
anser vi att våra första antagande om vad som var framgångsfaktorer stämmer med vad vi 
kommit fram till. 

Även om vi tror att det finns en viss generaliserbarhet så anser vi att det bör bedrivas vida-
re forskning inom vårt område vi tror då att för att stärka vårt resultat så bör en kvantitativ 
studie ligga till grund för denna insats. Författarna inser att det är lätt att bara påstå att det 
finns en viss generaliserbarhet, och om vi skulle utföra studien en gång till så hade vi an-
vänt av ytterligare fallföretag och utfört fler intervjuer på dessa företag. Genom detta tror 
vi att resultaten skulle bli av en högre validitet. Vi anser dock att den metod som använts 
passar väl in i den studie som utförts och tror att liknande resultat kan uppnås vid liknande 
metod. 

Genom studien så har det väckts ett par frågor men det finns en som vi anser vara av bety-
dande karaktär och det är vår tanke om att föra samman Lean med Maslows behovshierar-
ki. För att förstå måste vi veta grunderna i själva filosofin och tanken som ligger bakom hur 
organisationer lyckas med personalen för att sedan kunna applicera detta på lean Vi tror att 
detta skulle öka förståelsen för våra de problem som kan uppstå vi införandet av Lean.  

► Att koppla Lean till Maslows behovshierarki 
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuteknik 

Riktlinjer för intervjuer för att stärka empirins giltighet och kvalitet - För att våra intervjuer skulle bli så 

bra som möjligt studerade vi litteratur rörande intervjutekniker och genom vidare diskussion utarbetade vi 

ett ramverk med regler som vi förhåll oss till. Dessa förhållningsregler finns punktade nedan. 

• Att göra klart med konfidentialitet och anonymitet (Gillham, 2008). 

• Att inte ställa överflödiga frågor – pilotintervju sida 44 – att gruppera alla frågor 
under samma ämnen (Gillham, 2008). 

• Använda en fråga i taget, inte fler än en fråga per fråga, inte sammansatta frågor 
(Gillham, 2008). 

• Varför? Vad skulle ni gjort? Vad har varit Bra? Vad har varit dåligt? Hur kändes 
denna förändring innan förändringen? Hur känns den nu? Har din inställning för-
ändrats? Om ett svar är Ja, fråga varför? På vilket sätt? Hur? Förtydligande var noga 
med att det ska vara tydliga svar? Tillfredsställelse, på jobbet, skillnader, Framgick 
det innan ni började, Information som skulle komma, Aktiviteter innan, Hur gick 
snacket, Förändrade rutiner (Gillham, 2008). 

• Att ställa känsliga frågor på rätt sätt och vara medveten om vad som är känsligt. 
(Wärneryd, 1993) 

• För att förbättra kvaliteten på vår intervjuguide kommer vi att genomföra ett antal 
testintervjuer. Vi kommer därigenom att kunna minska antalet frågor och ”koka 
ner” dem till det viktigaste (Gillham, 2008). 

• Aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997). 

• Etiska frågor i början av en intervjuundersökning (Kvale, 1997). 

• Vi var noga med att poängtera att vi kom för att lyssna på dennes erfarenheter och 
synpunkter och inte för att betygssätta eller att på annat sätt gradera någon eller 
några (Repstad, 1993). 

• Det var viktigt att inte fokusera på den ordningsföljd ämnena har då en respondent 
kan svara på fråga fem under fråga ett och börjar intervjuaren avbryta respondenten 
för att få en ”rätt” ordningsföljd kan det få konsekvenser av en irriterad eller osäker 
respondent och därmed även tystare (Repstad, 1993). 

• Genom att använda sig av gester, nickningar, leenden och annat minspel som pas-
sar till given situation är viktigt samtidigt som intervjuaren nästan alltid ska hålla 
med om vad respondenten säger även om det skulle ”skaka om en i ens innersta” 
(Repstad, 1993). 

• Använda en diktafon för att koncentrera sig på vad respondenterna sade, kunna 
tolka mimik och det icke-verbala beteendet, observera helheten samt att slippa fo-
kusera på att skriva ner vad respondenten säger (Repstad, 1993). 
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Bilaga 2 Historien om elefanten 

 

MIT OpenCourseWare (2008c). 

 

There is an old Chinese folktale about three blind men who encountere an elephant for the first 
time and attempt to learn about it by touch alone. The experience of each is unique because each 

touches a different part of the elephant. This ancient story can teach us something important to-
day about business intelligence (BI). Here’s the tale: 

One day, three blind men happened to meet each other and gossiped a long 

time about many things. Suddenly one of them recalled, “I heard that an ele-
phant is a queer animal. Too bad we’re blind and can’t see it.” 

“Ah, yes, truly too bad we don’t have the good fortune to see the strange ani-
mal,” another one sighed. 

The third one, quite annoyed, joined in and said, “See? Forget it! Just to feel it 

would be great.” 

“Well, that’s true. If only there were some way of touching the elephant, we’d be 

able to know,” they all agreed. 

It so happened that a merchant with a herd of elephants was passing, and 

overheard their conversation. “You fellows, do you really want to feel an ele-
phant? Then follow me; I will show you,” he said. 

The three men were surprised and happy. Taking one another’s hand, they 

quickly formed a line and followed while the merchant led the way. Each one 
began to contemplate how he would feel the animal, and tried to figure how he 

would form an image. 

After reaching their destination, the merchant asked them to sit on the ground 
to wait. In a few minutes he led the first blind man to feel the elephant. With 

outstretched hand, he touched first the left foreleg and then the right. After that 
he felt the two legs from the top to the bottom, and with a beaming face, turned 

to say, “So, the queer animal is just like that.” Then he slowly returned to the 
group 

 

Thereupon the second blind man was led to the rear of the elephant. He 
touched the tail which wagged a few times, and he exclaimed with satisfaction, 
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“Ha! Truly a queer animal! Truly odd! I know now. I know.” He hurriedly 
stepped aside. 

The third blind man’s turn came, and he touched the elephant’s trunk which 
moved back and forth turning and twisting and he thought, “That’s it! I’ve 

learned.” 

The three blind men thanked the merchant and went their way. Each one was 
secretly excited over the experience and had a lot to say, yet all walked rapidly 

without saying a word.  

“Let’s sit down and have a discussion about this queer animal,” the second blind 

man said, breaking the silence. 

“A very good idea. Very good.” the other two agreed for they also had this in 
mind. Without waiting for anyone to be properly seated, the second one blurted 

out, “This queer animal is like our straw fans swinging back and forth to give 
us a breeze. However, it’s not so big or well made. The main portion is rather 

wispy.” 

“No, no!” the first blind man shouted in disagreement. “This queer animal re-

sembles two big trees without any branches.” 

“You’re both wrong.” the third man replied. “This queer animal is similar to a 
snake; it’s long and round, and very strong.” 

How they argued! Each one insisted that he alone was correct. Of course, there 
was no conclusion for not one had thoroughly examined the whole elephant. 

How can anyone describe the whole until he has learned the total of the parts. 

(Kuo, Louise and Kuo, Yuan-Hsi, Chinese Folk Tales, 1976, Celestial Arts: Millbrae, CA, pp. 83-
85.) 

If I retold this story today to teach a lesson about BI, I might call it “Three blind analysts and a 
data warehouse.” Business people struggle every day to make sense of data, stumbling blindly, 

touching only small parts of the information, and coming away with a narrow and fragmented 
understanding of what it means. Conventional BI tools make it unnecessarily difficult to explore 

data from multiple perspectives, so analysts tend to pursue only a limited set of predetermined 
questions. It is simply too time consuming to explore the data thoroughly, allowing fresh discov-
eries to lead them to comprehensive and free-flowing exploration. Without the ability to exam-

ine data from multiple perspectives simultaneously, many of the meaningful relationships that 
exist in our data will remain hidden. We stumble blindly and understand only in part, mostly 

because we are disabled by ineffective tools. Tableau software offers a solution. Tableau makes it 
so easy to shift from one perspective to another while exploring and analyzing data that we, as 
analysts, are encouraged to pursue every question that arises during the process, almost as fast 

as we can think of them. Because we are not distracted by the mechanics of using the software or 
forced to go through time-consuming steps to get from one view of the data to another, we be-

come immersed in the data and the analytical process. We are able to spend our time thinking 
about the data, not wrestling with the software. 
In this paper, I want to focus on the insights that emerge when software enables us to view a set 
of data from several perspectives at the same time. I call a screen that contains multiple concur-
rent views of a common data set so that comparisons can be made a “faceted analytical display.” 
Don’t worry about the name, however. Whatever you choose to call it is fine. What matters is 

that you have the means to expand your analytical reach by viewing data in this way (Few, 
2007). 
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Bilaga 3 Employee Satisfaction Index 

Bilaga 3 X-axeln visar på korrelationen mellan högt samband mellan arbetsmotivation till 
vänster och de faktorer som värderas lägre till höger MIT OpenCourseWare (2008b). 
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Bilaga 4 Implementerings rekommendationer 

_Recommendation: Train the organisation and make sure that everybody thoroughly un-
derstands the TPS philosophy. Before starting with the introduction of lean implementa-
tion actions it is strongly recommended to first of all make sure that the whole workforce 
understands that lean is more than just a toolbox, the use of teamwork and the elimination 
of non value adding tasks. Conducting lean training and explaining that a fully integrated 
management philosophy like the TPS does not seek tom reduce headcount but is a way to 
create new work and business which can clearly be proved by looking at actual Porsche fig-
ures. Especially it is essential that everybody understands that even if redundancies and ex-
cessive operator and machine capacities are shown, the TPS is not a tool for headcount re-
duction (Ahrens, 2006). 

_ Recommendation: Ensure that the board and top management actively drive and support 
the change with strong leadership. Especially the survey has shown that the most important 
success factors are related to top management support during the whole change process. 
Strong senior manger availability on the shop floor, regular Kaizen event and lean training 
participation are mandatory if an organisation seeks to implement the TPS on a sustainable 
basis. Those companies which were successful were driven by CEOs who spent up to 35% 
of their time on the lean rollout. Management should be aware of this responsibility and 
critically ask them if they want to contribute that amount of time (Ahrens, 2006). 

_ Recommendation: Do not only concentrate on TPS tools and techniques – everyone in 
the organisation (including all stakeholders) should commit to make it work. It is critical to 
success that both the change agents and the functional managers have a good understand-
ing of the relevant lean tools and TPS concepts. Moreover it is important that responsible 
persons do understand that this is a basic presumption and not the essence of the TPS. 
Once certain knowledge of these tools has been developed in an organisation it is essential 
that all stakeholders, especially the workers’ council are involved. If the organisation strug-
gles to commit, it is recommended to create a crises to enhance this (Ahrens, 2006). 

_ Recommendation: Find a good change agent. As with the use of the lean tools waste in 
the sense of the TPS will come to the surface, which may generate fears among the work-
force, it is critical that an experienced change agent is responsible for team facilitation and 
the rollout. A very good knowledge of the lean methodology and concepts is mandatory, 
good social and communication skills, the ability to integrate, to fascinate and to implement 
changes are attributes the Kaizen facilitator should either develop or have. If these re-
sources are not dedicated 100% towards lean transformation, there is a big risk of losing 
speed, quality and support (Ahrens, 2006). 

_ Recommendation: Set a Kaizen agenda communicate it and involve operators through 
empowered Kaizen teams. It was shown that the use of the untapped knowledge of proc-
ess owners and operators plays an important roll in the Kaizen process. Therefore a Kaizen 
project sequence needs to be defined and the goals have to be communicated. _ Recom-
mendation: Map the value streams, apply standard TPS tools and begin as soon as possible 
with an important and visible activity. The above mentioned Kaizen project sequence 
should be developed with the help of a value stream amp and a value stream design. This 
should function as a vision of a waste free future state of the processes which can be com-
municated to the workforce. Once decisions on certain Kaizen events have been made it is 
vital to success that the first improvement is made visible and implemented quickly to con-
vince doubters (Ahrens, 2006). 
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_ Recommendation: Integrate the supporting functions into the lean rollout and build in-
ternal customer and supplier relationships. As lean is a fully integrated management phi-
losophy it is recommended that the idea of continuous improvement is also transferred 
into those organisational functions which support manufacturing and operations. It is rele-
vant 79 that all departments understand their roll in the lean transformation process. The 
best way to do that is by creating internal customer and supplier relationships. In the fol-
lowing paragraph recommendations for further research will be given (Ahrens, 2006).  
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Bilaga 5 Underlag inför intervju 

Intervjuer 

Intervjuerna i denna studie utförs för att ta reda på vad den operativa personalen anser som 
viktigast att tänka på inför ett införande av Lean. För att få fram så ärlig och raka svar som 
möjligt kommer alla som blir intervjuade att få vara anonyma, detta gäller även fallföretaget. 
Varje intervju kommer att ta cirka en timme och behandlar olika områden med anknytning 
till Lean införande.  

Uppsatsens mål 

Studiens mål är att utifrån intervjuer, observationer och litteraturgranskning kunna dra slut-
satser som leder fram till ett stöd för företag som står inför ett införande av Lean.  

Intervjufrågor 

1. Vad ser du som den största anledningen till varför Lean infördes här? 
2. Varför sökte du dig till Lean? 
3. Hur beskriver du Lean? 
4. Hur upplevde du första kontakten med Lean? 
5. Nämn en situation som lett till ökad trivsel här på arbetsplatsen i och med Lean in-

förandet. 
6. Nämn en situation som har lett till minskad trivsel i arbetet i och med Lean infö-

randet. 
7. Om du hade vetat vad du vet idag hade du då hoppat på Lean-arbetet? 
8. Vi har sett ett antal symboler och hört det snackas om (språk/begrepp) och liknan-

de här ute i verksamheten. Är detta något som är viktigt att förstå? 
9. Vad säger resten av bygget, hur går snacket, stämningen? 
10. Vad motiverar dig i ditt arbete? 
11. Hur kan du påverka din arbetssituation? 
12. Fanns det någon utvecklingsplan för dig som du fick ta del av inför Lean-

införandet? 
13. Är anställningstrygghet viktigt för dig? 
14. Ser du någon skillnad i hur ledarna har arbetat jämfört med hur de arbetar idag? 
15. Vad skulle du ha gjort annorlunda om du hade fått bestämma vid ett Lean-

införande? 
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Tabeller 

Tabell 1 Aspekter som bör beaktas under en Lean-rollout 

 

Källa: Ahrens (2006) 
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Tabell 2 Framgångsfaktorer vid Lean-implementering   

 

Källa: Ahrens (2006) 
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