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Sammanfattning 
Den japanska industrins intresse under efterkrigstiden för – den 
av Henry Ford (1863–1947) förädlade – löpande bandstekniken 
frambringade Toyotas Production System (TPS). Japanernas 
förfinade automationstanke väckte uppmärksamhet på den 
amerikanska bilmarknaden, vilket ledde till att TPS under 80-
talet blev föremål för forskningsprojekt vars utkomst blev Lean. 

Från att ha utvecklats för fordonsindustri återfinns i Sverige idag 
exempel på alltifrån kommunstyren till sjukvården som 
assimilerat Lean som verksamhetsstyrande metod. 

Trots att några av de mer basala principerna bakom Lean är 
enkelhet och tydlig kommunikation tenderar västerländska 
företag som implementerar Lean köpa konceptet, och med detta 
användande av engelska och japanska termer eller akronymer i 
organisationens vardag, rakt av. Arbetets syfte är att undersöka 
huruvida användningen av dessa termer på svensk- eller 
engelskspråkiga företag på något sätt motverkar eller försvårar 
implementeringen och förståelsen för Leans grundläggande 
filosofi: Uppkommer det inom en organisation begreppsförvirring 
vid användandet av Leans terminologi? 

Studien är utförd vid tre Lean-implementerande organisationer av 
olika karaktär, genom intervjuer med Lean-ledare och 
kvalitetschefer samt kortintervjuer av medarbetare. 

Resultatet visar att det vid en Lean-implementering, och arbetet 
efter det, förekommer förvirring och missanvändning av olika 
verktyg och begrepp inom Lean. Konkreta verktyg och begrepp 
kunde flest medarbetare såväl identifiera, etikettera som 
beskriva. Så snart man närmade sig abstrakt 
begreppsanvändande i vardagsspråk medföljde en större oklarhet 
och missuppfattningar. Den japanska språkdimensionen tycks 
inte påverka än mer i förvirrande riktning. En japansk eller 
engelsk term, såväl som en förkortning, ter sig lika främmande för 
den oinsatte, oavsett språk. 

Rapporten diskuterar även följder av resultaten och reflekterar 
utifrån lärandeperspektiv hur situationer med begreppsförvirring 
kan uppkomma, följder av det samt hur det kan undvikas. 

Nyckelord 
Lean, begrepp, verktyg, kommunikation, begreppsbildning, 
begreppsförvirring, lärande, pedagogik.  
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Abstract 
The post World War II interest from the Japanese industry for 
Henry Ford’s (1863–1947) automated car production industry 
shaped Toyota’s Production System (TPS). The Japanese ideas in 
refined automation brought the attention of American car 
production, which in the 80s led to that TPS became the subject 
matter for a research project creating Lean. 

From having been developed for automotive industry, we today in 
Sweden can find municipal governance as well as hospitals that 
have assimilated Lean as their activity management method. 

Even though some of the more basic principles behind Lean are 
simplicity and communication, western organizations 
implementing Lean tend to buy the whole concept, and with that 
the outright use of English and Japanese terms or acronyms in the 
everyday life. The aim of this thesis is to investigate whether the 
use of these terms, in Swedish or English speaking companies, in 
some way counteracts or complicates the implementation and 
understanding for the fundamental philosophy of Lean: Arises 
conceptual confusion within an organization when using Lean 
terminology? 

The study is carried out at three Lean implemented organizations 
of different nature, through interviews with Lean leaders and 
Head of the organizations quality work, together with short 
interviews with employees. 

The result shows that it in a Lean implementation, and in the 
work that follows, conceptual confusion occurs when using 
different tools and notions associated with Lean. Concrete tools 
and concepts tend most employees to identify and describe. 
Abstract notions of Lean led to ambiguity and misapprehensions. 
The dimension that the Japanese language brings doesn’t appear 
to show any additional confusing elements. An unfamiliar term or 
tool seems just as foreign for the uninitiated, regardless if it’s 
English, Japanese or an abbreviation.  

The report also discusses the implications of conceptual confusion  
and reflects from learning perspectives how the situation can 
originate, what comes out of it and also how to avoid it. 

Keywords 
Lean, concepts, tools, communication, conceptualization, 
confusion, learning, education, pedagogy.  
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1 Inledning och syfte 
Denna text beskriver ett examensarbete som handletts vid Industrial Control 
Systems (ICS) vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) samt Institutionen för 
matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid 
Stockholms universitet (SU). Undersökningen tillhörande examensarbetet är 
utförd vid tre organisationer med verksamhetskonceptet Lean implementerat. 

Utöver detta spänns i detta avsnitt omfattningen av examensarbetet upp. Vad 
undersökningen ämnar besvara och vad målsättningen med arbetet är 
preciseras. 

1.1 Syfte 
Trots att några av de mer basala principerna bakom Lean är enkelhet och tydlig 
kommunikation tenderar västerländska företag som implementerar Lean köpa 
konceptet, och med detta användande av engelska och japanska termer eller akronymer 
i organisationens vardag, rakt av. Arbetets övergripande syfte är att undersöka om 
försvårande effekter uppkommer i användandet av dessa termer för implementering av 
Leans grundläggande filosofi. Ett specifikt syfte är att besvara frågan om och hur 
termerna inverkar på implementeringen av och förståelsen för etablerade Lean-begrepp 
och verktyg. 

Att syftesformuleringen inte är öppnare, och exempelvis omfattar allmän inverkan av 
främmande språkanvändning inom Lean och dess positiva eller negativa konsekvenser, 
kan diskuteras. Rådande formulering och nedan uttryckt frågeställning motiveras av att 
det i dagsläget saknas forskning inom områden som Lean och begreppsbildning eller 
Lean och kommunikation. Detta framförallt sett ur lärandeperspektiv av Lean. 
Samtidigt syns allt fler artiklar på samma tema presenteras i tidskrifter och periodika. 
Ett syfte är således också att bidra till denna diskussion. 

1.2 Mål 
Huvudmålet med denna studie är att undersöka om, och hur användandet av, olika 
begrepp och värdeord påverkar implementeringsarbetet och användandet av Lean i en 
svensk- eller engelsktalande organisationstyp. Om eventuell begreppsförvirrning 
uppkommer i studien vore önskvärt att också kunna bringa klarhet i, och redogöra för, 
de potentiella utvecklingsmöjligheter som finns i detta arbete. 

Ur projektsynvinkel omfattar examensarbetet följande faser: 

 

Tabell 1: Projektbeskrivning 

 

Projekt-
etablering

Teori
Datainsamling

/Empiri Analys Presentation Avslut
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Samtliga faser har hanterats enligt kronologiskt enligt ovan, undantaget Teori-
Datainsamling/Empiri samt Datainsamling/Empiri-Analys som överlappar varandra 
något. 

Då liknande studier rakt av inte kan sägas ha genomförts tidigare är ett självklart mål 
att rapporten skall vara av nytta för framtida arbete inom området. 

1.3 Frågeställning 
Huvudfrågeställningen detta examensarbete ämnar besvara är;  

Uppkommer det inom en organisation begreppsförvirring vid användandet av Leans 
terminologi? 

Med denna frågeställning kommer det inom studien vara intressant att granska 
konsekvenserna av att använda engelsk och japansk terminologi i svensk- och 
engelskspråkiga organisationer på såväl kommunikativt som lärande plan. Strukturellt 
kan det ses som sidoföreställningar eller som stöd i hur arbetet kommer att läggas upp 
och genomföras, se nedan. 

- Hur struktureras och kommuniceras Lean-konceptet på olika nivåer i en 
organisation? 

- Vilka verktyg används i implementeringen av Lean?  
- Hur förstås och behandlas Lean-begrepp i förändringsprocesser? 
- Vilket lärande kan upptäckas i organisationerna? 

Det kan dock inte med säkerhet sägas att studien kommer kunna besvara dessa frågor 
explicit. 

1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Lean som koncept 
Lean är ett omfattande verksamhetsstyrningskoncept vilket det, akademiskt men 
framförallt branschvänligt i bokform, skrivits mycket om. I enlighet med denna studies 
tolkning, är Lean en amerikaniserad och västvärldsanpassad variant av Toyotas 
egenutvecklade system TPS (Toyota Production System). Lean har snävare fokus än 
Toyota-versionen, mer påminnande om offensiv kvalitetsutveckling, eller Total Quality 
Management (TQM). 

Rapporten ämnar inte utreda innebörden av konceptet i stort. Ej heller gå djupare in på 
dess alla verktyg och processer som idag används inom olika områden, eller hur de 
fungerar. Däremot ställs merparten av dem, för den intresserade, upp i bilagd lista med 
Lean-begrepp där de också kortare beskrivs. Läsaren ska dock ändå inte behöva varken 
vara bekant med specifika begrepp inom Lean eller konceptet som sådant för att förstå 
texten. Huvudmålet är att granska de kommunikativa och lärande processerna inom 
Lean och hur de används. De områden som för aktuell kunskapssfär är naturliga att 
tangera kommer dock naturligtvis att utredas, såsom Lean ur ett historiskt och 
kulturellt perspektiv och originalbetydelse av japanska begrepp och verktyg. 
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1.4.2 Omfattning i utförandet 
Empirin för denna undersökning omfattar tre besök på olika företag och organisationer 
vilket innefattade fem intervjuer och 21 kortintervjuer. Samtliga besökta organisationer 
arbetar idag Lean eller är i en överskridande process till att göra det. Organisationerna i 
sig skiljer sig inbördes åt i karaktär och struktur, vilket gör att materialet är brett. Det 
som förenar organisationerna är att de alla primärt är svenskspråkiga. Samtliga i 
studien deltagande personer och företag har erbjudets anonymitet och således kommer 
samtliga intervjuer, enkätsvar och egennamn på såväl företag som individer att hållas 
avidentifierade. 

En sammanställning av besöken presenteras i följande tabell: 

Tabell 2: Organisationer mm. 

företag/organisation bransch antal intervjuer antal kortintervjuer 
F1 tjänster 3 8 
F2 produktion 1 6 
F3 vård 1 7 

 

Vid samtliga besök intervjuades organisationernas Lean-ledare eller ansvariga för 
kvalitetsarbete. Merparten hade även operativt ansvar för utbildningsverksamheten för 
att etablera Lean i verksamheten.  
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2 Metod 
I detta avsnitt tydliggörs den vetenskapliga grund som examensarbetet ämnar 
vila på samt den metodik som avses begagnas för att besvara 
frågeställningen. 

2.1 Tillvägagångssätt och vetenskapligt synsätt 
Med vilken vetenskaplig ansats detta examensarbete närmat sig olika 
problemformuleringar samt undersökningens omfattning och hur detta 
påverkar valet av studie presenteras här. 

2.1.1 Ansats 
Något förenklat finns två dominerande tankesystem och tillvägagångssätt i vetenskaplig 
metodik. Med en induktiv ansats utvecklas framkomna slutsatser strikt utifrån 
empiriska studier. Synsättet omvänds med den deduktiva ansatsen där teoretiska 
modeller genererar frågeställningar som sedan testas gentemot empiri (Bryman, 2006).  

Detta examensarbete ämnar främst arbeta efter att konklusioner ska kunna dras 
utifrån den under empirin genomförda datainsamlingen som sedan betraktas genom det 
av teoriramen presenterade analysverktyget. Ändock kan det bli svårt att genomföra 
nyssnämnt utan att i förberedelsen vila sig mot sammanställd teori. Att röra sig i 
gränslandet mellan en induktiv och en deduktiv studie, där undersökaren förflyttar sig 
mellan teori och empiri och låter förståelsen successivt växa fram, samlas under 
begreppet abduktion (Bryman, 2006; Alvesson & Sköldberg, 2008). Således är 
ifrågavarande ansats den som används. 

2.1.2 Kvalitativ studie 
I detta examensarbete premieras ett kvalitativt synsätt. Detta främst då förståelse för 
Lean, kommunikation människor i dess mitt är centralt i undersökningen. Djup 
premieras före bredd, och ett kvalitativt betraktelsesätt tros därför lämpa sig väl för att 
analysera utkomst av enskilda intervjuer. Kvalitativa undersökningar har för 
målsättning att upptäcka företeelser, egenskaper och innebörder. Istället för att vid 
studie fastställa omfattningen något på förhand fastslaget ”upptäcks” vad som händer 
och sker (Svensson, 1996).  

Det auskulterande och interpreterande synsättet dominerar en kvalitativ studie; att 
förstå och sätta sig in i de i undersökningen deltagandes perspektiv är centralt (Bryman, 
2006). Datainsamling i en kvalitativ studie utförs ofta genom intervjuer mer 
fokuserande på en djupgående analys och, utifrån populationens storlek, ur ett 
förhållandevis litet urval. Detta då det allt som oftast är resurskrävande att utföra, 
behandla och sammanställa intervjuer. 

Såväl primär- som sekundärdata kommer att utgöra underlag för denna studie, där båda 
har sina för- och nackdelar. Ett idealiskt resultat utifrån insamlad data får man oftast 
om man kombinerar båda typer av data (Jacobsen, 2002). De kan då ställas emot 
varandra för att såväl ifrågasätta som styrka uppkomna resultat. 
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2.2 Teori 
Hur det teoretiska ramverket för detta examensarbete byggs upp och var 
information eftersökts förklaras här mer ingående. Syn på insamlad data 
diskuteras även. 

2.2.1 Litteraturstudie, sekundärdata 
Litteratur och andra studier kan samlas under begreppet sekundärdata (Jacobsen, 
2002). Bryman (2006) menar att den stora nyttan med sekundärdata är att den sällan är 
tidskrävande att samla in samt att kvaliteten ofta är god. I åtanke bör dock finnas att 
enbart en liten del av de sekundärdata som finns tillgängliga är vad som kan kallas 
rådata. Resultatet är oftast det enda som presenteras och i regel är aktuell 
sekundärdata anpassad för det ändamål den ursprungliga datainsamlaren hade. Detta 
inskränker både vad man i signifikans i andra hand kan få ut av en annan 
undersökning, samt möjligheterna att replikera någon annans studie. Att efterlikna alla 
ingående variabler är ofta svårt, och situationen stämmer kanske heller inte med vad 
ursprungsstudien hade för avsikt att granska (Jacobsen, 2002). 

En litteraturstudie har genomförts via sökningar i biblioteks- och vetenskapliga 
databaser primärt behandlande  

- Lean som verksamhetsprocesskoncept, 
- projektledning och projektstyrning med fokus på kvalitet och ständigt 

förbättringsarbete, 
- lärande, främst rörande begreppsbildning och kommunikation, 
- forskningsintervjuteknik. 

Litteratur söktes främst för att skapa ett analysverktyg sammankopplande nuvarande 
forskningsläge rörande Lean, kommunikation, begreppsbildning och 
organisationsstyrning i allmänhet. 

Det är i denna studie omöjligt att komma ifrån att inhämtande av sekundärdata är 
nödvändigt då studier av detta utgör själva grunden i uppbyggandet av ett 
analysverktyg. En viss distans försöks dock att hållas till andras slutsatser dragna strikt 
utifrån sekundärdata. 

2.2.2 Språkförståelse 
För att få insikt i specifik Lean-terminologi, dess betydelse och varför det har kommit att 
användas inom Lean är de japanska ordens ursprung av intresse. Flera kontakter har 
sökts för att kunna bistå med direkta översättningar av Leans kärnbegrepp – främst då 
på japanska.  

2.2.3 Intervjuer, primärdata 
Den information som fås ut genom att gå direkt till personer eller grupper och insamla 
information kallas primärdata. Den som utför studien insamlar data gör det efter en 
specificerad frågeställning och från den primära informationskällan (Jacobsen, 2002). 
Informationskällans individnivå riskerar här att bli en påverkande faktor i utfallet i och 
med enskilda åsikter. En genomgående analys av resultatet är därför såväl 
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eftersträvansvärd som nödvändig. Jacobsen menar även att beteende och kroppsspråk 
hos samtalsledaren omedvetet kan påverka respondenten och dennes svar. 

Primärdata insamlas i denna undersökning i samband med intervjuer. Medvetenhet för 
ovan nämnt hålls genom att hålla en så låg profil som möjligt vid intervjusituationer. 

2.3 Empiri 
Hur, och på vilket sätt, undersökningen för detta examensarbete har 
genomförts utreds här närmare. 

2.3.1 Urval 
I studien har kontakten med enskilda organisationer initialt etablerats genom 
handledare. Besöken vid de olika företagen hanterades på halvdagar, som innefattade 
intervjuer och rundvandring i lokalerna. I denna studie motiverades val av 
intervjuobjekt, i de kvalitativa intervjuerna, främst utifrån respondenternas insikt i den 
egna organisationens Lean-arbete i olika nivåer. För kortintervjuer eftersträvades ett så 
stort antal som möjligt i ifrågakommande organisationer. 

Se närmare nedan i detta kapitel för studera hur denna process går till i respektive 
grupp. 

2.3.2 Kvalitativa intervjuer  
För att skapa sig en uppfattning om hur en organisation har arbetat med sin Lean-
implementering är det viktigt att kunna följa arbetet i flera nivåer av organisation. Vem 
tog beslutet att införa Lean? Vilka verkställde det? Hur arbetar man med medarbetare 
när det gäller implementering? Hur kommuniceras Lean? Detta är av stort intresse att 
fånga upp, men inte nödvändigtvis via en enhetlig frågeuppsättning vid varje studerad 
organisation. Ett kvalitativt urval eftersträvas med tillräckligt antal för att kunna skapa 
sig en holistisk uppfattning av aktuell organisation genom att kunna gå in på olika 
nivåer och slutligen kunna jämföra detta med resultat som kommer ur kortintervjuerna. 
Ett kvalitativt urval är icke-sannolikhetsbaserat och ska väljas utifrån relevans i 
frågeställningarna och hur det kan besvara syftet. Dock måste man här passa sig för att 
inte få en snedfördelning i populationen genom att enbart tillfråga ”rätt” grupp för att få 
ut ett önskat resultat. Jacobsen (2002) diskuterar detta och menar att det är främst vid 
generalisering av resultatet som man bör ta i akt hur urvalet genomförts. Professionella 
kriterier för urvalet ställs mot urvalets utformning. 

Den kvalitativa intervjun är icke-standardiserad vilket av intervjuaren kräver en 
sonderande ansats och samtalsledning. På förhand kan man inte sägas veta vilka frågor 
som kommer vara viktigare än andra. För dessa intervjuer används en ej så strikt 
samtalsram med fördefinierade frågeställningar som snarast bör ses som hållplatser att 
passera i konversationen. (Svensson, 1996). Däremot skall samtliga hållpunkter hinna 
beröras, ordningen på frågorna är dock underordnad. Denna karaktäristik på intervjuer 
kallas även för semistrukturerade. Kvalitetskriterier för en kvalitativ intervju, som 
ämnar försöka uppfyllas, är enligt Kvale (1997, s. 134): 

- Omfattning av spontana rika och specifika och relevanta svar från den 
intervjuande. 
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- Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar desto bättre. 
- Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta 

aspekterna av svaren. 
- Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun. 
- Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under 

intervjuns förlopp. 
- Intervjun är ”självkommunicerande” – den är en historia i sig som knappast 

kräver mycket extra beskrivningar och förklaringar. 

Access till fältet gavs genom kontakter från Lean-utbildning. Samliga intervjupersoner 
fick i förväg granska vad intervjun avsåg behandla, samt information för att förstå vad 
aktuell studie ämnat undersöka. 

Intervjuerna tog mellan 45-75 minuter. På detta gavs även en omfattande rundvisning 
av det praktiska Lean-arbetet på kontor eller i produktion. Intervjuerna skrevs sedan 
ned i litterär stil – utan markering för pauser, karaktär och dylikt – för att enklare 
kunna förmedla meningen till läsare (Kvale, 1997). Sammanställningen skickades sedan 
till den intervjuade för att ge möjlighet till kontroll av eventuella missuppfattningar 
eller felciteringar. 

2.3.3 Kortintervjuer via enkäter 
I kontrapunkt mot ovanstående intervjuer genomförs mindre inblickar i organisationen 
närmare den operativa verksamheten, ända ned till exempelvis produktionsgolvet eller 
handläggarkontoren. Hur kommuniceras Lean här? Hur har implementeringen av Lean 
påverkat dem, vad fungerar bättre/sämre idag jämfört med tidigare, har något 
förändrats i över huvud taget? Vad är deras förståelse för vanliga Lean-begrepp och 
verktyg, och vilka av dem används mest? 

Detta genomförs medelst kortenkäter, utformade primärt att fråga om förståelse av 
Lean i allmänhet samt rena Lean-begrepp tilltänkta för medarbetare. För att kunna 
genomföra detta krävs möjlighet att få träffa medarbetare som verkar i aktuella 
avdelningar, gärna så nära deras arbetsplats som möjligt. Ju fler av denna typ av enkät-
intervjuer som kan genomföras inom samma organisation, desto bättre. Dock är det är 
svårt att på förhand avgöra hur många respondenter som får ses som önskvärt för att 
kunna utröna något resultat ur undersökningen, då behovet kan skilja sig från 
organisation till organisation. 

Tanken med dessa kortintervjuer är att finna fenomen som sedan kan studeras närmare 
både genom intervjuer och via tillgodogjord teori. Ett blandat tillvägagångssätt som 
Jacobsen (2002) kallar för en pragmatisk ansats, där metodisk ansats är ett val med 
utgångspunkt från vad som må vara lämpligt för en given problemställning. Metodik får 
inte överskugga syfte eller påverka den tilltänkta empirins sakinnehåll. 

2.3.4 Observation 
Genom att studera olika flöden för att skapa en bild om hur logistiken fungerar, och 
jämföra detta mot hur intervjuer har menat att det skall fungera, kan en uppfattning 
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bildas om hur implementeringsarbetet med Lean har fallit ut. Hur det kommunikativa 
perspektivet har inverkat i detta är av intresse. 

För att kunna genomföra detta krävs tillåtelse att kunna granska en organisations 
flöden och processer. Exempelvis innebär det i industrimiljöer möjlighet att få komma 
nära produktionsmiljöer. En rundvisning på aktuellt företag visande på hur Lean har 
(om)format deras organisation är också givande. 

2.4 Analys 
Under empirin insamlad data behandlas och analyseras. Hur detta gått till 
väga föreställs här mer ingående. 

Kontinuerligt under arbetets gång kommer material tillförskansat under intervjuer av 
olika slag att sammanställas. Intervjuerna spelas in, efter den deltagandes medgivande. 
Efter varje genomförd intervju transkriberas resultatet och detta skickas sedan till 
respondenten för att ge möjlighet till korrektur av potentiella fel. 

Rörande risk för stora mängder intervjumaterial att bearbeta presenterar Kvale (1997, 
ss. 175-178) flera meningskoncentrerade redskap för att underlätta databehandlingen 
som tillgodogjorts i studien. Sammanställningar av samtal struktureras efter relevanta 
temata med en uttalad förhoppning om systematiskt hanterad data som ändå förblir 
uttryckt i vardagsspråkliga termer. Detta för att få en bättre överblick av allt material. 

Resultaten från olika undersökningar inom samma organisation kommer att ställas 
gentemot varandra och jämföras. I mån av tid jämförs resultat olika organisationer 
emellan. Utifrån det av teorin utformade ramverket analyseras all inkommen data i 
kombination med de frågeställningar som uppkommer när datainsamlingen granskas. 
Bilden, utifrån samtal med kvalitetschefer eller andra verksamhetsansvariga, av hur en 
organisation arbetar med Lean studeras. Hur medarbetare i samma organisation 
närmare verksamheten beskriver Lean, dess beståndsdelar och deras roll i processen 
jämförs. Detta ses över på olika nivåer i organisationen och mönster eller variationer 
eftersöks. Visas samstämda bilder upp? Skiljer de sig – hur i så fall? Resultaten 
korreleras likaledes visavi frågeställningen för att se om de kan ge klarhet i och besvara 
den. 

2.5 Tillförlitlighet 
För att arbetet ska kunna genomföras med önskvärda krav på vetenskaplig 
tillförlitlighet presenteras har eftertanke lagts rörande generalisering, 
reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning. 

2.5.1 En kvalitativ studie 
En kvalitativ metodik har valts för detta arbete då förhoppningen är att den enklare kan 
besvara frågeställningen. Detta för att det både kan ge möjligheter att komma närmare 
forskningsfältet (se nedan) och för att det i sammanhanget tros lämpa sig bättre sig för 
vad som arbetsmässigt bör rymmas inom ett examensarbete. Olika former av kritik har 
påförts metodiken. Studien ämnar möta delar av den samt vidare uttrycka medvetenhet 
för hur strategins brister kan motverkas. 
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Jacobsen (2002) och Bryman (2006) menar båda att det finns tre primära områden där 
en kvalitativ studie kan ifrågasättas vilket kan sammanfattas i problem rörande 
generalisering, brist i transparens och svårigheter att replikera någon annans studie. 
Kvale (1997) konkretiserar begreppen för intervjuforskning ur ett postmodernt 
perspektiv och ”förkastar föreställningen om en objektiv universell sanning men 
accepterar möjligheten av specifika lokala, personliga samhälleliga former av sanning, 
med tonvikten lagd på vardagsliv och lokala berättelser” (Kvale, 1997, s. 209). 

Generalisering 

Risk för detta uppkommer när man enbart studerar en del av den totala populationen. 
Att utifrån detta dra slutsatser som uttalar sig om den resterande populationens 
karaktäristik kan slå fel – detta även om valda delpopulationen är signifikant för hela 
gruppen. Kvale (1997) citerar Stake och dennes tankar om kvalitativ generalisering och 
dess knytning till fallstudier: 

Den kvalitativa fallstudien karakteriseras av att forskaren, på platsen, lägger ned 
avsevärd tid på att personligen träda i kontakt med de verksamheter och 
operationer som hör till fallet, att han reflekterar och reviderar innebörderna av 
vad som sker. 

Kvale (1997, s. 210) 

Tanken är därför att noggrant studera de resultat som kortintervjuerna ger och jämföra 
detta med den bild de mer omfattande intervjuerna inom samma organisation målat upp 
främst utifrån ett analytiskt och ett naturalistiskt generaliseringsperspektiv (Kvale, 
1997). Detta innebär att man utifrån givna resultat bedömer vad de kan ge för 
vägledning för skeenden i andra situationer, utmanat med vad erfarenheter i studien 
sagt. 

Transparensproblem 

Detta kan uppkomma om det i studerandet av slutlig rapport är svårt att följa hur 
författaren resonerat kring exempelvis urval av respondenter eller hur resultat 
analyserats. I denna studie används inom undersökningen de metoder som beskrivs 
ovan med kvalitativa semistrukturerade intervjuer och kortintervjuer med stöd av 
bilagda frågeformulär. Avsikten är att resultatet tydligt visar hur många intervjuer som 
genomförts i varje organisation och hur svarsfrekvensen fallit ut. Metodiken med 
strategiskt, kvalitativt urval ger här en fördel i och med detta arbetes omfattning – 
gentemot ett statistiskt urval – då samtalsledaren själv får möjlighet att utforma 
intervjuerna efter de platser som besöks. Trost (2007, s. 33), menar att strategiskt urval 
främst kommer till sin rätt i kvalitativa studier då man kan göra sig förvissad om 
variation i svaren från intervjuerna. Detta är urval som ”på inga sätt är representativa i 
statistisk mening”. 

Replikeringsmöjlighter 

En studie präglas i mångt och mycket av upphovsmannens tankesätt rörande 
genomförande och tillvägagångssätt. I det kvalitativa fallet med det selektivt strategiska 
urval som av det impliceras kan att replikera en studie, med alla ingående parametrar, 
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bli komplicerat. Tydlighet kommer därför eftersträvas i återgivandet av på vilket sätt 
datainsamlingen skett och hur den analyserats, se Empiri och Analys. 

Medvetenhet om alla dessa risker existerar och försöks ta hänsyn till detta i såväl 
genomförande, analys som diskussion. Detta genom att tydliggöra de olika besökta 
organisationernas kontext. Vare sig med utgångspunkt emellan de i undersökningen 
studerade organisationerna eller utifrån liknande branschorganisationer i allmänhet 
kan självklara slutsatser dras från isolerade iakttaganden. Vidare eftersträvas att vara 
mycket tydlig med hur urvalet av respondenter för intervjuerna har gått till. 
Organisationerna, och alla i dem arbetande, i sig ämnas i rapporten hållas 
avidentifierade, en konfidentiell hantering vilken delgivits alla de i studien deltagande 
både före och under intervjuerna. Under samtalen meddelas också respondenterna att 
de som individ också hållas avidentifierade. Allt detta för att kunna få så sanningsenliga 
svar som möjligt. Karaktären på organisationen skall man dock fortfarande enkelt 
kunna utläsa av rapporten, likaså vilken befattning den intervjuade har. 

Slutligen ska studien vara lätt att följa då både metod och teori beskrivs utförligt i 
rapporten med tydliga referenser. Hanteras tidigare nämnda kritiska kvalitetsaspekter 
korrekt kommer sannolikt även replikeringsaspekter att kunna manövreras. 

Examensarbetets omfattning – sett till antalet företagsbesök, intervjuer och enkäter – 
fastställs under empirins gång. Det kvalitativa tillvägagångssättet och examensarbetets 
storlek kan begränsa urvalets dimension, men målsättningen för examensarbetet är att 
så många organisationer som möjligt ska besökas. Dock är tid och examensarbetets 
omfattning begränsande faktorer och vissa svårigheter kan därför uppkomma rörande 
replikering av en liknande studie, samt generalisering av resultatet. Ovan nämnd 
riskmedvetenhet skall dock ändå kunna balansera upp detta faktum. 

2.5.2 Reliabilitet och validitet  
Viktiga kriterier för bedömning av forskningssammanhang är reliabilitet och validitet, 
begrepp frekvent använda i kvantitativa studier. Bryman (2006) menar att för 
kvalitativa dito kan konceptens användbarhet diskuteras. Exempelvis nämns rörande 
validitet att det närapå definitionsmässigt kan rymma konnotationer som rör mätning. 
Mätning är ofta inte aktuellt i kvalitativa studier och så även inte i denna – möjligtvis 
med undantag för kortintervjuerna, vilket kan tala för ett trovärdigt resultat i just 
denna del av studien. Kvale (1997) berör samma område men diskuterar validitet ur ett 
bredare perspektiv och hänför resonemanget till i vilken utsträckning en studie 
verkligen undersöker vad den är tilltänkt att undersöka, alltså om vad som observerats i 
själva verket återspeglar de företeelser som är intressanta för studien. Det ses som fullt 
möjligt att genomföra aktuell studie efter ifrågavarande kvalitetskrav. 

Rörande validitet i intervjuunderlaget ska önskvärd nivå för denna studie kunna uppnås 
genom att frågornas utformning successivt omformats genom iterering via 
handledningssamtal. I denna studie menas också att reliabilitet ur ett kvalitativt 
perspektiv fastmer bör innefatta noggrannhet och tillförlitlighet i empirin snarare än 
replikerbarhet i studien. Målsättning är icke desto mindre att hög validitet fortfarande 
kan uppnås genom att urval, metodik och diskussion, utifrån en väl genomarbetad 
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teoretisk grund, i denna rapport beskrivs öppet och tydligt. Validitet betraktas också 
som en kontinuerlig process och inte som ”filtret” i en slutgranskning. Allt detta för att 
ge möjlighet till, samt öppna upp för, tolkning och diskussion av resultatet. Kvale (1997) 
menar att sanning skapas genom dialog: 

Valida kunskapsanspråk framträder när konkurerande tolkningar och 
handlingsalternativ diskuteras och blir föremål för förhandlingar mellan 
medlemmarna av en gemenskap. 

Kvale (1997, s. 216) 

Ett postmodernt synsätt som även leder in i diskussioner om att validering i själva 
verket blir en fråga om försök att falsifiera, istället för att verifiera, en framtagen teori. 
Det resultat som klarar av att emotargumentera flest falsifierbara tolkningar blir det 
mest trovärdiga. Valideringen kommer här mycket att handla om forskarens 
hantverksskicklighet. 

För att i denna studie upprätthålla en hög reliabilitet avses också att intervjua personer 
från olika nivåer i organisationens Lean-arbete. Värt att nämna är att den kvalitativa 
forskningsintervjun, med sina inbyggda möjligheter till fortlöpande kontroll om 
samtalsledaren har förstått den intervjuade korrekt, har stor tillförlitlighet (Kvale, 
1997). Potentialen att redan vid formulering av intervjufrågor kontrollera att 
tillförlitlighet och trovärdighet om möjligt kan upprätthålls är också en styrka. Även här 
ses inom studien således stora möjligheter för detta examensarbete att kunna 
upprätthålla god vetenskaplighet. 

Även om det – både hos examensarbetaren och tillhörande institution – existerar en 
informellt verbaliserad grundtanke och tillika problemformulering att det kan 
förekomma en viss begreppsförvirrning i kommunikationen vid implementeringsarbetet 
av Lean lyfts här ändå ett objektivt synsätt fram. Uppgiften kommer att närmas med ett 
sinne öppet för alla tänkbara utfall men risken finns fortfarande att man söker vad man 
”vill höra”. Kvale menar till och med att ett ”subjektivt perspektiv kan, om det erkänns, 
belysa särskilda aspekter av de undersökta fenomenen, föra fram nya dimensioner och 
bidra till ett mångperspektivistiskt skapande av kunskap” (Kvale, 1997, s. 258). Ovan 
nämnd uppfattning kan komma påverka arbetet, men med en klar och tydlig 
medvetenhet. 

Oerfarenhet hos examensarbetaren att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer är 
såväl uppenbar som identifierad, men också medveten. Objektiviteten vedervågas, men 
skall med denna uttalade medvetenhet tillsammans med handledardiskussion kunna 
motverka subjektiva utfall.  
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3 Lean-perspektiv och teorier om lärande 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska fundament som empirin stöds utifrån 
i sitt genomförande, likväl det verktyg resultatet sedan analyseras av. Detta 
innefattar en förståelse i skapandet av Lean ur ett historiskt perspektiv, hur 
Lean kommuniceras, ifrågasättande av Lean som verksamhetsstyrande 
koncept samt grundläggande teorier om lärande och begreppsbilning. 

3.1 Vad är Lean? 
För att djupare förstå det som idag kallas Lean studeras 
verksamhetskonceptet här ur ett historiskt perspektiv. Toyota utvecklade ett 
system som var starkt präglat av behoven för tillfället, och detta avsnitt 
ämnar skapa en förståelse för vilka kulturella aspekter och ramfaktorer Lean 
föddes ur. 

3.1.1 Historik 
Det är svårt att finna årtal och tillfällen som talar om Lean och ett specificerat 
ursprung, då själva konceptet härstammar från tankar om en periodisk metodik av 
ständigt förbättringsarbete. Här ska dock en översikt försöka ges varifrån idéerna dykt 
upp.  

Entreprenören Sakichi Toyoda (1867–1930) grundade år 1918 den vävindustri vars 
patent knappa decenniet senare blev uppköpt (Holweg, 2007). Vinsten i denna affär 
skall, enligt en romantiserad och av eftervärlden bitvis ifrågasatt skildring, ha varit det 
ekonomiska fundamentet till att Toyodas son Kiichiro (1894–1952) kunde styra om 
företagets inriktning mot bilindustrin. (Ohno, 1988). 

Vid denna tid var den japanska bilmarknaden dominerad av amerikanska intressen i 
form av Ford och General Motors. Framgångarna under tidigt 1900-tal för, den av Henry 
Ford (1863–1947) förädlade, löpande bandstekniken för automatiserad bilindustris är 
idag allmänt kända. Montering och transport skedde i ett och parallellt med 
produktionslinjen genomfördes flertalet genomgripande standardiseringar vilket 
förkortade ledtiderna (Larsson, 2008). När automation var i funktionell drift 
producerades därmed bilar på kort tid till en låg kostnad. 

Till en början drogs Toyodas bilproduktion med såväl ekonomiska svårigheter som 
ägarproblematik i samband med Sakichis död år 1930. Kiichiro lyckades dock – bland 
annat med användande av delar ur Ford och GM:s produktion och med viss hjälp av en 
ny japansk lagstiftning kring biltillverkning – att få igång en fungerande verksamhet 
och producerade sin första modell AA. Produktionsmodellen var massinspirerad, precis 
som deras tidigare spinn- och vävfabrikation såväl som de amerikanska konkurrenterna. 
År 1937 bildades Toyota Motor Company formellt. Företagsnamnet ändrades till Toyota 
för att underlätta uttalet och ge det en mer positiv betydelse på japanska (Holweg, 
2007). 

Andra världskrigets intåg slog hårt mot Toyota. Vid krigsslutet blickade man mot sina 
amerikanska konkurrenter för att få ordning på företagets ekonomi. Kiichiros kusin Eiji 
Toyoda (f. 1913), nu chef för biltillverkningen, ledde år 1950 en delegation som besökte 
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framförallt Ford för att studera deras produktionssystem. Att snegla på sina 
konkurrenter utomlands var för Toyota intet nytt; före kriget studerades exempelvis 
tysk flygindustri och dess Produktionstakt-koncept vilket senare ledde till det mer 
välkända begreppet takt-tid (Ohno, 1988). 

De tankar man tog med sig tillbaka påminde mycket om Henry Fords idéer kring 
massproduktion och löpande band. Avsaknad av kapital och en något begränsad 
marknad motiverade dock inte de stora lager som massproduktion förespråkar. Toyota 
höll därmed inte upp volymen av massproduktion utan hade i sin första fabrik både 
produktion och utveckling. Detta och rekryteringen av Taiichi Ohno (1912–1990) är 
kanske de viktigaste anledningarna till skapandet av det produktionskoncept som 
senare kom att kallas för Toyota Production System (TPS) (Cusumano, 1985). Ohno 
rekryterades 1943 till Toyotas bilindustri och saknade helt tidigare erfarenhet från 
bilindustrin. Många har menat att just detta faktum och Ohnos ”sunt förnuft”-
inställning utan förutfattade meningar är det basala i utvecklingen av just-in-time-
filosofin (JIT) (Cusumano, 1985; Sörqvist, 2004). 

Ohno hade framför allt två stora invändningar mot Fords och GM:s massproduktion. 
Först menade han att producerandet av stora volymer av samma delar ledde både till 
dyra lagringskostnader och till hög frekvens av felaktiga delar. Dessutom konstaterade 
han svårigheter att anpassa produktionen efter kundens önskemål. Gradvis började 
produktionen att anpassas till en modell med små och flexibla lager vilket också 
möjliggjorde en stor variation i produktfamiljen och detta i en konkurrerande prisbild. 
Huvudfokus var att eliminera slöseri och genom detta reducera kostnader (Ohno, 1988). 
Med detta som bakgrund är det inte helt oförståeligt att det ofta talas om Ohno som 
”uppfinnare” av TPS. Holweg (2007) menar att termen dock är missvisande då 
premisserna snarare tvingades fram av dåtidens svaga ekonomi och bilmarknad. Efter 
detta får systemet sägas ha itererats fram genom kontinuerligt effektiviseringsarbete. 

3.1.2 TPS blir Lean 
TPS dokumenterades inte förrän år 1965 vilket kan ha haft inverkan i att systemet 
länge fick utvecklas och verka i lugn och ro utan omvärldens intresse (Holweg, 2007). 
Oljekrisen 1973 ändrade detta då en översyn av bilindustrin plötsligt var ofrånkomlig. 
Ur detta kom bland annat International Motor Vehicle Program (IMVP) vid 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) som genast visade stort intresse för 
Toyotas framgångar (Holweg, 2007; Sörqvist, 2004). Programmet, initialt tänkt som ett 
fakultetsnätverk bland fler universitet, koncentrerade sig under sin första fas främst på 
exportfrågor då den japanska bilindustrins framgångar nu börjat bli en allvarlig 
utmanare även i västvärlden. IMVP skapade knytpunkter där politiskt styrande, 
arbetsgivarorganisationer och industrirepresentanter kunde mötas i såkallade 
”policyfora”. Man konstaterade snabbt att den japanska bilindustrin fått ett rejält 
försprång. Forskning bedrevs och böcker publicerades men ändå fortsatte västvärldens 
bilindustri konsekvent att förlora marknadsandelar mot sina japanska konkurrenter. I 
mitten på 1980-talet gjordes en ekonomisk kraftansträngning där stora summor från 
såväl USA, Europa som Japan investerades i programmet. Detta har kallats för 
initieringen av den andra fasen och om det inte var det tidigare blev IVMP nu knutet 
formellt till MIT. 



Lean begripligt Nils Bergel  3 Lean-perspektiv och teorier om lärande 

 
 

 

- 22 (76) - 

Utkomsten av en femårig studie av den japanska bilindustrin i allmänhet, och Toyota i 
synnerhet, var år 1990 The Machine That Changed the World (Womack, Jones, & Roos, 
1990). Författarna hade alla varit aktiva i IVMP i många år och flera av tankarna i 
boken hade redan presenterats i några av programmets tidigare publikationer. 
Begreppet ”Lean” myntades först av IVMP-forskaren John Krafcik år 1988 som en mer 
positiv konnotation än ordet ”fragile”. Det senare var den lägsta graden på tidigare 
använd bedömningsskala rörande företag: ”fragile”, ”robust” och ”buffered”. Womack et. 
al. tog termen och konstruerade Lean production som kontrapunkt till allt vad de 
menade att massproduktion stod för. 

3.1.3 Lean konkretiserat 
Förvirring rådde i västvärlden vad det var den japanska bilindustrin gjorde bättre, 
Womack, Jones & Roos (1990) tydliggjorde detta genom att, enligt dem själva, vara de 
första som såg längre än bara fabriken utan granskade helheten. Med sin, syn 
förespråkade de Toyotas modell som det enda och rätta sättet att bedriva bilindustri. 
Många västerländska producenter försökte tidigare implementera Lean-principernas 
strukturella delar men fann det ofta svårt att införliva kulturen i organisationen (Hines, 
Holweg, & Rich, 2004). Kort sammanfattat konkretiserade de en organisation som är 
Lean om man  

- enats om vad kund verkligen vill ha, 
- lärt känna sina processer, 
- jämnat ut flödet, 
- ställt om från tryckande till dragande produktionssystem, 
- fortsätter bekämpa slöseri (Womack & Jones, 1996). 

Med flöde [eng. flow] menas att minimera ledtider i ett projekts processer. En dragande 
[eng. pull] produktion menas en verksamhet anpassad för att eliminera onödig 
överkapacitet och effektivt reagera på kundernas efterfrågan. Slöseri [eng./jap. muda], 
och elimineringen av det, är ett av de mest basala begreppen inom Lean. Det är just 
genom kontinuerliga itereringar i ett ständigt förbättringsarbete som små 
resurseffektiviseringar kan uppnås genom att identifiera och avlägsna olika former av 
slöseri (Liker, 2004). Detta inlemmas i en väl definierad infrastruktur berörande i 
princip allt flöde i organisationen. Oavsett om det innefattar produktionslinjen på 
verkstadsgolvet, dokumenthantering på kontoret eller arbetsgruppers 
mötessammansättning finns tydliggörande idéer och verktyg inom Lean hur det bör 
skötas. 

Som kommunikativt styrmedel för detta underbyggs Lean i mångt och mycket av en 
uppsättning av – ofta japanska men också engelska – värdeord och förkortningar som 
definierande hur verksamheten skall bedrivas. Exempel på vanligt förekommande ord är 
muda, kaizen, poka yoke, andon och genchi genbutso. Se bilaga för en sammanställd lista 
av Lean-terminologi. 

3.1.4 Lean – vad innebär ordet? 
Själva ordet Lean tilldelas, om man i ordboken slår upp det, ”näringsfattig”, ”mager”, 
eller ”luta sig emot” (Larsson, 2008). Inte helt otänkbart, då Lean ofta ska verka för att 
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resurseffektivisera och banta en organisation, samtidigt som det är fundamentet man 
lutar organisationen emot. 

Mer sällan ser man ordet separat, utan ofta sammansatt i olika kombinationer. Vi har 
redan sett det kombinerat med Production (Womack, Jones, & Roos, 1990; Dennis, 2002) 
men det används också sammansatt med Thinking (Hines, Holweg, & Rich, 2004; 
Womack & Jones, 1996), Enterprise (Womack & Jones, 1996) eller Manufacturing 
(Hines, Holweg, & Rich, 2004). Fler exempel finns och än fler kan dyka upp i och med att 
Lean som verksamhetskoncept införlivas i allt fler branscher. 

Hines et. al. (2004) menar att Lean Production är en sund sammanfattning av hur 
Toyota använt de operativa verktygen oavsett om det åsyftar varor eller tjänster medan 
Lean Thinking sammanfattar ett mer holistiskt synsätt på hela värdekedjan. Vi får 
alltså en operationell och en strategisk nivå. 

Om ordet Leans sammansättningar givit upphov till diversifierande tolkningar så 
florerar även olika representativa betydelser av ordstammen. Som tidigare nämnt kan 
Lean ses som metodik att konsekvent iterera lärdomar till resursrationalisering genom 
eliminering av de områden som inte anses föra något slutvärde till kund, bland flera 
resonerar Worley & Doolen (2006) kring detta. Samtidigt tillskrivs 
verksamhetsstyrningskonceptet Lean , alltså att göra mer med mindre (Larsson, 2008; 
Dennis, 2002; Radnor & Boaden, 2004). Samtliga källor hänvisar dock alltid till 
Womack, Jones & Roos (1990). 

I denna studie har valts att inte ta ställning till enbart en av i denna sektion behandlade 
synsätt. Lean avses hädanefter dessutom som en helhet innefattande det operativa och 
det strukturella om inget annat anges. 

3.1.5 Lean idag 
Verksamhetskonceptet har under det senaste årtiondet i västvärlden ökat i popularitet, 
och under de senaste åren även i Sverige. Idag anser många Toyotas produktionssystem 
och Lean vara någorlunda liktydigt med produktion i världsklass (Bellgran & Säfsten, 
2005; Liker, 2004). Man ser även en utvecklingsmetodik, från början tänkt att verka 
inom automation och industri, allt oftare appliceras på organisationsformer med en mer 
administrativ struktur (Womack & Jones, 1996). Verktyg och metoder anbringade i en 
produktionskedja kan lika gärna tillämpas i enheter ”vars ’produkter’ består av tjänster 
som t ex i en bank, resebyrå eller konsultföretag” (The Lean Toolbox, 1999, s. IV). Keyte 
& Locher (2004) fastslår även de att alla metoder inom Lean produktion kan appliceras 
på strikt administrativa processer. Larsson (2008) menar till och med att det ej existerar 
signifikanta skillnader mellan Lean administration, dito produktion eller service, utan 
att det snarare är en fråga om med vilket synsätt koncepten interpreteras.  

Detta kan dock inte sägas vara en helt självklar process då det ofta är enklare att 
identifiera komponenterna i en värdekedja för tillverkande enheter (exempelvis råvara-
produkt) än en på kontoret (exempelvis order-kassa). Keyte & Locher (2008) beskriver 
mer ingående rörande detta: 
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På kontoret utgörs materialflödet av den faktiska ström av uppgifter, antingen på 
papper eller elektroniskt, som behövs för att en tjänst ska bli komplett. 
Informationsflödet – den mekanism som avgör när i tid och i vilken ordningsföljd 
nästa arbetsuppgift ska inträffa – äger rum i tillverkningen såväl som på kontoret. 
Men informationsflöden i kontorssystem är, till skillnad från flöden i 
tillverkningssystemet, löst strukturerade och använder sig av informell 
ordningsföljd, varför det kan vara svårt att identifiera och kartlägga deras 
värdeflöden. 

Keyte & Locher (2008, s. 19) 

Man kan dock se allt mer litteratur presenteras fokuserande på att hur kartlägga 
värdekedjor i administrativa processer och metoder för att identifiera slöseri i inom 
dessa. Organisationer som tidigare enbart praktiserat Lean i tillverkande enheter söker 
lösningar som också innefattar kontoret i Lean-tänket (Larsson, 2008), Keyte & Locher 
(2008) talar om ”ofullständiga företagskartor” som åtgärdas och ser detta som en 
nödvändighet för att de kontinuerliga förbättringsaktiviteterna rörande produktionen 
inte ska bli begränsade. Men även i organisationer av strikt administrativ 
tjänstekaraktär anträder användandet Lean som gällande verksamhetsstyrningskoncept 
att etableras. Sörqvist (2004) menar att de senaste årens renässans för Lean i mångt och 
mycket beror på att just tjänsteproducerande företag i högre grad har börjat tillämpa 
konceptet. Detta mycket tack vare att Lean-verktyg integreras i andra processatsningar 
på ständiga förbättringar. 

I Sverige återfinns idag exempel på alltifrån kommunstyren till sjukvården som 
assimilerat Lean som verksamhetsstyrande metod.  

3.2 Lean och kommunikation 
Lite finns idag skrivet om Lean ur ett kommunikativt perspektiv och värdet av 
detta, vare sig det rör det skrivna ordet eller det talade. Däremot är såväl 
forskningsläge som litteratur hanterande projektledning, 
organisationsstyrning och lärande organisationer överens om vikten av att 
alla medarbetare i en organisation är väl införstådda med sin position i 
förhållande till helheten. Denna del ämnar försöka koppla ihop betydelsen av 
förståelse hos alla medarbetare för en större helhet inom organisationen med 
framgång för själva verksamhetsstyrningskonceptet. Här konkretiserat genom 
kommunikativ insikt – i Lean. 

Det saknas idag ett konkret utvecklat forskningsläge rörande Lean och 
begreppsförvirring. Däremot har man på senare tid kunnat följa en viss offentlig debatt 
rörande ämnet i press och periodika. Exempelvis uttalar sig Sörqvist, i tidskriften Lean 
4/2009 att: 

Det råder många missuppfattningar kring vad Lean egentligen är och en 
bidragande orsak kan vara den begreppsförvirring som uppstår då svenskar 
använder japanska uttryck för att beskriva sitt Leanarbete. Japanska uttryck som 
exempelvis Kaizen, Gemba och Muda är egentligen enkla vardagliga japanska ord 
som japanska företag valt att använda för att skapa enkelhet och undvika 
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missförstånd. Att rakt av kopiera ett sådant ordval kan i Sverige lätt få motsatt 
effekt. Alltför ofta möter man som följd av detta ett starkt metodfokus och 
fundamentalism inom Leanområdet. 

Sörqvist (2009, s. 18) 

I en debattartikel i tidskriften Ny teknik 20/2010 undertecknad av flera svenska 
akademiker uttrycks liknande tankar när man varnar för ”den nya innedrogen lean” och 
användandet av dess begrepp som ”fikonspråk” (Klefsjö, Pettersen, & Elg, 2010). 

3.2.1 Att tala och kommunicera Lean 
Liker (2004) preciserar tre av 14 grundstenar, enligt hur Toyota arbetar, som direkt 
kopplat till mänsklig interaktion och kommunikation både inom som utom företaget. 
Detta i en av de mer bibliskt citerade publikationerna i Lean-litteraturens kanon, The 
Toyota Way – här fritt återgivet av Bellgran & Säfsten (2005): 

Addera värde till organisationen genom att utveckla din personal och dina partners 
9.  Utveckla ledare som förstår arbetet ordentligt, lever filosofin och lär ut det till 

andra. 
10.  Utveckla exceptionella människor och team som följer företagets filosofi. 
11.  Respektera nätverk av partners och leverantörer genom att utmana dem och 

hjälpa dem förbättra sig. 

I mer nyskriven svensk litteratur finner man liknande formuleringar. Exempelvis 
definierar Berglund & Westling (2009) Lean bland annat utifrån ett fokus på ”respekt 
för individen, med en strävan att skapa delaktighet och engagemang hos alla i 
verksamheten”. 

Såväl det talade som det skrivna ordet är en viktig kommunikationskanal. Som för 
flertalet processer har Lean även här evident definierade tillvägagångssätt och en tydlig 
terminologi. För att lyckas med den lärande organisationen (Stein, 1996; Ellström, 1996; 
Ellström, 2004) ligger lösningen i att skapa medvetenhet om det totala systemet och 
företagsövergripande frågor samt ”att utveckla ett gemensamt språk och en gemensam 
föreställningsvärld” (Forslin & Thulestedt, 1993). Detta så att företrädare för olika delar 
ska kunna kommunicera. Vad är vikten av att alla pratar Lean, och hur ska det gå till? 
Lean har som tidigare nämnt redan språket tydligt definierat och Liker (2004) och 
Toyotas ovan uttryckta arbetsmodell lägger Lean-lärandet i organisationen på 
individnivå. Mer om organisationer och lärande behandlas under 3.4. 

Att alla inblandade ska ges möjlighet till full insyn i en process är en naken och 
prestigelös inställning till verksamheten, och kanske därför inte upplevs så bekväm. 
Snarare går den rakt emot 100 år av [industriell] ledarskapspraxis (Dennis, 2002). 
Womack et. al. (1990) målar upp en nidbild av platscheferna i en massproduktion där 
alla resultat hemlighålls in till det sista, om de skulle riskera att inte leva upp till 
förväntan. Mellan samarbetspartners i produktionskedjan försöktes också verksamheten 
att undanhållas i risk för konkurrens, för att inte tala om i det mörker fack och 
arbetsgivarorganisation helst skulle hållas i. En fungerande Lean-process kräver, för att 
lyckas, full transparens och insyn i alla processer. Detta för att så tidigt som möjligt 
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kunna upptäcka och korrigera processer som är icke värdeskapande för slutkunden 
(Womack, Jones, & Roos, 1990; Womack & Jones, 1996). 

Värdet av personal som är väl motiverad, införstådda och delaktiga i förståelsen för 
Lean-arbete tydliggörs kanske enklast med Lean-huset, eller Lean-templet. Detta är en 
vanligt förekommande modell för att grafiskt gestalta hur en organisation som arbetar 
Lean kan och bör strukturera sin verksamhet. Här återgivs, fritt översatt, bland annat 
efter hur (Dennis, 2002) presenterar modellen. 

 

Figur 1: Leans grundläggande uppbyggnad 

Som synes är alla ickemateriella, ”mjuka” aspekter det som hela ramverket skall fyllas 
ut av. Tanken med Lean grafiskt är således att konceptet bygger upp strukturen som 
allt ska verka inom, men huset är tomt om ingen mänsklig interaktion existerar. 
Interaktion tänkt att konkretiseras genom Lean-begrepp och verktyg och den symbolik 
det medför. Hur dialog och en tydlig kommunikation genom hela organisationen 
inverkar på delaktighet, motivation, förståelse – involvering och engagemang – finns 
mindre skrivet om i Lean-litteratur. 

3.2.2 Introducerande, och kontinuerligt lärande, av Lean 
Vid införandet av ett nytt verksamhetskoncept – som Lean – i en organisation ställs 
mycket på sin spets. Om en förståelse för något nytt hos en medarbetare saknas kommer 
sannolikheten att denne tar till sig värdet av förändringsarbetet riskera vara betydligt 
lägre än i den omvända situationen (Ellström, 2004). Och även om acceptans finns kan 
ambition och viljan att arbeta enligt nya premisser fortfarande påverkas. Ett ej ovanligt 
scenario är att företagsledning underskattar medarbetares ovilja att kliva ut sin 
bekvämlighetszon (Kotter, 1996). Om rädslan för förändring – och därmed frångåendet 
av det trygga bekanta – överstiger det upplevda mervärdet för vad förändringar innebär 
finns risk att implementeringsarbetet helt stannar av. Alla i organisationen behöver 
vara delaktiga. Ellström (1996) säger, rörande kaizen-arbete, att 

framgångsrik etablering av system för Ständiga förbättringar bygger på 
fortlöpande lärande bland de anställda. Därmed avses ett lärande där varje 
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individ ifrågasätter sin egen verksamhet och de rutiner och verksamhetsformer som 
är etablerade. 

Ellström (1996, s. 63) 

Sörqvist (2004) menar att förändring är ett normalläge och att människan drivs av 
förbättringar. Kanske det, men får man med sig alla? De i Lean-sammanhang ofta 
citerade Womack & Jones (1996) menar att är det essentiellt att alla i organisationen 
med passionerad vilja tar sig an utmaningen med en Lean-introduktion för att verkligen 
få det att lyckas. 

Kleine & Saunders (1993) menar att följden av dåliga direktiv i implementerings- och 
omställningsarbetet från ledningen medför att medarbetare i själva verket, medvetet 
som omedvetet, aktivt kan motarbeta verkliga framsteg i förändringsarbetet – samtidigt 
som de ger sken av att arbeta för dem. Först när organisationen övergår i att stödja och 
tydliggöra deras unika prestationer och sätta dem i en större helhet kan de fås stödja 
andras. I en av de mest citerade publikationerna på området lärande organisationer, The 
Fifth Discipline (Senge, 2006) sammanfattas det väl, fastslåendet att den enskilda 
individens utveckling inte är en garanti för att företaget utvecklas, men en 
förutsättning. Senge menar vidare att den lärande organisationen är skicklig på att ta 
till sig, utveckla och förmedla kunskaper. Framgångsrika människor i organisationen 
talar av kunskap och erfarenhet – ännu mer framgångsrika människor låter dessa bli 
kända för resterande organisationen. Ellström (1996, s. 66) uttrycker vikten av att 
ambitionerna för förbättringsarbetet inte bör inskränkas till att styras uppifrån utan 
snarare skall innefatta alla. Om så ändå sker riskerar kvalitetssystemet att ”reduceras 
till instrument för traditionella rationaliseringssträvanden”. Han trycker även på vikten 
av att en organisationsförändring kommuniceras och att positivt förmedlade värderingar 
rörande omställningen kan vara själva kärnan i förändringsarbetet. Detta medelst 
användandet av retorik fyllt av aktuella förändringsbegrepp (Ellström, 2004). 

En viktigare aspekt med Lean är att hela värdekedjan tänker liknande och förstår 
varandra med full transparens (Womack, Jones, & Roos, 1990; Liker, 2004). Intressant 
är då huruvida en ”felaktig” tolkning av begrepp eller specifikt titulerade arbetssätt 
förknippade med Lean blir rådande i en organisation – som befinner sig någonstans i en 
Lean produktionskedja med Lean-anpassade samarbetsparter både i vad som köps in 
och i vad som blir levererat – och alla inom organisationen delar denna tolkning. Stein 
(1996) fastslår att 

Det går att konstatera att i stort sett samma faktorer som påverkar 
kunskapsspridning inom organisationer också påverkar kunskapsspridning 
mellan organisationer. 

Stein (1996, s. 99) 

Att olika organisationer förstår och tolkar Lean på avvikande sätt och med sinsemellan 
aparta djup var en av slutsatserna i en undersöknings slutrapport som år 2008 
presenterades av Swerea IVF inom projektet LeanTTT. I studien fick 13 europeiska 
organisationer via enkäter utvärdera sin egen verksamhet rörande dess effektivitet och 
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framgång i sitt Lean-arbete. Undersökningen visade bland annat på att flertalet 
medaberbetare som trodde sig verka enligt Lean-principer i själva verket inte gjorde det. 
Generellt kunde man utröna att personer som under längre tid tillämpat Lean tenderade 
att hålla en mer självkritisk attityd gentemot sin organisations verksamhet och dess 
framgång med att fungera Leant. De som var mindre bekanta med konceptet tenderade 
att istället överskatta sin organisations effektivitet. Utöver detta pekade studien på att 
medarbetare som verkade efter Lean-principerna inte på något sätt regelmässigt kunde 
sägas arbeta mer effektivt än kollegor som inte gjorde det (LeanTTT, 2008). 

LeanTTT:s rapport i sig kan vara intressant på många sätt. Dock menar Womack & 
Jones (1996) att Lean varken kan eller bör benchmarkas. Detta då de anser att om en 
organisationsledare har insikt i att verksamheten är marknadsledande eller slår sina 
konkurrenter riskerar de enbart att slappna av och tappa i effektivitet. Några vinster 
menas inte finnas med vetskap om eventuellt positiva resultat. 

3.2.3 Originalbetydelser och japanska 
Många termer och begrepp inom Lean har sitt direkta ursprung i TPS och det japanska 
språket, och ett flertal engelska tillägg har sedan gjorts i och med skapandet av Lean 
Production. Inom Lean har de alla en tydligt definierad betydelse. 

När ett begrepp hämtas från ett sammanhang och sätts in i ett nytt kan det leda till 
missförstånd, då begreppet i sig kan få en helt annan innebörd. Ellström (2004) talar om 
lärande i ”communities-of-practice”, och att begrepps originalinnebörd riskerar tappa sin 
ursprungliga betydelse. Detta kan främst ske när en än starkare symbol förknippas med 
ett ords betydelse – exempelvis ett tidigare liknande användningsområde för verktyget 
eller processen som nu ska verka i och med Lean. 

Sett till Leans popularitet utanför Japan är det rimligt med antagandet att inte särskilt 
många som idag i världen arbetar i Lean-organisationer nog kan sägas också behärska 
det japanska språket. Resonemanget kan inte riktigt hållas parallellt med engelska, 
men jämfört med modersmålet – om inte engelska – haltar nog kunskaperna betänkligt.  

3.3 Kritik mot Lean 
Kritik mot Lean i sak har på senare tid börjat florera något mer frekvent som 
kontrast till den hyllningskör som merparten av den tryckta pro-Lean-
litteraturen låter ljuda. Ifrågasättandet av den typ av kontextuell förståelse 
för Lean på ordnivå som resterande rapporten behandlar ämnas här dock ej 
beröras. 

3.3.1 Mean Lean? 
Womack & Jones (1996) är själva inte sena med att försöka ta udden av de ordvitsar som 
uppstår då man substituerar ”Lean” mot ”mean” i godtyckligt sammanhang. De fastslår 
likväl att  

lean systems can only flourish if everyone along the value stream believes that the 
new system being created treats everyone fairly and goes the extra mile to deal with 
human dilemmas, only beneficent despots can succeed. 
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Womack & Jones (1996, s. 98) 

Samtidigt uttrycker Womack, Jones & Roos (1990) vikten av att varenda medarbetare 
arbetar synnerligen hårt och dedikerat. Att verka i Lean, utan massproduktionens (som 
här återigen får ta på sig den kontraproduktiva motsatsrollen) extralager av såväl 
varulager som extrapersonal, är att arbeta utan skyddsnät. Och om något går fel, går det 
verkligen fel. Det har, om inte annat, den senaste tidens stora volymer av återkallade 
bilar av Toyota åskådliggjort. Företaget, av Womack et. al. kallat det mest japanska av 
det japanska, är oavsett om de önskar det eller inte en stark symbol för Lean och 
japansk effektivitet inom ständigt förbättringstänkande industriell produktion. 

Skapar detta, för den enskilde medarbetaren, stora ansvaret trygghet och engagemang 
att alltid vilja förbättra sin insats eller medför det press? Medvetenhet rörande att man 
ständigt söker perfektion men samtidigt vet att den aldrig kan uppnås (Dennis, 2002; 
Womack & Jones, 1996) är dubbeleggat och kan sannolikt verka i båda riktningar. Det 
ämnar studien här inte utreda vidare, men Lean-kritik har framförts just ur potentiell 
avsaknad av mänskliga värden i kaizen-arbetets (kontinuerliga förbättringar) eftersvall. 

3.3.2 Kontexten 
Huruvida det verkligen går att införliva Lean, eller TPS, i andra organisationer än dess 
ursprung har också berörts; Lean, ett verksamhetskoncept ursprungligen utvecklat 
specifikt för Toyota och de infrastrukturella förutsättningar det innebär. Womack et. al. 
(1990) menar att alla, på ett praktiskt plan, mer eller mindre kan utöva Lean Thinking. 
Womack & Jones (1996) tar sedan konceptet vidare till ett mer ideologiskt dito och 
hävdar att Lean Enterprise är väl så applicerbart i alla typer av organisationer – men 
att det är tveksamt om någon organisation ens har lyckats nå dit ännu, inte ens Toyota 
självt. Det talas om vikten av att se helheten i värdeflödet ur holistiska perspektiv, men 
samtidigt medger samma upphovsmän att de i sina studier inte koncentrerat sig på 
vilka ramfaktorer som verkar bra eller dåligt för Lean just i Japan. Då ignorerande ett 
exempelvis nära samarbete mellan stat och industri, ett väl utkristalliserat hierarkiskt 
samhälle, genusperspektiv eller avsaknad av stora utländska aktörer på den inhemska 
marknaden (Holweg, 2007). Istället fokuseras på vad som är bra med Lean och det 
menas att nyss nämnda, bland flera, ramfaktorer varken vill eller bör konkurrenter 
försöka efterskapa (Womack, Jones, & Roos, 1990). 

Klart är dock att Lean bygger på TPS som är influerat av japansk arbetskultur och 
samhällsliga normer där lojalitet gentemot arbetsgivaren är snarast villkorat. Även om 
många kaizen-aktiviteter där är frivilliga är det inte ovanligt att de sker utanför 
ordinarie arbetstid och ingen ersättning utöver det vanliga erbjuds medarbetarna för sitt 
eventuella deltagande. Informella strukturer som mer eller mindre skapar tryck på de 
anställda att anstränga sig mer och mer och absolut inte vara sämre än ”konkurrerande” 
arbetslag kan då skapas (Börnfelt, 2006). Detta höjer i längden givetvis kvaliteten i 
verksamheten, men till vilken kostnad för medarbetarna?  

Som tidigare berättat uppkom Lean ursprungligen som produkt ur en akademisk studie. 
Författarnas övertygelse om Leans förträfflighet är förståelig, men också i sig värd att 
studera. 



Lean begripligt Nils Bergel  3 Lean-perspektiv och teorier om lärande 

 
 

 

- 30 (76) - 

In this process we’ve become convinced that the principles of lean production can be 
applied equally in every industry across the globe and that the conversion to lean 
production will have a profound effect on human society – it will truly change the 
world. 

Womack et. al. (1990, s. 8) 

Uppdraget kom från en akademiskt institutionaliserad miljö vid IVMP på MIT. 
Utkomsten på den femåriga studien presenterades inte akademisk rapport utan i mer 
litterär och lättillgänglig bokform; The Machine that Changed the World – eller kort och 
gott ”Machine”, som resterande Lean-litteraturen i egennamn väljer att referera den till.  

3.4 Begreppsbildning och lärande genom kommunikation 
För att närmare se in i processen hur individer begreppsbildar och lär sig 
behövs en kort tillbakablick inom lärande och pedagogik. En sammanfattande 
redogörelse presenterar hur olika strömningar kan ha påverkat den syn vi har 
på lärande idag samt olika modeller för detta. 

3.4.1 Pedagogik 
Från att idag vara nära associerat med skolans domäner och lärarutbildning 
härstammat ordet pedagogik från grekiskans paidagógiké och padidagógikós vilket står 
för ”vetande och metoder som tillämpas i uppfostran och undervisning” 
(Nationalencyklopedin, 1998). Engelska språket skapar en mer tydlig distinktion i 
användandet av educatio n, för en vidare beteckning av lärande, bildning och 
kunskapsutveckling och pedagogy som närmare refererar till vad skolans ramar 
innefattar. Med detta fastslaget är det förstnämnda det som denna teoridel, och för all 
del hela rapporten, ämnar behandla när termer om pedagogik används. 

Pedagogik är läran om utbildning och undervisning. Vad undervisning är och hur det 
går till har varit en aktuell fråga i tusentals år. Det som genomgående dominerat alla 
synsätt på lärande är dualismen mellan att fokusera på objektet, det som ska läras, och 
subjektet, det som lär. Eller med andra ord; förmedlingspedagogik kontra progressiv dito 
(Granberg, 2009). Frågan influerar pedagogikforskning i allra högsta grad än idag. 
Många riktningar har genom tiderna existerat inom pedagogiken. Här presenteras – 
något förenklat – tre av de mer dominerande strömningarna; ett behavioristiskt, 
pragmatiskt samt kognitivt synsätt och perspektiv. 

3.4.2 Lärandeteorier 
Behaviorism 

Ett behavioristiskt perspektiv sätter den lärande som objekt i ett förmedlingspedagogisk 
ramverk. Den ryske fysiologen Ivan Pavlovs (1849–1936) kända idéer om klassisk 
betingning utifrån experiment på hundar tillskrivs oftast behaviorismens ursprung 
(Säljö, 2000). En stark ställning fick synsättet i och med den amerikanske psykologen 
John Watson (1878–1958), som lutande mot den komparativa psykologin, menade att 
psykologins mål predicerar och kontrollerar människans beteenden snarare än att 
beskriva den (Watson, 1919). Lärandeperspektivet som vi ser det idag är dock främst 
präglat av Burrhus Frederic Skinners (1904–1990) tankar kring operant betingning. 



Lean begripligt Nils Bergel  3 Lean-perspektiv och teorier om lärande 

 
 

 

- 31 (76) - 

Skinner menade att genom positiv eller negativ förstärkning kan man reglera 
förekomsten av olika beteenden. Grunden för effektiv inlärning kommer således av att 
kontrollera förstärkningsbetingelserna (Granberg, 2009). Systematisk begreppsinlärning 
och överföring av lärande är också viktiga beståndsdelar som ingen annan lärandeteori 
gör lika tydlig (Imsen, 2000). 

Pragmatism 

Att genom en pragmatisk ansats överbygga klyftan mellan tanke och handling, teori och 
praktik, förespråkade den amerikanske psykologen och reformpedagogen John Dewey 
(1859–1952) ett erfarenhetsgrundat progressivt lärande (Granberg, 2009). 
Pragmatismen baseras i mångt och mycket på Deweys landsman Charles Sanders 
Peirces (1839–1914) tankar om att teorier och hypoteser verifieras först av dess konkreta 
konsekvenser och tillämpbarhet. Lärandet ska därmed ske genom praktiska handlingar, 
”Learning by doing” är det berömda uttrycket sammanfattande Deweys ståndpunkter 
(Dysthe, 2003; Granberg, 2009). 

Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet, inte alltid försatt till institutionella 
läromiljöer. Triviala situationer, handlingar och händelser kan alltid ge en möjlighet för 
individer eller grupper att ta med sig lärdomar användbara i en framtida situation. 
(Säljö, 2000). Problembaserat lärande nämns därför ofta i pragmatiska 
lärosammanhang. 

Kognitivt synsätt, konstruktivism 

Kontrapunktiskt mot ett behavioristiskt förmedlande synsätt sprang kognitiva tankar 
om lärande upp. Lärprocessen skapas i objektet medelst kognitiva kartor (Imsen, 2000) 
som inte ska ses som direkta avbildningar av omvärlden utan behandlar även orsak och 
verkan. 

Närliggande en kognitiv paradigm återfinns det konstruktivistiska synsättet. Utifrån 
kognitiva schemata, menade schweizaren Jean Piaget (1896–1980), att inlärning sker då 
tidigare perceptioner och erfarenheter reflekteras och jämförs med nya (Imsen, 2000). 
Biologen Piaget bekantade sig tidigt med dåtidens filosofiska och psykologiska 
strömningar vilket präglade hans forskning. Konstruktivismen, och Piaget med den, 
menar att kunskap som entitet ej kan överföras och heller inte existerar ”i sig”. Istället 
är kunskap helt beroende på av människor skapade förståelsemönster, ofta relaterade 
till ting. Kunskap assimileras genom att omvandlas – eller helt uppgå i – något större 
befintligt begrepp i det kognitiva schemat och ackommoderas genom anpassning efter 
verklighetens krav, vilket kan innefatta en ombildning av befintliga tankestrukturer och 
schemata. Det kognitiva schemats adaption beskriver processen av det jämviktsläge som 
uppstår när ny information ska assimileras med ifrågavarande schemata vilket gör att 
människan lär. Detta jämviktsläge behålls tills ackommodation är nödvändigt i ett 
aktuellt schema och jämvikt kan på nytt uppstå (Granberg, 2009). Piagets idéer om 
lärande utgår från kunskapsstrukturer, där språk underordnas. 

Kunskapsstrukturerna utvecklas av sig själva (spontant) genom handlande och 
inte genom språklig påverkan. De operationella strukturerna är system i sig, 
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bestående av tomma redskap som är redo att användas i oändligt många 
situationer. 

(Imsen, 2000, s. 301) 

Jämte Piaget är Lev Vygotskij (1896–1934), född och verkande i dåvarande 
Tsarryssland, en av konstruktivismens framträdande personer. Vygotskij propagerade 
kraftigt för att lärande enbart sker i sociala sammanhang, därav socialkonstruktivismen. 
Enligt sociokulturella strukturer är den kunskap en individ kan uppnå på egen hand 
begränsad. Enbart genom social interaktion kan nästa nivå uppnås, och avståndet där 
emellan nivåerna definieras som proximal utvecklingszon. Mediering är kärnpunkten i 
sociokulturella läroteorier och man ser närmare på de redskap och verktyg, artefakter, 
som används i en individs lärande. Man kan inte isolera enskilda handlingar och det 
lärande som kommer utav detta utan att studera hur individen lär utifrån de redskap 
som använts i lärosituationen (Dysthe, 2003). 

Såväl lärande som kunskap betraktas i sammanhang av kultur och framförallt språk. 

Lärandet börjar varken ”där ute” eller ”inne i huvudet” utan med språket som ett 
kulturellt fenomen. Språket bidrar med att forma våra sätt att förstå världen och 
ramar in kunskapen. 

(Imsen, 2000, s. 50) 

Kritik har riktats mot båda ovan nämnda konstruktivistiska synsätt, framförallt ur 
konstaterandet att om både språk och handlande, som konstituerar lärande, har 
uppkomst ur samma av människan konstruerade situation – vad kommer då först och 
vad kommer sedan? 

Man kan dela upp de kognitiva lärprocesserna i perceptions-, tanke- respektive 
kommunikationsprocesser. Inom kommunikation framhålls här det verbala; medelst 
språket medieras lärandeprocessen. Granberg (2009, s. 85) citerar Vygotskij som menar 
att ”tanken uttrycks inte i ordet utan fullbordas i ordet” och uttrycker sedan vidare att 
språket – såväl det talade som det skrivna – är viktiga redskap när individen utvecklar 
sitt tänkande. Säljö (2000) tar resonemanget än längre och tillskriver språk och 
kommunikation som det viktigaste verktyget i lärandeprocesser där det både uppbådar 
och medierar kunskap. 

3.4.3 Erfarenhetsbaserat lärande och begreppsbildande 
Hittills presenterad lärandeteori är frekvent citerad i studerandet av hur barn lär sig. 
Forskning rörande vuxet lärande har naturligtvis också sina grunder i detta men i regel 
har mer konkreta modeller konstruerats. I ett försök att definiera vuxnas lärande söker 
Ellström (1992) en minsta gemensam nämnare från skilda forskningstraditioner och 
presenterar följande: 

Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett 
resultat av individens samspel med sin omgivning. 

Ellström (1992, s. 67) 
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Ur didaktikens grundvalar ”vad?”, ”hur?” respektive ”varför?” och (och möjligtvis ”för 
vem?”) koncentreras här som synes på de två förstnämnda. Detta synsätt är något som 
inom studiens framskridande återkommit i rådande litteratur rörande vuxnas lärande 
och lärande inom organisationer. 

Vilande på många av tidigare nämnda tänkares ståndpunkter skapade den amerikanske 
professorn David Kolb en modell för lärande som än idag vanligt refereras till i litteratur 
rörande lärande. Lärandeprocessen definieras till den transformation som sker när en 
individs erfarenheter omvandlas till lärande, något som både Piaget och Dewey redan 
tangerat (Kolb, 1984). Kolb menar dock att den isolerade erfarenheten i sig inte leder till 
kunskap, utan lärande sker först i den omvandlingsprocess som skapas när individen 
prövar sina observerade erfarenheter. Begreppsbildning kan sedan uppkomma – detta 
utifrån individens tankemönster – vilket därmed genererar förståelse för en konkret 
erfarenhet i det specifika sammanhang erfarenheten förskansades. Detta 
sammanfattades i en iterativ cirkelmodell, här fritt översatt: 
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Figur 2: Kolbs (1984, s. 42) modell för lärande. 

Som synes finns enligt modellen fyra olika beteenden för lärande, lärstilar även kallade, 
symboliserat av fyra kvadranter. Den divergenta kunskapen innefattar att gå från 
konkretiserad erfarenhet till reflekterad observation, medan ackommodativ kunskap 
sker när aktivt prövande möter konkreta erfarenheter. Konvergent kunskap kan uppnås 
när befäst teori testas gentemot praktik och assimilativ kunskap placeras i domänen 
mellan reflekterande observation och abstrakt begreppsbildning. I den fjärde och 
sistnämnda kvadranten sker lärande utifrån en närmast induktiv utgångspunkt till 
skapandet av teorier och begrepp. Från modellen kan även utläsas att lärande 
transformas från extern till en intern kunskap – och reversibelt (att röra sig horisontellt 
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i figuren), samt en omvandling från uppfattande via begripande till förstående via 
sinnen – och omvänt (att röra sig vertikalt i figuren) (Kolb, 1984). 

Kolbs lärprocessteorier har inverkat i synen på lärande för vuxna, främst i att inte 
fastslå lärande som statiska resultat (Granberg, 2009). Flera liknande modeller på 
erfarenhetsbaserat lärande har presenterats genom åren och oftast konstrueras de i 
cirkelform. (Exempelvis den i Lean populära PDCA-cykeln – Plan-Do-Check-Act – om 
hur problematiserat Lean-tänkande bör gå till (Womack & Jones, 1996; Dennis, 2002; 
Liker, 2004). Modellen appliceras i alla möjliga sammanhang inom Lean.) Anledningen 
till detta kan måhända tillskrivas Kolb, som själv motiverar sin cirkelmodell med en 
figur konstruerad av den tyskamerikanske pragmatikern Kurt Lewin (1890–1947) (Kolb, 
1984, s. 21). Denna loop-modell har dock ifrågasatts av flera, Granberg (2009) föreslår 
exempelvis en mer spiralliknande struktur. Individen är efter ett fullbordat varv inte är 
tillbaka där man, i Kolbs cirkel, utgick ifrån utan har – i bästa fall – tillgodogjort sig 
någon form av kunskap. Den iterativa lärmodellen fungerar således men startpunkten 
är för varje varv något förskjuten vilket skulle kunna beskriva ett livslångt lärande och 
en spiralliknande modell kanske ligger närmare sanningen. En annan aspekt är att de 
olika lärstilarna kompletterar varandra och alla människor rör sig inte likafördelat inom 
kvadranterna, vilket skulle kunna tala för en rimlig konsekvens sägande att alla också 
lär sig olika. 

Andra modeller 

En modell för begreppsbildande diskuterar Alvesson & Sköldberg (2008) presenterande, 
och översättande, Ogden & Richards (1956) semiotiska ”begreppstriangel”; term-
betydelse-referent. 

 

Figur 3: Ogden & Richards begreppstriangel (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 402) 

Begrepp är enligt modellen en mental föreställning av referenten och term en symbol för 
begreppet. Figuren tillskrivs även tolkningen formulerat ord-mening-objekt och det 
menas att ”begrepp anger ett ord dels en uppsättning egenskaper, vilka tillsammans 
utgör dess mening och dels några verkliga företeelser (referenten) som har dessa 
egenskaper” (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vidare tillskrivs det talade ordet en 
dominant position över det skrivna. 
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Samtalet i centrum i ett sociokulturellt perspektiv för lärande lägger även Johannessen 
(1999), som utgående från den österrikiske filosofen Ludwig Wittgensteins (1889–1951) 
kunskapsteorier, fastslår att begreppsbildning är utgångspunkten för yrkeskunnandets 
kunskapsteori. Sambandet mellan individens handlingssätt och betydelsebildning 
definieras genom olika skapade, för individen unika, praxis som ger ord dess mening. 
Genom dessa praxis, regler, styrs hur individer handlar i, och tolkar, olika kontext. 
Kontentan är att ett ords betydelse och definition inte räcker för att förstå ett begrepp – 
det är först när begreppet används i varierande sammanhang som förståelsen kan 
skapas. 

En vanligt förekommande modell för hur individer och grupper i organisationer lär sig 
presenterar Argyris (1990) genom handlingsteorier (theories-of-action). Dessa beskriver 

- värden (normer) som handlingarna underbyggs av och bevarar, 
- strategier (handlingar) som används för detta, 
- konsekvenser som handlingarna orsakar. 

Detta presenteras som två karaktäristiska lärstilar – single loop och dubble loop – enligt 
följande figur: 

 

Figur 4: Argyris (1990, s. 94) loop-modell 

Återigen presenteras lärande i en cyklisk modell innefattande iterativa processer. Single 
loop-lärande uppstår när en individ eller en organisation successivt förändrar sina 
handlingsstrategier så att oönskade konsekvenser kan undvikas, eller att önskade 
uppnås. Lärandet som sker lämnar dock de styrande värdena i handlingsteorin intakta. 
Vid double loop-lärande vidareutvecklas handlingsteorin genom att styrande värden 
omprövas och förändras, vilket dock kan påyrka mer djupgående och krävande 
processer. För detta krävs kommunikation och möjlighet till reflektion (det sistnämnda 
är för övrigt vad Liker (2004) tillskriver som nyckeln för att lyckas med sitt kaizen-
arbete inom Lean). 

Båda typer av lärande bygger på rekonstruktioner av lärandesituationen, eller – om 
man hellre ser det – nya strukturer av tankemönster. Hoppet är inte långt till Piagets 
schemateori (Argyris, 1990). Argyris trycker på att såväl individer som organisationer i 
regel är duktiga på single loop-lärande men att det ej alltid är den önskade vägen att gå 
då det inte premierar utvecklingsarbete. Resonemanget fortsätter och det menas därmed 
att förekomst av double loop-lärande är kännetecknande för en organisation med ett 
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lyckat kvalitetsarbete. Detta är alla intressanta noteringar vid studerandet av hur Lean 
kommuniceras i en organisation, alltså att utforska hur en organisation definierar sitt 
Lean-arbete ”på papper” jämfört med hur den sedan samtalas och om alla individer 
utgår från samma definierade betydelser. 

Modeller i all ära, men det som ofta krävs av alla involverade för att lyckas inom dessa 
områden är helhetsperspektiv. Oavsett om man studerar lärande organisationer, ”den 
femte disciplinen” (Senge, 2006) eller olika schematiska lärmodeller pekar litteraturen 
på att detta är vad som krävs. Här blir språket, samtalet och dialogen centralt för 
framgång i organisatorisk förändring. Isaacs (1999, s. 256) definierar dialog som ”a 
sustained collective inquiry into the processes, assumptions, and certainties that 
compose everyday experience” och menar att genom dialogen grundläggs premisser för 
kollektivt tänkande vilket i sin tur utgör en förutsättning för kollektivt lärande. 
Individens reflexioner och uttryck möjliggörs genom dialogen och det är också genom 
dialog som double loop-lärande kan ske (Argyris, 1990). 

Man kan även uttrycka detta i termer av sociokulturella perspektiv; lärande 
konstrueras i utbildningsmiljöer och sammanhang medelst deltagande i sociala 
praktiker. Det situerade sammanhanget individen befinner sig i styr således hur 
lärprocessen går till. Om kunskap och erfarenheter är en social konstruktion blir språket 
ett essentiellt verktyg att placera individens kunskap i sitt sammanhang. Det 
organisatoriska lärandet kan således ses både individuellt och socialt (Stein, 1996). 

3.4.4 Två sorters lärande på arbetsplatsen 
Ellström (2004) menar att det finns en tydlig distinktion mellan två olika sorters lärande 
på arbetsplatsen; det formella och det informella lärandet. Ett formellt lärande är 
organiserat, och sker inom kontexten av specifika utbildningssammanhang, såsom fort- 
och vidareutbildning. I arbetsvardagen sker genom de dagliga handlingarna, för 
individen ibland omedvetet, det informella lärandet vilket i längden kan hjälpa 
individen genom att rationalisera sina uppgifter. Sandberg & Targama (1998) 
presenterar en snudd på identisk uppdelning men kallar det för explicit respektive 
implicit lärande. En aspekt på den implicita kunskapen som framhålls är så kallad tyst 
kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2008; Stein, 1996), som kan bidraga till ett holistiskt 
helhetsperspektiv för individens lärande, men återigen ofta omedvetet. 

3.5 Sammanfattning 
Vi har nu bekantat oss med Lean som verksamhetskoncept och tittat historiskt på 
varifrån det kan ha fått sin struktur. Vidare har påtalade ifrågasättanden som finns av 
Lean tydliggjorts. Betydelsen av verksamhetskonceptets värdeord har tittats på och 
slutligen har tankar, teorier och modeller rörande lärande och begreppsbilning 
studerats. Allt detta för att skapa en referensram för att kunna närma sig resultat, 
analys och diskussion utifrån väl underbyggda frågeställningar. Med hjälp av teorins 
fundament och omfattande litteraturstudier skall resultatet kunna angripas och 
analyseras. Detta för att ge upphov till en slutsats som skall kunna ge svar på 
examensarbetets frågeställning. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningens empiri. 

4.1 Bakgrund 
Läsaren inbjuds här till att sätta sig in i hur studiens genomförts. För att ge 
kontext till hur Lean förstås inom de olika organisationerna presenteras här 
hur långt man kommit i sina respektive implementeringsprocesser och vad 
följderna har blivit. 

4.1.1 Hur långt gången är organisationens Lean-implementering 
F1 

Företag F1 är sedan ett år inne i en första fas i sitt förändringsarbete till att bli en 
organisation arbetande Lean. Strukturen på företaget, med sitt centralkontor och många 
separata enheter ute i landet, medförde att taktiken var att hinna igenom alla kontor 
med det grundläggande innan man gick in i nästa fas. Man påbörjade arbetet centralt 
vid, det i studien besökta, huvudkontoret och var för närvarande nästan igenom alla de i 
landet utplacerade kontoren i vad de själva beskrev som ”en första vända”. Denna 
innehöll information och utbildning riktad till samliga anställda om hela 
organisationens tilltänkta Lean-versksamhet och hur de var tänkta att verka i den. 
Beslutet om Lean-övergång gäller Sverigeverksamheten, med tankar på att det sedan 
ska gälla hela Norden. 

F2 

F2 är en varuproducerande organisation med nära 13 000 anställda (2009), detta spritt 
på enheter i flertalet länder. De var på den i Sverige besökta enheten, med knappt 700 
anställda, sedan dryga året tillbaka i startgroparna med att etablera Lean-tänket som 
en fortsättning av det redan befintliga förbättringsarbetet. Detta utfördes genom ett 
pilotprojekt på en avdelning i produktionskedjan. Tanken är att därifrån ta konceptet 
vidare till resterande produktionen. Produktionen har, sedan början på 2000-talet, 
präglats av tidigare satsningar på aktivt förbättringsarbete, satsningar som givit goda 
resultat. I dagsläget låg mycket av Lean-arbetet i framtagande av material som 
beskrivande de olika delarna av nya standardiserade arbetssätt enligt Lean-metodik, 
samt grundläggande utbildningsarbete. Efter pilotstudien är tanken att Lean-tänket 
skall appliceras på hela fabriken. 

F3 

Organisationen är verkande inom vården, i Sverige, med drygt 1 600 anställda. 
Linjestukturen innefattar en styrelse och en ledningsgrupp. F3 var långt gången i sin 
implementering med 60–70% av alla avdelningar självgående eget Lean-arbete. Sedan 
2008 har de formellt arbetat med Lean, och detta utifrån ytterligare tidigare tankar 
rörande processorienterat tillvägagångssätt. Den långsiktiga planen är att samtliga 
avdelningar skall ha etablerat Lean som autonomt verksamhetsbärande synsätt; mer 
samarbetande avdelningar inom kort. 
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4.1.2 Hur Lean förmedlas till alla delaktiga – utbildning 
F1 

Inom organisationen ägnades tre heltidstjänster till att arbeta igenom Lean-
implementeringen, vilka också var de som intervjuades. Detta genomfördes – parallellt – 
både uppifrån och ned innefattande personer på chefspositioner, och omvänt genom alla 
kontor med dess resterande personal. Alla får, stoffmässigt, ta del av samma form av 
utbildning men regionscheferna får en mer grundlig genomgång. Typiska 
utbildningsmoment är exempelvis Lean-spel och gruppövningar, men inte fallstudier: 

Nej, mer att vi försöker symbolisera hur bra förbättringsarbete är, exempelvis med 
tennisbollarna, att jobba just-in-time. Vi kör på tid, i större grupper kan det då bli 
ett litet tävlingsmoment i det också. Efteråt frågar man hur man kan förbättra det 
hela. Det handlar ju egentligen om att hitta mellanlagren. 

IP1, F1 

Mellanlager som de menade skulle bli tydliga i övningarna. Lära sig att finna 
flaskhalsar i verksamheten nämndes som centralt samt att jobba just-in-time – ett 
begrepp som flera medarbetare själva använde när de beskrev sitt arbetssätt. 

Inom den aktiva utbildningstiden ska tid avsättas för eget reflekterande för de 
deltagande.  

Vi avsätter två timmar i utbildningen där de ska diskutera och reflektera mycket. 
Sedan har vi den där hemläxan där [IP2] och [IP3] finns på stationerna och jag på 
kontoret där vi går igenom de här sakerna och bokar upp tid där vi ska jobba med 
det. 

IP1, F1 

Dock medgavs här att tid för återkoppling än så länge var en utmaning, så mycket tid 
till reflektion efter utbildningsveckorna fanns inte i dagsläget. Det fick bli en senare 
fråga att ta tag i när aktuell fas var genomarbetad. 

F2 

IP1 hade på F2 det operativa ansvaret för organisationens Lean-implementering. Denne 
ledde själv Lean-spel och Lean-introduktioner med alla som ska gå igenom 
internutbildningen, vilket än så länge var en pilotavdelning. 

Utbildningen skilde sig åt i innehåll och omfattning för olika nivåer i organisationen. 
Implementeringsprocessen var från topp till botten med start i 
produktionsledningsgruppen och nu för alla linjechefer. Dessa hade åkt på studiebesök 
och deltagit work shops i ämnet: 

Ja, linjechefer, då tar vi det här generella utbildningsmaterialet och går igenom. 
När vi informerar medarbetarna måste vi ha mer specifikt för deras avdelning så 
att folk känner igen sig i bilder och i tänket. 

IP1, F2 
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En genomgående tanke som även skulle genomsyra implementeringen. Detta 
kombinerat med att alla först får sig en uppfattning om helheten genom exempelvis 
Lean-spelandet och sedan utbildas kontinuerligt i olika delar som ska implementeras. 
Utbildning i grupp premierades och nästan inget teoretiskt material alls fanns att tillgå 
på papper. Fokus lades också mycket på att motivera den aktuella förändringen av 
verksamheten: 

Praktiskt, det har varit mycket framtagande av material som beskriver de olika 
delarna av standardiserat arbetssätt: ”vad är 5S?”. Vi har haft tankar om att först 
beskriva vad och varför vi ska implementera de olika verktygen och sedan går vi in 
på hur. 

IP1, F2 

Ingen uppföljning var ännu gjord på hittills genomförda utbildningsinsatser, men det 
var inplanerat att ske. 

F3 

Likt F2 var en person i denna organisation ansvarig för hela verksamhetens Lean-
utveckling och detta med en belastning motsvarande en halvtidstjänst. Allt Lean-
utbildande utöver ledandet av Lean-spel, som frekvent användes i utbildningsmoment 
för alla inblandade, skedde inom denna tjänst. Det påpekades att allt arbete med Lean-
implementeringen, och vidare utvecklingsarbete, skedde utan externa konsulter. 

Oberoende av vilken typ av tjänst man som medarbetare hade inom organisationen fick 
alla samma utbildning. Man utbildades också tillsammans med hela den grupp som vad 
som senare skulle bilda ett Lean-team. Fokus låg på att tidigt få testa själv och inte ett 
så teoretisk närmande av ämnet, utbildningstakten var förhållandevis lugn – ungefär ett 
par timmar var fjortonde dag. Även här var avsaknaden av teoretiskt 
undervisningsmaterial stor, vilket var ett medvetet ställningstagande. All introduktion – 
och vidare reflektion – skedde i grupp, även om det, på fråga, igen betonades att ren 
internutbildning lyste med sin frånvaro. 

Ja, men väldigt liten. Jag är den första att säga, med den erfarenhet jag har, att 
det [Lean] är ingen klassrumsfilosofi. Du lär genom att göra, rätt eller fel. Vad är 
en avvikelse, jo något som inte blir som man tänkt sig, det är en tumregel. 

IP1, F3 

Återkoppling på tidigare moment skedde i samband med nästa tillfälle, två veckor bort. 
Man hade även tankar på att komprimera utbildningsperioden till en veckas 
heltidsstudier, men ännu inte testat. 

4.2 Användandet av Lean-begrepp och verktyg 
I detta avsnitt behandlas på vilket sätt Lean kommunicerades praktiskt och 
med vilka verktyg. Hur Lean samtalades i de olika organisationerna 
behandlas även. 
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4.2.1 Verktygen 
F1 

F1 hade på det kontor som i studien besöktes etablerat rutiner för 15–20 minuters 
morgonmöten vid white board-tavlor, ”tavelmöten”. De sköttes för hand och 
uppdaterades vid tavelmötena av mötesledaren. Mötena var obligatoriska för alla som 
berördes av aktuellt verksamhetsområde. Mobiltelefoner stängdes av och full 
koncentration på tavelgenomgången efterfrågades, om man inte kunde närvara söktes 
lösningar med telefonlänkar. Tavelmötena var etablerade i organisationen och utöver 
avdelningarnas huvudtavlor fanns flera mindre. 

Vidare hade F1 implementerat användandet av PDCA-cykler för problemlösning, 5S-
tänk och introducerat grunder till värdeflödesanalyser. Lokala exempel på detta i form 
av värdeflödeskartor och problemlistning återfanns här och var på kontorsväggarna. 
Just morgonmötena, användandet av PDCA och att verka just-in-time var också de 
vanligare svaren på frågan ”Hur arbetar du (med) Lean i din arbetsvardag?” bland 
medarbetarna. Andra begrepp och verktyg som, under intervju, sades nämnas i 
internutbildning var exempelvis det japanska Lean-begreppet andon. 

F2 

Organisationen arbetade efter att passa in sitt Lean-arbete efter tidigare arbetssätt. 
Exempelvis var 5S bland det mest grundläggande man utgick i arbetet ifrån, men man 
valde att kalla det enligt tidigare metodik, även om betydelsen inte var likställd: 

[begrepp], är vårt 5S-verktyg men det är det ytliga vi jobbat med tidigare och inte 
riktigt haft det här med hur det ska vara strukturerat på arbetsplatsen. Går vi och 
kollar i vår verkstad så ser det fint ut vid första intrycket du får. Men sedan om 
man öppnar skåp och går in djupt på arbetsplatsen så är det inte riktigt en 
fungerande arbetsplats, eller funktionell kanske man ska säga. 

IP1, F2 

Detta bekräftades även under rundvandring i lokalerna. Planeringssystem, 
flödestänkande och flexibelt nyttjande av operatörer var områden som ville tillskrivas 
Lean, men var samtidigt alla exempel på domäner som arbetats med tidigare. Det 
uppvisades i samtal med medarbetarna låg frekvens i användandet ny Lean-terminologi, 
utan brukandet av tidigare nomenklatur eftersöktes. Detta uppgavs under intervju 
hittills fungera tämligen väl, men vikten av att ge incitament att verkligen använda 
tilltänkt införda nya verktyg och begrepp betonades även: 

Ja, det var de här operationsbladen [syftande på tidigare mindre lyckad satsning], 
men eftersom vi inte har haft några uppföljningar med det arbetet än så har vi inte 
visat att det är viktigt att följa dem. Har vi inte visat att det är viktigt så är det 
ingen som följer dem. Det är bara så, solklart. 

IP1, F2 

Tavelmöten och daglig styrning var på väg att införas, i dagsläget låg de på veckobasis. 
Värdeflödesanalyser syntes på blädderblock på ett par ställen, men de var enligt utsago 



Lean begripligt Nils Bergel  4 Resultat 

 
 

 

- 41 (76) - 

på intervju än så länge enbart använda i utbildningssyfte. Medarbetarna hade, som 
uppgift, exempelvis fått göra en flödesanalys av avdelnings fikarum och hur det kunde 
effektiviseras. Inte mycket av det, i form av erfarenheter eller terminologi, kom dock 
fram under samtal med medarbetare. 

F3 

Flödestänkande var mycket etablerat i organisationen, tavelmöten skedde både inom 
Lean-team och på alla avdelningar som besöktes. Där noterades små tavlor med 
färgkodade magneter, kommenteringsytor och andra kontinuerligt uppdaterade datafält. 
Dessa tavlor uppdaterades kontinuerligt dygnet runt. 

5S, PDCA, A3 och takttid var Lean-verktyg som enligt intervju användes på 
regelbunden basis. Under rundvandring noterades exempel på det sistnämnda men rätt 
få medarbetare kunde identifiera alla begreppen, eller blandade ihop dem med varandra. 

4.2.2 Lean-språkbruk, kommunikation och förståelse av Lean 
Att vikten av väl fungerande kommunikation och förståelse – tillsammans med ett 
tydligt ledarskap – var bland det mest grundläggande för en fungerande Lean-
verksamhet har framkommit i samtliga intervjuer. Att alla ”talar samma språk” 
nämndes även i detta sammanhang. Under de besök som genomfördes hördes dock 
nästan aldrig en medarbetare använda specifika Leanuttryck kommunicerande med en 
kollega. 

F1 

Här följer ett utdrag ur sammanställningen av kortintervjuerna genomförda vid F1. 
Matrisen är sorterad efter de begrepp och verktyg som angavs brukas inom 
verksamheten: 

Tabell 3: Svar kortintervjuer vid F1 

Beskriv Lean, med en mening, för någon som aldrig hört tidigare talas om det. 
”ständiga förbättringar” 
”skippa det onödiga, gör det rätta, waste – hur mycket onödigt som görs” 
”förbättringsarbete, tror jag” 
”göra mer med mindre, kostnadseffektivt, waste” 
”ta bort slöserier, förkorta ledtider, effektivisera, komprimera till det bättre, alla gör sin del, annars 
tvärtomeffekt” 
”tar bort alla onödigt, och effektivisera allt nödvändigt, i alla processer” 
”pass” 
”strukturerat ledningsperspektiv, förbättringsarbete” 
”ta bort waste” 
Hur arbetar du (med) Lean i din arbetsvardag? 
”tavelmöten 15 min, PDCA” 
”tavelmöten” 
”mer städat och strukturerat kontor” 
”hålla rent på skrivbordet, delegerar mer” 
”jag märker: kortare ledtider på bilar. jag verkar: mer uppstyrt, var och en vet vem som gör vad, gör din 
sak till 100%, det är mer än att vara ’Lean’” 
”mycket mer konkretiserat arbete” 
”man kan ifrågasätta allt, brett” 
”tydliga delegeringsvägar, morgonmöten” 
Beskriv, kort, din uppfattning av betydelsen av följande Lean-begrepp: 

begrepp beskrivning/betydelse ej bekant 
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kaizen 

”alltid förbättra, smågrejor, gå in djupare och ev ta bort något” 
”minska slöseri” 
”viktigt, används mycket, vissa saker stryks, andra förändras” 
”en förbättring behöver aldrig vara för liten för att göras” 
”förbättringar” 

3 

andon ”be om hjälp” 7 

muda (waste, slöseri) 
”waste” * 3 
”tid mm ej givs” 
”slöseri” 

3 

kanban “business-to-business“ 7 

sensei * 
”mästare” 
”ledare” 
”Lean-ledare” 

3 

5S 

”konkretiserar begrepp genom arbetet” 
”förbättringsarbete” 
”få bort mycket som man inte använder, uppdatera info, städa 
sånt man inte använder” 
”effektivisera arbetsplatsen” 
”kan ej svara” 
”städa och sånt” 

2 

flow (flöde) 

”enkelt sätt att ta sig over hinder, flyter utan problem, förenklar 
arbetssätt” 
”ledtider blir kortare” 
”det hörs ju, flow” 
”detaljerad beskrivning av varje delmoment, identifiera 
dubbelarbete” 
”förbättringsarbete” 

3 

PDCA ”problemlösning” *2 
”ständiga förbättringar” 5 

just-in-time 

”är materialflöden” 
”ständiga förbättringar” 
”förhindra flaskhalsar” 
”släcka bränder” 

4 

* samtliga begrepp utom detta angavs vid intervju som brukat inom organisationen/utbildning, ändock besvarades det av medarbetare 
 

Att Lean var samstämmigt med förbättringsarbete utrönte de flesta svaren i 
kortintervjuerna, och att ta bort slöseri; fundamentala begrepp inom Lean som verkade 
ha satt sig i arbetsmiljön korrekt, enligt av F1 förespråkad metodik. Konkretisering 
exempelvis i form av vad slöseri var tydliggjordes ej i samma grad. Från Lean-ledarhåll 
var ”ständiga förbättringar” det eniga svaret, följt av  

Ja, det eller minimera slöserier, men det är lite av samma sak. 

IP3, F1 

Däremot sågs samtidigt all form av förändringsarbete ofta liktydigt med företagets 
pågående Lean-implementering. Så snart en ändring av något i arbetsvardagen, ned till 
exempelvis inhandlande av nya kontorsinventarier eller mer organiserade 
fikapausrutiner, gav många svar en bild av att det betraktades som ett vidare steg i 
organisationens Lean-arbete. ”Det är Lean”, var en vanlig kommentar – från anställda 
som ett suffix på var och varannan mening, och från Lean-ansvariga något ironiskt som 
tillägg till exempel på upplevda missförstånd. 

De intervjuade Lean-ledarna poängterade flera gånger att företagsspråket var svenska 
men använde själva vid flera tillfällen ändå in på engelska eller japanska Lean-begrepp. 
Rörande exempelvis andon menade de – på fråga om anställda kunde beskriva ordet – 
att just detta begrepp som sådant faktiskt berörs i utbildningarna: 
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Eller nja, vi nämner väl ordet men det är mer att de får se på situationer och veta 
begreppet ”dra i snöret”. Så skulle du fråga någon [om ordets betydelse] så skulle 
du mer få svar om att bromsa upp och lösa problemet. 

IP2, F1 

Även om organisationens språk främst var svenska var det flera respondenter som 
kände igen begrepp som kaizen, muda och 5S (men ej den japanska noteringen CANDO). 
Merparten identifierade också den korrekta betydelsen av de enskilda begreppen. Muda 
kändes igen av flera som ”waste” – men till den faktiska betydelsen ”slöserier” och vad 
det innefattar nämndes eller beskrevs i princip aldrig. 

Andon nämndes också bland anställda, och som ovan beskrivet gjordes kopplingar till 
att ”dra i snöret”. 

Över huvud taget nämndes, mer än i enstaka förkommande fall, svaren ”ständiga 
förbättringar”/”förbättringsarbete” om betydelser för många olika Lean-begrepp. 

I samtal om allmänna kommunikationsproblem som eventuellt uppstår i användandet 
av Lean uppgav generellt varken Lean-ledare eller medarbetare att de idag upplevde 
problem med direkta missförstånd. Det enda som anmärktes på var i 
implementeringsprocessen, som påverkas av att man inte kan börja på alla instanser i 
organisationen samtidigt. 

Jag skulle nog inte säga att det skett på de stationer där vi infört Lean, snarare på 
de som vi inte hunnit med ännu. Att de hör och börjar använda begrepp inom Lean 
utan att riktigt veta vad det handlar om. Då upplever jag det som att många ser 
det som bestämmande och militäriskt och att de inte förstår att de själva kan 
påverka sin arbetssituation på ett strukturerat sätt. 

IP1, F1 

Rena missförstånd på en nivå av ordagrann betydelse hävdades under intervju inte 
förekomma, istället kunde det vara ren ovilja att ta sig an nyordningar som ställde till 
med problem förståelsen av Lean. Problem uppkom här mest på individuell nivå. 

Ja, vi hade problem med en avdelning som började med de här tavelmötena. 
Sedan när de skulle fortsätta själva kom något negativt upp och ”det här tar bara 
tid, det hjälper inte” och då lades det ned helt och hållet. 

IP1, F1 

I liknande lägen fick de utbildande försöka gå runt problemen och närma sig dem från 
ett annat håll. De intervjuade tryckte på att det här är av yttersta vikt av ledarskap och 
att nyckelpersoner på lokala kontor tar sitt ansvar. Att om engagemanget för förändring 
inte finns där kommer sannolikt inte något att hända i övrigt. 

Som i fallet med stationen vi tidigare nämnde så har de förmodligen inte förstått 
hur ett tavelmöte ska gå till och då bli det ju uppförsbacke att försöka jobba 
tillbaka igen. 
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IP3, F1 

Jag tror mycket handlar om ledarskap i en sådan situation. Viljan att inte ta åt 
sig, att ”det här ska genomföras – men det gäller inte mig”. Det finns, helt klart, och 
då kommer det påverka de som arbetar nedanför. 

IP2, F1 

På besök vid huvudkontoret upplevdes att detta även genomsyrande verksamheten i 
realiteten. 

F2 

Här följer ett utdrag ur sammanställningen av kortintervjuerna genomförda vid F2. 
Matrisen är sorterad efter de begrepp och verktyg som angavs brukas inom 
verksamheten: 

Tabell 4: Svar kortintervjuer vid F2 

Beskriv Lean, med en mening, för någon som aldrig hört tidigare talas om det. 
”nya verktyg, förbättringsarbete” 
”det här med olika namn” 
”bra med mindre team” 
”genväg till strukturering, inkörsport till standardiserat arbete” 
”viktigt med positiva ledare” 
”överskattning av organisationens kompetens i förändringsarbete, förbättringsarbete” 
Beskriv, kort, din uppfattning av betydelsen av följande Lean-begrepp: 

begrepp beskrivning/betydelse ej bekant 

5S * ”sortering, städning” 5 

PDCA ”förbättringar” 
”lösningsförslag” 4 

* begrepp benämns med annat namn 
 

Som tidigare nämnt var F2 inte särdeles långt gångna i sin Lean-implementering, och i 
det som hunnit etablera sig användes mycket sällan – för Lean typiska – namn på 
begrepp och verktyg. Fokus låg på förståelse. 

Vi har valt att inte nämna Lean. Eller alltså, när vi utbildar så utbildar vi i Lean 
och så säger vi att de här verktygen har vi anpassat till vårt produktionssystem. 
[…] Det man ska förstå är, alltså det vi gör är att de ska förstå vad det dragande 
system är och varför vi ska ha det. Man måste veta var man ska vända sig till för 
att kunna få den informationen också. ”Jag vet inte vad ett dragande system är, jag 
har gått utbildningen, då vet jag var jag ska gå för att läsa på”. 

IP1, F2 

”inte nämna Lean” till trots; det var svårt att inte undgå den pågående förändringen i 
arbetsvardagen för medarbetarna på pilotavdelningen. I nästan varje nummer av 
organisationens interntidning fanns det dessutom artiklar som behandlade ”den 
kommande övergången till Lean”. Samtidigt uppgavs under intervju tyngd och status av 
symbolvärdet att vara en Lean organisation, externt: 
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Ja, det är viktigt, att vi jobbar med Lean. Det börjar bli känt där ute, hur viktigt 
det är att man jobbar med förbättringsarbete och genom att säga att man arbetar 
med Lean så förstår folk vad det innebär. 

IP1, F2 

Däremot upplevdes inte att de fann detta egenvärde i Lean-satsningen som viktigare än 
de egna resultaten verkande med det. Även om det under intervju angavs att såväl 
PDCA, 5S (med annat namn) och mer principiella tankar bakom flöde var sådant som de 
som passerat utbildningen borde ha stött på och själva borde använda kunde – i samtal 
med arbetande på pilotavdelningen – nästan ingen placera något av begreppen eller 
något annat Lean-specifikt begrepp. På fråga om vad medarbetare associerade med Lean 
var förekommande svar Lean beskrivet i mer allmänna ordalag, se ovan. Merparten av 
medarbetarna på produktionsgolvet visade på en förståelse för att kvalitetsarbete var 
viktigt men uttryckte att ”detta med Lean” bara var en i raden av nya satsningar som 
kommer ersättas med andra. De ombads då beskriva tidigare kvalitetsarbetessatsningar 
och exemplifiera hur de påverkat deras arbetsvardag. Av de svar som kom upp 
relaterades i princip samtliga till närmsta maskin de stod vid, eller som merendels 
opererades. 

Av det som hunnit etablera sig i organisationens Lean-implementering upplevdes 
liknande problem som framkom i intervjuer med F1, att allt nytt som sker i 
arbetsvardagen likställs med Lean. 

Vi benämner Lean, men det begreppet missgynnas lite ibland, man börjar kalla lite 
vad som helst för Lean ”Ah, men det här är en del av Lean-arbetet, det här är en 
del av Lean-arbetet … ” men det är inte det. 

IP1, F2 

Tendenser till detta märktes även i samtal med medarbetare, se ovan. IP2 hävdar sig 
inte blivit missförstådd i kommunikation av Lean med de som genomgått 
utbildningsmomenten. Återigen är det istället vid interaktion och kontaktytor med 
personer inom organisationen som snappat upp vad som är i görningen, men som själv 
inte hunnit utbildas som missförstånd kan uppstå. 

Men, det som sker här är att allt förbättringsarbete går under benämningen Lean, 
från operatörer som inte har fått den här introduktionen. Vad man än gör så ”aha, 
men det är Lean”, men vi har inte infört det. Vi håller på att testa Lean-verktygen 
på en avdelning. Det här har inget med Lean att göra, det är bara vårt arbete. Även 
det som sker på piloten är vårt arbete. Lean är inte ett program man köper och 
sedan använder, det är ett arbetssätt. 

IP1, F2 

Att detta leder till något av mer permanent allvarlig karaktär ansågs ej vara troligt. 
Däremot sågs risk för att det saktade ned implementeringsprocessen som helhet och 
bidrog till att sprida en än större motvilja för förändringar. Det långsiktiga arbetet sades 
dock helt bero på ledningens välvilja: 
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Du såg ju att vi har arbetat med verktygen förut, men vi har inte fått ut hela 
fördelarna. Metoderna har implementerats av enskilda personer eller avdelningar 
och metoderna har levt så länge de personerna funnits men sedan har det runnit ut 
i sanden. Och det är på grund av att det inte har införts från ledningen. Det jag 
har gjort nu är att jobba med ledningen och få dem att förstå, hur viktigt det är att 
använda de här verktygen, och jobba efter den systematik som finns. 

IP1, F2 

Framgångar med, och resultat av, tidigare satsningar och arbete i dessa metodiker 
kunde skådas under rundvandring. En uppfattning om medarbetarnas tillhörighet och 
affektionskänsla för dem lyckades inte insamlas. 

F3 

Här följer ett utdrag ur sammanställningen av kortintervjuerna utförda vid F3. Urvalet 
uppvisas i enlighet med de begrepp och verktyg som angavs brukas inom verksamheten: 

Tabell 5: Svar kortintervjuer vid F3 

Beskriv Lean, med en mening, för någon som aldrig hört tidigare talas om det. 
”minimera tid som ej är värdeskapande” * 2 
”att samarbeta över gränserna” 
”på akuten, patienttid viktigast” 
”kommunikation på gemensam förståelse- och begreppsnivå” 
”medarbetandeperspektiv, utgå från dem som vet bäst” 
”ständiga förbättringar” 
Hur arbetar du (med) Lean i din arbetsvardag? 
”tavlor” 
”strukturerat arbete” 
”Lean är inget verktyg, det är ett förhållningssätt” 
”magneterna på tavlan” 
”gruppmötena, mer strukturerat” 
”att arbeta mer organiserat, tidseffektivt, städat” 
”att verka effektivt” 
Beskriv, kort, din uppfattning av betydelsen av följande Lean-begrepp: 

begrepp beskrivning/betydelse ej bekant 

kaizen 

”förbättringar” 
”förbättringsarbete” 
”ständig förbättring” 
”Lean” 

3 

andon “processkontroll” 6 

muda 
“slöseri” * 2 
“waste” * 2 
“arbete till det bättre” 

2 

jidoka ”automation” 7 

sensei * ”ledare kanske” 
”Lean-ledare” 

5 

5S ”strukturera” 
”städa” 

5 

flow* “det hörs ju, flöde” * 6 1 

PDCA 
“PDSA, ja, strukturera och organisera” 
”bena ut” 
”strukturera, och A3” 

5 

just-in-time “flöde” 4 

A3 
“PDSA” * 2 
“problemlösning” 
“papper” 

2 
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“lösning” 
* samtliga begrepp utom detta angavs vid intervju som brukat inom organisationen/utbildning, ändock besvarades det av medarbetare 

 

F3:s Lean-tänk balanserade mellan att premiera förståelse av begrepp och verktyg till 
att kräva en viss originalförståelse av Lean. Förtydligande exempel: ”C”:et i PDCA 
(Plan-Do-Check-Act, systematisk Lean-kvalitetscykel, se teori) har ersatts med ett ”S”: 

Tavelmöten, ja. S står för study, studera. Vi hade ”check” förut men bytte på 
inrådan, det är lättare att översätta på svenska också. För personal som inte är 
bekväm med det engelska så vi försöker försvenska så mycket som det går. 

IP1, F3 

Vid de tillfällen då japanska Lean-begrepp eller av akronymer gömda förkortningar 
skulle förtydligas var engelska det primära språket som användes. I samtal med 
anställda översatte flera muda till ”waste” och använde hellre ”flow” än flöde för att 
förklara processgångar. Samtidigt uppgavs under intervju att man i och med Lean-
implementeringen skulle kunna kräva ett visst relaterat språkbruk: 

Som jag sa, kan man slänga sig med 2 000 latinska och grekiska ord ska man väl 
kunna lära sig åtminstone ett par japanska. Kaizen och muda, och 
huvudprinciperna i Lean-huset: just-in-time och jidoka. Bara man förklarar det är 
det inga problem. 

IP1, F3 

Igenkänning, förståelse och användande av dessa begrepp märktes dock lite av under 
rundvandring. Allmänna kommunikationsproblem upplevde intervjuad Lean-ledare 
uppkomma i nästan varje ny miljö där verksamhetskonceptet introducerades. 

Ojojoj ja, verkligen. Innan man bygger samsynen och förståelsen, då har du vid 
förändring alltid en opposition, och med det alltid friktion. 

IP1, F3 

Innan den friktionen var såväl konstaterad och behandlad var det inte mycket att göra. 
Här hävdade IP1 att det inte finns några mallar för hur man kan gå tillväga – de riktigt 
konservativa fick helt enkelt anpassa sig efter den stora massan med tiden. Fokus låg på 
att få med den breda gruppen. 

Samtidigt hävdades det att Lean-arbetet inte hunnit verka tillräckligt länge för att ren 
begreppsförvirring skulle kunna uppkomma – men om så var attityden förstående: 

Nu gör det ingenting om folk såhär i början gör fel, för det är ett lärande. Det är 
inget fel med att göra fel, bara man lär sig. En A3:a har inte ihjäl några patienter. 

IP1, F3 

Samma förstående förhållningssätt upplevdes vid några av de kortare samtalen med 
medarbetare. Likt i F1 identifierades under intervju en uppfattning av kopplingar 
mellan andon och fiktiva snören att dra i för att stoppa felaktiga processer. 
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5 Analys 
Resultatet beskrivs närmare och möjliga analysvinklar presenteras. 

5.1 Organisationerna 
Organisation för organisation diskuteras utifrån resultat. 

Allmänt 

Verktyg som användes och som går att ta på, såsom A3, 5S och PDCA, kunde flest 
medarbetare såväl identifiera, etikettera som beskriva. Uttryck där det formella 
lärandet (Ellström, 2004) från internutbildningar syns tydligt. Så snart man närmade 
sig abstrakt begreppsanvändande i vardagsspråk medföljde en större oklarhet och 
missuppfattningar. Detta gällde vid samtliga besökta organisationer. 

Detta kan, i samtliga besökta miljöer, analyseras i ljuset av exempelvis Kolbs (1984) och 
Ogden & Richards (1956) olika tankemodeller för lärande. Konstruktivistisk 
lärandeteori tillskriver det talade ordet i sociala strukturer en essentiell del av lärandet. 
Hur – i det sistnämnda exemplet – konkreta och fysiska objekt bidrar till lärandet i 
modellens treenighet jämte det formulerade ordet och dess mening, är intressant. Detta 
ställs emot den abstrakta uppfattningen av ett begrepp Kolbs lärandecykel gestaltar. 
Intressant är också vad som händer om någon av stationerna i de cykliska modellerna 
saknas i tankeprocessen, och hur olika grader av informellt lärande i organisationen 
vägs upp gentemot detta. 

Vill man lyckas med ett ”gemensamt språk och en gemensam föreställningsvärld” 
(Forslin & Thulestedt, 1993) i perspektiv av Lean behöver den lärande organisationen 
(Stein, 1996; Ellström, 1996; Ellström, 2004) vara medveten om vilken bild av 
verksamhetskonceptet som förmedlas till alla medarbetare. 

F1 

Organisationen har gjort en bred satsning på att gå över till Lean och arbetar nu igenom 
den steg för steg. Beslutet till övergången var befäst på hög nivå och även dessa 
beslutande instanser utbildades tidigt i processen i det nya tänkandet. Under intervju 
framkom en mycket ambitiös bild av synen på ledarskap och hur man vill arbeta och 
verka Lean. 

I användandet av Lean-verktyg var tavelmötena väl implementerade och bidrog till 
tydlighet i verksamheten. Arbetssätt kring problemidentifiering och PDCA-cykler genom 
formellt lärande verkade även ha satt sig väl i F1. 

F1 väljer att ta upp relevanta aspekter ur Lean och försöker relatera dem till sin egen 
verksamhet. Ur ett begreppsförståelseperspektiv är de lite oklara då företagsspråket 
svenska uttrycks explicit, men ändå väljer man att uttrycka sig med såväl svenska som 
engelska begrepp. Här förekom fall av begreppsförvirring; detta i användandet av ord 
som inom Lean har en annan tydligt definierad mening och innebörd. Men, då begrepp i 
sig och korresponderande verktyg ännu inte satt sig riktigt i verksamheten blev det 
heller inte så stor effekt av dem. 
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Upplevelsen var att man pratade Lean parallellt med tidigare praxis – effektiviteten i 
det kan ifrågasättas. Man kan få en situation som kan ses med single loop- och duoble 
loop-lärande (Argyris, 1990) jämsides, där den senare förmodligen är mer eftertraktad. 
Ett parallellt språkbruk kan, enligt hur Isaacs (1999) ser på det kommunikativa 
lärandet, också inverka i processen menande att genom dialogen grundlägger premisser 
för kollektivt tänkande. 

Begreppet andon nämndes vid ett par tillfällen. Det används oftast för att beskriva 
automatiserade skyltar med ljussignaler som varnar för och talar om potentiella fel i 
produktionslinan. Här associerades verktyget med metodiken med att enskilda 
medarbetare vid upptäckta produktionsfel stoppar processer genom att ”dra i snöret” 
vilket – inom litteratur – beskrivs medelst begreppet jidoka (se även bifogad ordlista). 
Andon nämns som ett delverktyg för att upptäcka om det är aktuellt att stoppa en viss 
process. 

F2 

Hos F2 påbörjar man sin Lean-satsning småskaligt med en pilotavdelning. Flödestänket 
var sedan tidigare långt etablerat i organisationen, och Lean-satsningen nu upplevdes 
lite som en konkretisering och standardisering av befintliga rutiner, men med ett nytt 
språk och mer fokus på bland annat städade arbetsytor.  

Både tidigare kvalitetsarbete och denna nya satsning upplevdes vara mycket väl 
grundat i organisationens högre nivåer. Denna gång lades mer fokus än tidigare på att 
få med resterande nivåer. Energi lades här på att utbilda i förståelse för Lean. Kanske 
fick det ta plats för ren sakkunskap om olika begrepp och verktyg. 

Säljö (2000) resonerar konstruktivistiskt att språk och kommunikation är de mest 
angelägna verktygen i lärandeprocesser där uppbådande kunskap. Således kan det här 
bli en balansgång mellan framgång i intern kommunikation eller förståelse för Leans 
beståndsdelar. Samtidigt menar Johannessen (1999) att det är först när begrepp 
används i varierande sammanhang som en förståelse för dem kan skapas. Avsaknad av 
betydelse och definition för olika verktyg borde följaktligen alstra begreppsförvirring. 

Besöket hos F2 var tidigt i deras implementeringsprocess, så försiktighet iakttas för att 
dra för långtgående slutsatser, Men, man kan konstatera att lite av vad som nämnts 
under Lean-utbildning hittills fastnat hos de medarbetare pratades med. Lean som 
sådant, och att det var aktuellt, hade alla hört talas om, men en del av vad som i samtal 
tillskrevs konceptet upplevdes inte ligga helt i linje med förändringen syfte. 
Begreppsförvirring om vad Lean är, och enskilda begrepps varande i verksamheten, 
kommer dock inte att analyseras allt för nära. Det var liten igenkänning på ett flertal 
begrepp som var tänkta att användas i verksamheten och som borde ha förmedlats 
genom utbildning. Däremot fanns en hel del tankar om kvalitets- och förbättringsarbete 
i stort, vilket talar för att en ansenlig mängd implicit lärande (Sandberg & Targama, 
1998) kan finnas i organisationen inom området, även före specifika Lean-utbildningar 
kommer in i bilden. 
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F3 

Organisationen har lyckats väl med sin Lean-implementering i avvägningen hur en 
verksamhetsstyrningstanke först ämnad för bilindustri kan användas i deras 
arbetsvardag. Avvägningen av vad som är Lean för dem kontra vad som passar in i 
verksamheten upplevdes som genomtänkt, alltså en balans mellan vad Hines, Holweg & 
Rich (2004) menar som Lean Production (konkreta verktyg och begrepp) respektive Lean 
Thinking (värdekedjan) (Womack & Jones, 1996; Womack, Jones, & Roos, 1990). 

Lärmiljömässigt har de ett pragmatiskt förhållningssätt i sitt konstruktivistiska 
lärande. Arbetslag lär och fortbildar sig gemensamt och regelbundet diskuterande Lean. 
Liker (2004) eftersöker – för framgång i Lean-arbete – möjlighet till reflektion bland 
medarbetarna för nyvunna kunskaper. Regulariteten i ovan nämnda 
utbildningstillfällen skulle kunna bana väg för detta. Sett utifrån att Ellström (1996) 
menar att framgångsrik etablering av system för ständiga förbättringar bygger på 
fortlöpande lärande bland de anställda är detta inte orimligt. 

Något motsägelsefullt var att här – hos Lean-ledare och utbildningsansvarig – den i 
studien upplevda största drivkraften för användande av specifika Lean-begrepp. 
Samtidigt användes få av dem ute bland medarbetarna. Ändå var detta den upplevda 
klart smidigaste fungerande Lean-miljön. F3 hade, av i studien besökta organisationer, 
verkat med Lean som verksamhetsmodell under längst tid. Hur det inverkat på i vilken 
grad varaktiga förändringar (Ellström, 1992) hos personalen i anammandet av ny 
arbetsmetodik är värt att studera. Slutresultatet verkar hursomhelst fungera 
tillfredsställande.  
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6 Diskussion 
Resultat och analys diskuteras allt eftersom i termer av Lean i lärande, 
förståelse och begreppsbildning. 

6.1 Organisationerna 
De i studien besökta organisationerna diskuteras en och en. I senare kapitel 
presenteras därefter mer allmänna tankar och resonemang kring Lean och 
lärande. 

F1 

Att tidigt få med hela organisationen i tänkandet kan vara positivt då det förmodligen 
ökar chanserna för ett samförstånd rörande det nya verksamhetskonceptets varande och 
verkande i företaget. 

De arbetar systematiskt genom alla geografiska kontor, vilket tar tid. Detta kan ligga 
dem i fatet då organisationen nästan aldrig kommer att vara i samma fas i sin Lean-
utbildning. Risk för Lean-relaterade missförstånd enheterna emellan är då påtaglig, då 
enheter som är längre gångna i sin utbildning kommunicerar med andra, i lägre grad 
Lean-implementerade. Detta uttrycktes även under intervju som upplevt. Företagets 
geografiska utspridning är inte mycket att göra åt, men situationen går nog att lösa med 
större resurser lagda på utbildning. 

Eller så väljer man att inte behandla och införa lika mycket nytt på en gång. Studien 
fann diskrepanser i förståelse av Lean jämfört Lean-ledare kontra medarbetare, detta 
både på förståelseplan och i användande av begrepp och verktyg. Om man valt att inte 
gå riktigt lika snabbt fram kan – långsiktigt – möjligtvis en mer stabil effekt uppnås. 
Mer inplanerad tid för reflektion, och återkoppling tätare än nästa hela utbildningsvarv 
i företaget, borde också vara behjälpligt. 

Ur ett lärandeperspektiv upplevdes under intervju tydliga tendenser till ett 
konstruktivistiskt perspektiv på hur Lean ska läras ut. I samspelet med andra – 
exempelvis genom Lean-spelande – skall ny förståelse uppnås. Detta är något som 
aktuell tolkning av Kolb även förespråkar, på ren begreppsnivå, i sin lärandemodell. 
Däremot upplevs skillnader mellan det formella och det informella lärandet i 
organisationen. Den önskade användningen av olika begrepp – Ellströms ”varaktiga 
förändringar” – har ännu inte riktigt infunnit sig. Ändå upplevdes att mycket Lean-
kunnande fanns i organisationen, det var en accepterad övergång som alla försökte att 
arbeta i. Den tysta kunskapen var förmodligen större än den explicita. Hur mycket detta 
beror på att man ännu inte hunnit så långt i sin Lean-implementering är svårt att 
avgöra, men tolkningen är att det är en påverkande faktor. 

Betraktar man tyst kunskap ur ett begreppsperspektiv ses risk för att den 
ackumulerade kunskapen i organisationen riskerar att inte komma till användning fullt 
ut då verktyg – såsom Lean-definierade koncept – inte finns naturligt i arbetsvardagens 
vokabulär. De rådande normerna får också svårt att ändras om inte nyordningen 
ständigt prövas i sin miljö, (jämför Argyris single/double loop-lärande). Detta tillskrivs 
här också vad Ellström (1996) menar när han, vid lärande, betonar vikten av att varje 
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individ ifrågasätter sin egen verksamhet och de rutiner och verksamhetsformer som är 
etablerade. 

F2 

Även om beslut fanns på att hela verksamheten i sinom tid skall övergå till samma 
verksamhetsstyrning framhåller studien att det är klokt med en upptrappning i små 
steg, framförallt i undvikandet av ofullständiga företagskartor (Keyte & Locher, 2008). 
Likaså riktlinjen att utgå från en bred förståelse av och för Lean. 

Likt F1 fanns här fanns en tydligt uttalad vilja att få med verksamhetens alla nivåer i 
den nya metodiken, men här med ett differentierat kunskapsdjup beroende på vilken 
grupp av medarbetare som åsyftades. Även om det inte tros att alla ska ha samma 
kunskapsdjup för helt olika arbetsuppgifter är det fortfarande viktigt att medarbetare 
förstår sin del i helheten. Det i sig kan vara mer motiverande att verka enligt konceptet. 

Att – som F2 gjorde – ta fasta på egna tidigare satsningar i kvalitetsarbete av olika slag 
och försökte passa in rådande förändring i tidigare koncepts begreppsvärld och 
arbetsmetodik premieras. I transformationen mellan ord, mening och objekt kan en 
tidigare liknande betydelse hjälpa till att skapa en ny närliggande. 

De framhöll också resultatet av metodiken som viktigare än ”Lean i sig”, vilket enligt 
undertecknad är en förutsättning för att lyckas. 

Likt i F1 fanns här tydliga drag av en konstruktivistisk lärandemiljö. Förståelse av Lean 
anpassad till den verkligheten där den senare skulle verka i premierades, och allt 
lärande skedde i grupp. Som tidigare nämnt var F2:s Lean-satsning i sin linda. Det är 
lätt att beskylla den upplevda bristen på Lean-förståelse för begrepp och verktyg bland 
medarbetarna för okunskap. Men, studien tolkning är att det snarare beror på att man 
inte hunnit implementera dem än fullt än ren förvirring. Med konkreta erfarenheter 
nästan enbart från Lean-spel och utbildning, och i en inte allt för hög grad komna från 
den dagliga verksamheten, är det inte svårt att förstå avsaknad av egna observationer 
och abstrakt (Lean-)begreppsbildning. Isolerade erfarenheter leder ej till kunskap, då 
lärande sker först i den omvandlingsprocess som skapas när individen prövar sina 
observerade erfarenheter (se Kolb). Omvänt så räcker ords betydelse och definition ej för 
att förstå ett begrepp. Först när de används i varierande sammanhang kan förståelsen 
skapas (Johannessen, 1999). Begreppsförvirring som sådan är då förklarlig. 

F3 

Att utbilda i de arbetslag som sedan ska verka tillsammans inom Lean har upplevts som 
en framgångsrik metodik, och tvåveckorsintervallen gav möjlighet till både reflektion 
och återkoppling av tidigare inhämtade kunskaper. Dock, som kommer att diskuteras 
mer nedan, sätts tilltro till en större närvaro av teoretiskt utbildningsmaterial än vad 
som här existerade. 

Den eventuella motsättningen mellan att ha en Lean-ledning som premierar 
användandet av specifika begrepp och medarbetare som klarar sig utan dem är 
tänkvärd. Och ur ett begreppsförvirringsperspektiv är det riktigt intressant. Allting 
fungerar ju och gör det tämligen väl sett enligt kontinuerliga förbättringssynsätt, men 
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frågan är om man skulle kunna bli än mer effektiv om man arbetade efter en gemensam 
Lean-vokabulär. Även om det under intervju framkom att en rad begrepp förväntades 
användas gjordes det ej i särdeles stor utsträckning. Ändå förstod alla inblandade 
varandra väl och använde exempelvis olika flödesdiagram över verksamheten 
problemfritt. Att det ändå fungerar så bra kan bero på att de har arbetat längst tid 
enligt koncepten, kunnat iterera utförandet av sitt ständiga kvalitetsarbete flest gånger 
och kommit fram till vad av Leans originalvokabulär som är behövlig. Det förklarar dock 
inte varför önskan från ovan om specifik begreppsanvändning frångås. 

Även här ser man benägenheter till att tyst kunskap dominerar den uttalade. Ur ett 
lärandeperspektiv rörde sig utbildningsmiljöerna på F3 mellan en konstruktivistisk och 
en pragmatisk. Detta då man lyfte fram att arbetslagen skulle utbildas tillsammans och 
gemensamt, men samtidigt ville att alla så tidigt som möjligt skulle komma ut och få 
testa sina kunskaper. Den konsekventa återkopplingen med tvåveckorsintervall borde 
också göra sitt för en positiv läromiljö. Man får möjlighet att i regelbunden diskussion 
reflektera över sina nyvunna teoretiska kunskaper och också testa samt utvärdera hur 
de har fungerat i praktiken. 

6.2 Förståelse av Lean 
En modell för hur Lean-implementering och ordförståelse möter varandra 
presenteras enligt kognitivt konstruktivistiskt resonemang. 

I fungerande fall har i studien upplevts exempel på när det formella och det informella – 
eller det explicita och det implicita – lärandet går ihop och blir ett. Internutbildningen 
talar samma språk som den kultur som resterande verksamheten andas. Men vad är det 
som händer när man blandar ihop eller missförstår? 

6.2.1 Att skilja förändring från Lean 
Det må vara sant att färgkoder på självhäftande anteckningspapper, uppdaterade 
ordningsrutiner för gemensamhetsutrymmen eller nyinköp av kontorsväxter är 
effektiviserande i längden. Däremot kunde man tidigt säkerställa att enskilda 
medarbetare nästan genomgående associerade all form av förändring i arbetsrutiner och 
rena omväxlingar i den fysiska arbetsmiljön direkt till den av organisationen pågående 
Lean-implementeringen. Förändringarna och isolerade ”förbättringsinsatser” tillskrevs 
Lean-arbetet och blev därmed en del av Lean. I många av fallen pekar inte studien helt 
på att ett Leant betraktande av situationen alltid kan ha varit huvudsyftet till 
förändringen – eller kanske inte ett syfte i över huvud taget. Dessutom ses inte den 
enskilda förbättringen i relation till ett större samband – organisationens utveckling till 
att arbeta Lean. 

Detta fenomen upplevdes mer eller mindre bland samtliga besökta organisationers 
anställda. Dels vid korta samtal i direkt närhet till arbetsplatsen, men även direkta 
exemplifieringar med Lean-ledare på samma spår, under intervju. Det borde kunna 
undvikas med en tydlig kommunikation om vad Lean är och vad olika begrepp betyder. 

Direkttolkningen av Lean som ”ständiga förbättringar” var något som snabbt satt sig 
hos nästan alla intervjuade. Kombinerat med ovan nämnt synsätt kan då en risk att 
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organisationer missförstår koncepten och likställer punktvis kvalitet och 
kostnadseffektivitet i produkt med direkt kundvärde uppkomma. Detta inom domäner 
långt ifrån fokusområden Lean-ledarna satt upp. Ur ett holistiskt synsätt kan man då 
riskera att överskjuta målet och värdekedjan ej optimeras i hänsyn till helheten. Bland 
flera nämner Sörqvist (2004) och Bellgran & Säfsten (2005) detta. Dessutom vedervågas 
essentiella delar av Lean-arbetet, specifika verktyg och begrepp för att dränkas i – för 
området – irrelevanta aspekter. 

6.2.1 Begreppsförvirring 
”Ständiga förbättringar”, eller kaizen, var enligt vad som framkom i samtal med 
anställda den direkta ordbetydelse som tydligast satt sig i innebörden av vad Lean kan 
innefatta. Men, den direkta meningen av ordparet tillskrevs även helt skilda – och av 
Lean preciserade – termer. Nästan samtliga, i en organisation definierade Lean-begrepp, 
fick sig bli likställda med ovanstående svar. Det må vara sant att allt arbete inom Lean 
skall leda till kontinuerliga förbättringar, men när en person exempelvis knyter 
begreppen kaizen, muda och 5S till samma svenska betydelse finns en spelplan för 
missförstånd. 

Tendenser till en isolering av det enskilda begreppet från dess verkliga betydelse 
förekom även. Exempelvis är det intressant att flertalet medarbetare svarade ”waste” 
som en direkt översättning av muda och stannade sedan där. Begreppet som sådant 
känns igen, och en översättning av det kunde omgående levereras. Svaret är sant ur ett 
rent betydelseperspektiv, men samma personer benämnde senare begreppet som 
likställt, eller åtminstone en viktig part i arbetet med, ständiga förbättringar. ”Slöserier” 
nämndes aldrig explicit. Imsen (2000) menar att lärandet börjar med språket som 
kulturellt fenomen, och därför menas det här som viktigt att lärandemiljön premierar 
djupförståelse av begrepp och verktyg. Inte att Lean-beståndsdelar blir avskärmade 
enheter utan koppling till verkligheten. 

Den japanska dimensionen inom Lean upplevs inte bidraga till en särdeles större 
begreppsförvirrning än av Leans övriga tillhörande akronymer, engelska uttryck eller 
låneord från andra verksamhetsstyrningskoncept. Med detta sagt menas att 
alieneringen av ett främmande språks begrepp absolut är en faktor som kan påverka en 
viss tröghet i förståelsen för enskilda termer. Genchi genbutsu förstår förmodligen färre 
svensktalande personer än ”gå till platsen”, men att lära sig begreppets betydelse kan 
alla på samma sätt som man får lära sig vad en A3 innebär. En japansk eller engelsk 
term, såväl som en förkortning, ter sig lika främmande för den oinsatte, oavsett språk. 

Andon nämndes och som ovan beskrivet gjordes kopplingar till att ”dra i snöret”. En till 
synes märklig exemplifiering, i och med att metodiken med att enskilda medarbetare vid 
upptäckta produktionsfel stoppar processer genom att ”dra i snöret” närmast kan liknas 
jidoka (se bilagd ordlista). Helt utan gemensamma beröringspunkter är inte begreppen, 
då andon kan verka för att upptäcka fel värda att stoppa olika processer. Dock, som 
isolerad händelse, verktyg och direkt betydelse är jidoka det efterfrågade begreppet. Ser 
man till att andon faktiskt betyder rislampa – vilket kan göra Lean-betydelsen om 
automatiserade (ljus)signaltavlor förklarlig – tydliggörs felanvändningen än mer. Denna 
hopblandning upprepades flertalet gånger under intervju på F1, och förekom även på 
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resterande besök. Om uppfattningen var allmän inom arbetsplatsen var svår att avgöra 
då i princip ingen av de sedan tillfrågade i kortintervjuerna kände till begreppet. 
Däremot har samma missuppfattning dykt upp på egentligen samtliga besök och 
fläckvis inom litteratur. 

Avsaknaden av teoretiskt Lean-material på papper i de organisationer som besökts kan 
vara en bidragande orsak till ovan beskrivet. Kunskap sprids från mun till mun och när 
detta blir det enda källan till vetande är det svårt att enkelt finna det ”korrekta” – om 

det ens eftersöks. Detta ligger även i linje med hur Ogden 
& Richards (1956) presenterar sin ”begreppstriangel”. Det 
talade ordet dominerar det skrivna och, i detta fall saknas 
en tydlig meningsbrygga mellan ordet och objektet då 
referenten saknar företeelser att knyta till det enskilda 
begreppet. Istället förknippas ordet med konceptet i stort 
och tappar sin egentliga betydelse. Dessutom borde det 
försvåra lärarnas möjligheter till att återkoppla orsaker 

och förklaringar till uppdagade missuppfattningar om ingen gemensam skriftlig 
utgångspunkt existerar. 

6.2.2 Att arbeta i Lean-huset 
Studien har identifierat olika typer av miljöer där Lean implementeras. Här presenteras 
en modell för att gestalta olika situationer som kan uppkomma vid en Lean-
implementering. Detta medelst det i teorin förevisade, och inom Lean ofta 
förekommande, Lean-huset. Ingen av modellerna kan sägas enskilt representera någon 
av de i studien besökta organisationerna. Flera av miljöerna upplevdes på samtliga 
arbetsplatser, mer eller mindre lokalt. Alla tänkta att ses enligt kognitivt 
konstruktivistiska synsätt. 

Figur 5 

Modellen representerar – övertydligt – en 
verklighet där övergången till att verka 
Lean skett, upplevt, mer med fokus på att 
just vara Lean-anpassad. Detta snarare 
än att titta på vad som var tänkt att 
komma ut av förändringen. Tendenser till 
detta upplevdes här och var i studien. 
Teorin är att det ligger mycket prestige i 
att vara en Lean organisation så att 
övergången till det både blir snabb och något oklar i syftet. 

Man använder Lean och dess verktyg, men inte så effektivt som man skulle kunna då 
människorna som ska verka i systemet inte helt är med på vad som händer, eller saknar 
förståelse för artegna begreppsbetydelser. Ord och verktyg riskerar då att felanvändas 
eller missförstås och inte bidraga till de ständiga förbättringar de är avsedda för. 

 

                Figur 5: Alla med? 
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Figur 6 

Lean-huset innefattar medarbetarna som ska 
arbeta i organisationen. Hur Lean är tänkt att 
influera verksamheten är formulerat för alla och 
man har en samfälld syn på förbättringsarbetet. 
Dock har man medvetet, eller omedvetet, något 
gått ifrån rådande terminologi rörande begrepp 
och verktyg. Detta kan ske automatiskt, då 
specifika ord eller verktyg ersätts med en 
starkare symbol – så som en tidigare använd 

rutin. Eller så har man medvetet valt att 
använda en parallell begrepps- och 
verktygsbenämning. 

Så länge detta är tydligt kommunicerat fungerar Lean-implementeringen inom den 
aktuella organisationen. Ur ett externt perspektiv skulle man kunna tro att det råder 
begreppsförvirring rörande verktyg och terminologi. Och skulle verksamheten försöka 
kommunicera med en annan Lean miljö finns risker för missförstånd. 

Figur 7 

Det av studien upplevda är att väl fungerande 
Lean-miljöer är de arbetsplatser som med 
tydligt ledarskap lyckats förankra det nya 
verksamhetskonceptet i stort tillsammans med 
en gemensam rådande terminologi samt 
tydliggjort för sina medarbetare hur allt 
hänger ihop och fått med dem på tåget i 
förändringsarbetet. Detta kombinerat med 
schemalagd verksamhet till tid och möjlighet 

för reflektion hos medarbetarna i 
tillgodogörandet av nya kunskaper och 
färdigheter inom Lean syns falla väl ut. Upplevelsen är att först när alla inblandade 
faktiskt förstår de tilltänkta verktygen så kan de verkligen komma till användning. 
Detta gäller likaledes ren begreppsanvändning, även om överenskommelsen innebär att 
man inte använder specifika Lean-begrepp på annat språk. 

Tittar vi på ovan nämnd positiv miljö ur lärandeperspektiv finner man av studien en 
primärt konstruktivistisk omgivning med pragmatiska inslag. Det sociala samspelet är 
mycket viktigt för lärandeprocessen, att kulturen i organisationen talar samma språk 
som den mer teoretiska delen av inlärningen. Samtidigt framhålls vikten av att själv få 
pröva sig fram och testa nyvunna kunskaper. Även om behavioristiska tankegångar 
främst framhåller systematisk begreppsinlärning tillskrivs de här underordnade 
lärandeprocessen om hur att verka Lean och i Lean. Har man en fungerande miljö i 
övrigt kan trakterandet av verktyg och begrepp att inkluderas organiskt i en resterande 
utvecklingsgång. 

        Figur 6: Lean överenskommet 

       Figur 7: Ett fungerande Lean-hus 
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I Kolbs modell för lärande kan vi också ruta 
in den fungerande lärandemiljön för Lean. 
Hela varvet med hur konkret erfarenhet 
leder till reflekterande observation, som kan 
ge en abstrakt begreppsbildning 
premierande aktivt experimenterande känns 
igen. Fokus i implementeringsfasen för ren 
begreppsförståelse menas här hamna i den 
fjärde kvadranten, assimilativ kunskap, där 
erfarenheter utifrån en närmast induktiv 
utgångspunkt bidrar till skapandet av teorier och begrepp. Lärandeschemata som visar 
på konstruktivistiska arv men även med inslag av pragmatisk tänkande. 

Att genomföra en övergång till Lean, och lyckas med den, tolkas här som vad Argyris 
beskriver med double loop-lärande. Handlingsteorierna vidareutvecklas genom att 
styrande värden omprövas 
och förändras och detta 
menar han är 
kännetecknande för en 
organisation med ett lyckat 
kvalitetsarbete. Detta 
djupare lärande för organisationens lärandeprocess kommer inte gå snabbare än den 
process medarbetarna lär sig i. Motsatt scenario, om man överdriver en galen – men 
ändå inte helt otänkbar – implementeringsprocess; Att enbart ”installera” Lean och 
därefter lära sig konceptet genom att successivt förändra handlingsstrategier så att 
oönskade konsekvenser kan undvikas (single loop-lärande) kommer troligen inte ge 
några varaktiga effekter så länge de styrande värdena i handlingsteorin är intakta. 
Verkligheten riskerar att inte ligga alltför långt därifrån i förhastade eller 
ogenomtänkta förändringsprocesser, i jakten på snabba resultat. Detta tolkas här också 
som är precis vad Isaacs menar när han tillskriver dialogen de grundläggande 
premisserna för kollektivt tänkande. Förändrade handlingsteorier möjliggör då 
förutsättningar för kollektivt lärande. 

Men, man måste vara pragmatisk. Det finns ingen mening med att banka in otaliga 
mängder Lean-begrepp bara för att. Organisationen måste samtidigt vara redo att möta 
upp språkbruket och de positiva effekter som kan komma utav en kongruent begrepps- 
och verktygsvokabulär. Som Vygotskij sade; tanken uttrycks inte i, utan fullbordas i, 
ordet. Ett konkret talat Lean-språk borde således kunna tydliggöra eventuella 
skillnader i uppfattning av verksamhetskonceptets olika delar.   

6.3 Vidare diskussion 
Här diskuteras områden som inte direkt svarar mot frågeställningen men som 
ändå varit centrala i domäner som stötts på såväl i inläsning som empiriskt. 

6.3.1 Vikten av en kommunicerad förändringsfilosofi 
Som presenterat i teorin förevisar åtskilliga författare att förändring måste 
kommuniceras. Kommunikation är det svårt att argumentera emot att det enklast görs 
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om alla talar samma ”språk”. Detta ställs på sin spets vid exempelvis en Lean-
introduktion. Som tidigare beskrivet konkretiseras Lean med en uppsättning värdeord 
och uttryck, tidvis representerande av ett närmast ideologiskt synsätt och ibland av ett 
konkret tillvägagångssätt i arbetet. Om alla i en organisation redan från början inte 
delar synsätt om dessa ords innebörd är det inte omöjligt att man riskerar skjuta över 
målet i arbetet mot en gemensam riktpunkt. 

Förändringar kan ha både vinnare och förlorare och det är troligt att den sistnämnda 
kategorin knappast verkar proaktivt i förändringsarbetet. Det är alltså viktigt att alla 
medarbetare följer företagets förändringsfilosofi. Att följa en filosofi menas här aldrig att 
fungera om man inte förstår densamma. Lean, som inkorporerat har en närmast 
encyklopedisk uppsättning ord och termer rörande hur allt i en organisation ska skötas, 
torde därmed kräva stor förståelse hos alla medarbetare för att fungera väl. Märk väl att 
studien inte önskar likställa filosofi med Lean som entitet. Dock, det är ofta där som en 
tämligen enig pro-Lean-litteraturkanon hamnar. Det är därför svårt att frånse denna 
syn när en Lean-studie väl angrips, ty från samma källor har även de flesta 
organisationerna troligen hämtat både inspiration och vägledning. 

6.3.2 Ordförståelse 
Efter att i samtal ha hört med flera olika personer med japanska som modersmål är 
slutsatsen att man inte finna några större diskrepanser mellan olika ords 
originalbetydelse och ur de används inom Lean. Att exempelvis andon i själva verket 
ungefärligt kan betyda ”rislampa” på japanska är inte så svårt att förstå sett till de 
automatiskt varnande ljussignaltavlor som annars förknippas med begreppet. Liknande 
etymologiska resonemang kan föras om kanske en handfull ord, men det har upplevts 
svårt att tillskriva originalbetydelser av japanska ord som källa till missförstånd eller 
begreppsförvirrning inom Lean. Se även bilagd tabell över en uppsättning japanska 
Lean-ord. 

Betydelsen av ett i Lean ingående värdeord kan för medarbetaren således i regel bli det 
som organisationen lär individen att det innebär. Detta ligger även i linje med såväl 
tidigare presenterad begreppstriangel (Ogden & Richards, 1956) som Johannessens 
(1999) tankar rörande att först när begrepp används i varierande sammanhang kan 
förståelsen för dem skapas. Ord, förkortningar och begrepp förknippas kulturellt och får 
ett egenvärde som skriver över både en kanske egentlig ordbetydelse och framförallt det 
sunda förnuftet. Dennis (2002) hänför exempelvis de japanska orden inom Lean som 
metaforiska och bildliga. 

”Lean” i sig, och alla dess beståndsdelar, har specifika betydelser men upplevs här 
ibland mer som ett samlat varumärke. För Lean som helhet är tolkningen här att 
varumärkets egenvärde får sägas ha dominerat ut den bokstavliga betydelsen för länge 
sedan. 

Just ordet Lean, som tidigare nämnt, ses sällan ensamt utan ofta hopskrivet med andra 
specificerande inriktningar. Kanske är det en effekt av Leans immanenta tanke om en 
ständigt upprepande lärcykel som medfört att det finns klart olika uppfattningar – och 
benämningar – av Lean. 
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6.3.3 Att hantera Lean enligt Lean 
Larsson (2008, s. 117) menar att en lämplig egenskap för en ledare som arbetar i Lean 
bland annat är att kunna ”använda ett språk där man gör det okända välbekant”. Detta 
kan här bara givas medhåll till, men ser samtidigt tydliga tendenser till att det kan bli 
svårt att efterleva följande Lean på ett sätt som konceptet självt efterfrågar. 

I tidigare kapitel skrevs ”mjuka” faktorer medvetet just med citationstecken för att 
markera den alienering av samlingsbegreppet som verksamhetsprocessvärlden, enligt 
denna studie, allt för ofta uppbådar. Ett strukturellt ramverk är ”hårt” och går att ”ta 
på”. Det är inte svårt att i text eller tal förklara för någon annan hur ett produktionsgolv 
ska designas, eller genom vilka felsökningsmoduler en produkt ska slussas före den 
lämnar fabriken. Så snart det mjuka i begreppet ”mjuka” citatisolerats menas här att 
det enda som finns kvar är ett adjektiv utan värde. Dessa aspekter bör vara det som 
bygger upp och tätar hela strukturen, som sedan hårda faktorer kan inkorporeras inom 
– inte tvärt om. 

Management- och styrsystemskulturen, Lean inkluderad, har sedan länge insett vikten 
av att man naturligtvis även måste inkludera människorna som ska arbeta i den 
generiska organisationsmodellen. Problemet som här ses är att man försöker angripa 
dessa frågor på samma sätt som det resterande ramverket arbetas med: strikt, konkret 
och med fördefinierade processverktyg för alla behov. Detta blir tydligt när exempelvis 
Dennis (2002, s. 107) statuerar att ”kommunikation mellan medarbetare och 
arbetsledare är essensen för PKT-framgång” men för att konkretisera detta behöver man 
använda sig av i Lean fördefinierade arbetsmönster. PKT, Practical Kaizen Training, 
förklarar han är centralt verktyg för att förbättra en specifik process och samtidigt träna 
på medarbetare-arbetsledare-relationen. Men, fortsätter han, för att lyckas väl med 
detta bör man även vara väl införstådd med sin KCA, Kaizen Circle Activity. Målet för 
allt involverings- och engagemangsarbete rörande personal är en väl fungerande 
PQCDSM (productivity, quality, cost, delivery time, safety and environment, morale), 
men för detta behövs utöver tidigare nämnda verksamheter särskilt definierade 
åsiktsprogram. Dessa kommer i sin tur aldrig falla väl ut om inte alla deltagande 
behärskar 5S, TPM, PDCA och ett otal andra akronymer som denna studie här inte 
ämnar utveckla vidare. Inuti samtliga dessa domäner finns i sin tur otaliga japanska, 
eller engelska, termer med av Lean fördefinierade betydelser. 

Man kan uppleva detta som raljant, men faktum är att det bara är ett axplock från en 
till synes slumpvald sida i generisk Lean-litteratur. Av resonemanget följer därmed en 
risk att dessa, av allt att döma välmenta arbetsstrukturer hanterande väl så viktiga 
frågor, missar syftet med övningarnas egentliga värde. Dessa borde ju vara att 
tydliggöra verksamheten, få alla att arbeta mot ett gemensamt mål och arbeta aktivt för 
ständiga förbättringar. Istället riskerar man att fastna i kommunikationssvårigheter, 
konceptuella missförstånd och i slutändan – för Lean smått genanta – 
verksamhetsförsämringar. Detta delvis för att Lean som system inte klaras av att 
förmedlas konsekvent och på ett förståeligt sätt. 

Detta är knappast unikt för Lean som verksamhetsstyrningskoncept, många liknande 
tendenser finns att hämta i PROPS, Six Sigma eller någon annan 
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projektstyrningsmodell. Det som kan försvåra i Lean är den, ibland upplevt utan kritiskt 
synsätt, idoliserade synen på Toyota som framgångsmodell och de därmed långt gångna 
försök att kopiera deras modell rakt av. Med detta följer som bekant en stor uppsättning 
av japanska värdeord, direkt hämtade ur TPS som än mer ökar risken för ovan nämnt. 
Detta präglar Lean-litteraturen, ibland trots att man själv lyckats identifiera nyss 
nämnda risker. Exempelvis Larsson (2008, s. 157) uttrycker att det ”lätt kan bli lite 
lustigt att svänga sig med japanska uttryck som till exempel Kaikaku [radikala 
förbättringar av verksamheten] i svenska företag” men känner sig ändå nödgad att i 
samma publikation återge en omfattande Lean-parlör så att alla verkligen ska förstå. 
Rena motsägelser kan ibland upplevas, som när Dennis (2002) diskuterande Lean-
husets innandöme och proklamerar att allting är mätbart, även de mjuka aspekterna. 
Senare menas att 

the lean system cannot and should not be precisely defined. There is no one right 
path, no correct answer. There is only one question: What is the need? 

Dennis (2002, s. 144) 

Utkomsten av studien ger honom i sak rätt. Fokus i Lean bör såklart alltid ligga i vad 
kunden efterfrågar. Problemet är att samma koncepts struktur kan försvåra för sig själv 
att nå denna målbild på grund av det egna ramverket. Lean-huset har ett på pappret väl 
grundad fundament. Men; kittet som sammanfogar alltet, utrymmet som inkapslas av 
golv, väggar och tak riskerar om en tillfredsställande kommunikation inte existerar att 
inte kunna huseras och faller istället ur ramen. Följden kan bli att modellen till slut 
motarbetar sig själv om man inte arbetar med kommunikation och lärande. 

Synen på existerande litteratur förespråkande Lean har bitvis i rapporten redan berörts. 
Det upplevs brister i objektivitet vilket måhända inte heller är unikt för Lean som 
verksamhetsstyrningskoncept. Avsaknad av akademisk ifrågasättning, den 
institutionaliserade bakgrunden till trots, är intressant. Hyllmeter av hjälp till 
självhjälpsböcker för organisationer eftersträvande effektivitetshöjning medelst Lean 
finner man redan i titlarna frekvent användning av positiva adjektiv och ordmåleri som 
cirkelrefererande skapar närmast en självuppfyllande profetia. 

Poängen är att det sannolikt finns väldigt mycket gott att hämta i Lean – precis såsom i 
många andra liknande modeller – men frågan är om inte än mer kunnat fås ut av 
konceptet om en något distanserad linje hållits. Framförallt distans till hur Toyota 
arbetade för att lyckas, ty förväntar man sig att på kort tid kunna uppnå resultat som 
inom Toyota itererats fram i 70 år av kontinuerligt förbättringsarbete bör skäl till 
eftertanke komma upp. 
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7 Slutsats 
Detta kapitel ämnar sammanfatta examensarbetets slutsatser och besvara den 
av undersökningen riktade frågeställningen. Förslag på vidare studier 
presenteras även. 

7.1 Sammanfattning 

7.1.1 Frågeställning 
Denna undersöknings primära frågeställning: 

Uppkommer det inom en organisation begreppsförvirring vid användandet av Leans 
terminologi? 

kan härmed besvaras jakande. Studien har identifierat förekommande fall av 
språkförbistring och begreppsbeblandning bland medarbetare i organisationer 
introducerande Lean. Detta både av verksamhetskonceptet som entitet och vad som till 
det kan tillskrivas, men även rörande enskilda begrepp och egennamn på verktyg. 

En oklar ledning i förändringen till att vara en Lean organisation, som för sina 
medarbetare inte tydliggör på vilket sätt Lean skall användas som 
verksamhetsstyrning, kan leda till misstolkningar och felanvändning av artegna Lean-
begrepp och termer. Intervjuer har visat att väl fungerande kommunikation och 
förståelse – tillsammans med ett tydligt ledarskap – är bland det mest grundläggande 
för en fungerande Lean-verksamhet. 

Den japanska begreppsinfluensen inom Lean upplevs inte som extra förvirrande, då 
engelska begrepp och allehanda förkortningar ej i mindre utsträckning erfors som källor 
till missförstånd. 

7.1.2 Övriga reflektioner 
Miljöer som lyckats bättre i användandet av Lean, på en verktygs- och 
begreppshanterande nivå, hade bland annat 

- tydligt kommunicerat förändringen och dess innebörd för alla inblandade, 
- inkluderat samtliga i lärandeprocessen för att övergå till en Lean verksamhet, 
- fokuserat på Lean-lärande och övande i grupp, 
- givit möjlighet till reflektion av nyvunna kunskaper inom utbildningsmomenten, 
- konstruerat utbildningsmiljöer av konstruktivistisk karaktär med inslag av 

pragmatisk dito, 
- har en nyttobetonad inställning till hur Leans begrepps- och verktygsvokabulär 

bör användas i den egna organisationen. 

Utkomsten av arbetet är att för att, hos medarbetare, förankra varaktiga förändringar 
ledande till att bli en Lean verksamhet bör lärandeprocessen främst ske medelst en 
tydlig kommunikation betonande vikten av förståelse för de begrepp och verktyg man 
inom organisationen valt att nyttja. Detta via ett tydligt ledarskap. 
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7.1.3 Metodval 
Länge söktes litteratur direkt behandlande aktuella frågeställningar men utan positivt 
resultat. Nästa steg blev att försöka skapa ett nytt analysverktyg sammankopplande 
nuvarande forskningsläge rörande Lean, kommunikation, begreppsbildning och 
organisationsstyrning i allmänhet. 

Denna studies empiriska insamlande blev betydligt blygare än först tänkt. Såväl antalet 
företag och organisationer tänkta att besökas som antalet genomförda intervjuer var 
initialt tänkt att vara fler. Problem att finna organisationer med möjlighet att ta emot 
en examensarbetare får främst tillskrivas orsaken till detta faktum. 

Organisationerna som besöktes hade också gärna fått ha verkat i sin nya Lean-
verksamhet något längre. Detta då man ofta ännu inte riktigt hunnit sätta sig i 
verksamhetskonceptsförändringen. Det blev då svårt att avgöra vad i upplevda Lean-
missförstånd som kunde klassificeras så som begreppsförvirrning och vad som ännu 
bara var okunskap då man inte hunnit med att utbilda i tillräckligt stor utbredning. 
Detta hade kunnat justeras senare i studien genom att korrigera frågeställningen, men 
undveks ändå. 

Med facit i hand har tillvägagångssättet med kombinationen av kvalitativa intervjuer 
och snabbintervjuer – allt understött av teoristudier om Lean, lärandeteorier och 
metodik kring examensarbetsförfarande – fungerat tämligen väl. Metoden gav möjlighet 
att anpassa sig till de besökta organisationernas unicitet. Som tidigare nämnt, hade 
dock ett bredare material att arbeta med varit att föredra. 

7.1.4 Vidare studier 
Lean, kommunikation och begreppsbilning är ett outforskat område och mycket finns att 
upptäcka. Varför vissa miljöer lyckats bättre än andra kommer alltid vara 
intresseväckande uppslag till undersökningar. Branschspecifika utredningar är av stort 
intresse, för att se om vissa typer av organisationer enklare kan hantera de utmaningar 
som en Lean-implementering innebär. 

Hur kommer det sig att symboliken för ett Lean-begrepp kan bli starkare än 
originalordets betydelse och vad kan detta leda till i längden? Det är en fråga som gärna 
kunnat utredas mer, men här ses också att frågeställnigen knappast är unik för 
verksamhetskonceptet Lean. 

Lean är i dagsläget populärt som verksamhetsstyrning, och fortfarande under expansion 
i Sverige. Hur läget kommer att se ut om fem till tio år svårt att sia om. Kanske har vi 
kommit så långt att det existerar en fullständig ”försvenskning” av samtlig Lean-
vokabulär som förevisas på utbildning. Hur, eller om, vi rör oss i denna riktning upplevs 
mycket intressant som underlag för vidare studier. 

Hur organisationer lär, och individen med den, i specifika verksamhetsmodeller skulle 
vara intressant att läsa mer om. Att här utgå från konkreta modeller för vuxenlärande 
räcker långt, men kombinerat med uttryckliga resonemang kring lärandeteorier kan 
man måhända komma än längre.  
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9 Bilagor 
Diverse underlag för olika former av intervjuer samt en mer omfattande 
ordlista med vedertagna Lean-begrepp återgivs här. 

9.1 Kortintervjuer 
Dokumentet nedan är det som enskilda medarbetare vid olika arbetsplatser 
får ta del av och svara på. Parallellt med ifyllandet av formuläret förs kortare 
samtal av intervjukaraktär. 

9.1.1 Frågeformulär 
Beskriv Lean, med en mening, för någon som aldrig hört tidigare talas om det.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Hur arbetar du (med) Lean i din arbetsvardag? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Beskriv, kort, din uppfattning av betydelsen av följande Lean-begrepp. Om du inte är 
bekant med begreppet, ange detta genom att kryssa i rutan: 

begrepp  beskrivning/betydelse   ej bekant 

kaizen  _______________________________________________ 

poka yoke  ____________________________________________ 

andon   ____________________________________________ 

muda  ____________________________________________ 

genchi genbutso  ____________________________________________ 

mura  ____________________________________________ 

heijunka  ____________________________________________ 
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jidoka  ____________________________________________ 

kaikaku  ____________________________________________ 

kanban  ____________________________________________ 

sensei  ____________________________________________ 

5S / CANDO: 

 seiso  ____________________________________________ 

 seiri  ____________________________________________ 

 seiton  ____________________________________________ 

 seiketsu ____________________________________________ 

 shitsuke ____________________________________________ 

PDCA  ____________________________________________ 

takt (-time)  ____________________________________________ 

flow  ____________________________________________ 

just-in-time  ____________________________________________ 

A3  ____________________________________________ 
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9.2 Djupintervjuer 
Samtalsstöd för de kvalitativa intervjuer som hålls. 

9.2.1 Intervjustöd 
Hur skulle du, i korta och mycket övergripande drag, beskriva Lean? 

- Vilka är de viktigaste aspekterna? 
- Vikten av kommunikation i, och förståelse av, Lean? 

När gick aktuell del av organisationen över till att arbeta Lean? 

- Vem tog beslutet?  
- Vad föregick beslutet till övergången? 
- Varför valdes just Lean som verksamhetsstyrningsmetodik? 
- Vilka verkställde beslutet? 
- I vilken utsträckning används Lean inom organisationen idag? 

Hur har övergången gått till, mer praktiskt? 

- Vad har resultatet blivit? 
- Hur har den mottagits av medarbetarna? 
- Hur hanteras informationsspridning? 
- Vilka är de stora fördelarna? 
- Eventuella nackdelar? 

Vilka arbetar med att alla medarbetare införlivas i det nya 
verksamhetsstyrningskonceptet? 

- Hur genomförs interutbildning? 
- Vilka pedagogiska aspekter finns med i planeringen? 
- Kommunikativa dito? 
- Sker introduktion i grupp eller separat? 
- Finns någon typ av informationsmaterial? 
- Hur länge pågår processen? 
- Görs någon uppföljning? 

Berätta om på vilket sätt medarbetare införlivas i organisationens 
förändringsarbete till Lean. 

- Skiljer sig detta för exempelvis chefer, konsulter eller visstidsanställda om man 
jämför olika grupper av medarbetare? 

- Har ni några specifika verktyg ni använder för ert Lean-arbete? 
- Kan de sägas vara allmängiltigt vedertagna? 

Hur givs anställda möjlighet att lära sig Lean och reflektera över sina insikter? 

- Tid? 
- Reflekterande i grupp? 

Vad är din roll i organisationens Lean-arbete? 
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Hur viktigt är det att organisationen identifierar sig som Lean? 

- Internt? 
- Externt? 

Hur kommuniceras Lean i organisationen? 

- Hur används Leans många (japanska) begrepp i arbetsvardagen? 
- På papper (processkartor, checklistor mm)?  
- Hur viktigt anser du det är att alla medarbetare verkligen förstår Lean? 
- Skulle du säga att företagets anställda först lär sig begrepp inom Lean och sedan 

applicerar deras betydelse på passande situationer i aktuell organisationsvardag 
eller är det individens erfarenhet från arbetsuppgifter som definierar begreppen? 

Vilka, om några, allmänna kommunikationsproblem har uppkommit efter att 
Lean introducerades i organisationen? 

- Vad skedde? 
- Hur identifierades dem? 
- Åtgärder? 
- Vad kan bli följden av begreppsförvirring i er organisation? 

Har du någon gång blivit missförstådd, eller själv missförstått, uttryckande dig 
med Lean-termer? 

- Berätta! 
- Vet du någon annan som har? 

Hur skulle du definiera organisationens användande av, och arbetande med, 
termer som [urval från snabbenkät] 

- kaizen, poka yoke, andon, muda, genchi genbutso, mura, heijunka, jidoka, 
kaikaku, kanban, sensei, 5S/CANDO (seiso, seiri, seiton, seiketsu, shitsuke) 

Vilka organisationer är de primära samarbetspartners, leverantörer mm.? 

- Arbetar de Lean? 
- Om inte, hur fungerar kommunikationen organisationerna emellan? 

Är det något utöver det vi talat om som du kommer att tänka på så här efteråt? 
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9.3 Lean-ordlista 
Följande ordlista är redigerad utifrån material hämtat 2010-11-12 på 
http://www.leanforum.se/termer_listan.asp, med urval från Lean-begrepp 
med ett tillhörande japanskt värdeord. 

Tabell 6: Lean-ordlista 

Engelska Japanska Svenska 

Andon - Signboards Andon 

En signaltavla med ljus och ljudsignaler som i 
realtid visar aktuellt status för maskiner, 
utrustningar och arbetslag. Kan ange inom 
vilken tid som korrigerande åtgärder måste 
vidtas innan processen måste stanna. 

Assistant Manager Ko-cho Bitrände fabrikschef 

Automatic Detection 
of Defects and 
Automatic shutdown. 
Autonomation. 
"Automation with a 
human touch". 

Jidoka 

Överföring av människans intelligens till 
maskiner så att dessa kan upptäcka fel och 
omedelbart stoppa tillverkning och kalla på 
hjälp. Frigör människor från maskiner så att de 
kan sköta flera uppgifter utan risk för 
tillverkning av partier med kvalitetsbrister. 
Systemet rättar inte fel. Syftet är att 
medarbetarna skall få impulser till förbättringar 
av processen 

Black Box 
Engineering 

Shoninzu 

Ett välutvecklat system med bestämda principer 
för produktutveckling i samverkan mellan kund 
och leverantör. Har sitt ursprung i Japan hos 
fordonstillverkare och leverantörer i första ledet. 

Breakthrough events. 
"Instant Revolution". 

Kaikaku 

Radikala förbättringar av tillverkningsflöden i en 
strävan att eliminera slöseri. Maskiner kan 
flyttas om så att material kan bearbetas i en-
stycks-flöden och på mindre ytor. 

Building in Quality Tsukurikomi 

Bygga in kvalitet och "göra saker rätt från 
början" är grundprinciper i Lean Production. Här 
ingår att reducera variationer i viktiga 
produktegenskaper och statistisk processkontroll 

Card Market Place. 
Supermarket. 

Heijunka 

Ett mellanlager för artiklar som är konstruerat 
så att det kan användas för att styra 
tillverkningen i tid och volym för processer 
uppströms. Syftet är att balansera tillverkningen 
för att få ett jämnt flyt. 

Consensus Gaining Nemawashi 

"Förbereda ett träd för plantering" Formella och 
informella metoder för att uppnå konsensus 
(samstämmighet) före genomförande av planer 
för förändringar. (Se policy deployment) 
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Continuous 
improvements 

Kaizen 

Ständiga förändringar till det bättre i många 
små steg och i alla aspekter av mänskligt liv. 
Engagerar alla oberoende av position. Syftet är 
att skapa högre värden med mindre slöseri. 

Demand Smoothing Heijunka 

Utjämning av beställningar. En grundläggande 
för-utsättning för Lean Production. Principen har 
starka samband med utjämnad belastning i 
processen (Load Leveling) och linebalansering 
(Line Balancing) 

Failsafe. Mistake 
Profing. 

Poka-Yoke 
Felsäkring. Metodik i form av automatiska 
kontroller och varningssignaler som förhindrar 
misstag som kan leda till defekter hos kund 

Five S or CANDO   
Fem regler för att få en välorganiserad 
arbetsplats. Allas medarbetares uppgifter varje 
dag: 

- Shine - Cleanup Seiso 
1. Städa systematiskt. Genomför regelbundna 
städprogram. (renlighet) 

- Sort - Arranging Seiri 
2. Sortera nödvändiga verktyg, material, etc. 
Skilj på nödvändigt och inte nödvändigt. 
(arrangera) 

- Set in order - 
Neatness 

Seiton 
3. Strukturera allt som är nödvändigt så att 
detta går lätt att få tag på. Ta bort resten. 
(ordning) 

- Standardise - 
Discipline 

Seiketsu 
4. Standardisera arbetets dagliga rutiner så att 
allt kan hållas i gott trim (prydlighet) 

- Sustain - Ongoing 
Improvements 

Shitsuke 
5. Skapa en vana att upprätthålla hög standard, 
som dessutom regelbundet kan förbättras 
(disciplin) 

Five Why´s. Ask Why 
Five Times. 

Hadome 

Fråga varför fem gånger. En metod som tillåter 
alla att fråga varför fem gånger för att finna 
grundorsaker och motåtgärder till problem som 
har uppstått 

Flexible task assign-
ment for volume 
changes and produc-
tivity improvement 

Shojinka 

Flexibla arbetsuppgifter. En princip för att inom 
en produktionsprocess trots volymförändringar 
kunna upprätthålla produktiviteten genom att 
utöka antalet maskiner som medarbetarna 
hanterar eller att använda tid för underhåll och 
förbättringar. 

Foolproof Prevention 
of Defects 

Poka-Yoke 
En metod för att konstruera produkter och 
processer så att det blir fysiskt omöjligt att 
tillverka med fel. 

Go to Gemba 
Gemba. 
Genchi 

Genbutsu. 

Gå till platsen där verksamheten bedrivs. En 
ledningsprincip som innebär att alltid först söka 
upp platsen där problem har identifierats och att 
så långt möjligt undvika problemlösning på 
annan plats. 
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Group Leader 
Kumi-cho. 
Shoku-cho. 

Gruppledare. Leder vanligtvis en grupp av cirka 
3 till 5 lag 

Heavy Weight 
Product Manager 

Shusa 

Tungviktig produktledare i Toyotas organisation. 
Egentligen en titel för ledare på hög nivå i 
Toyotas organisation över katcho och honcho. 
Motsvarigheten hos Honda heter Large Projekt 
Leader, LPL 

Intelligent 
automation. 
Autonomation 

Jidoka 

En grundprincip i Lean Production. Det går ut på 
att frigöra människor från maskiner så att du 
kan utföra uppgifter parallellt med maskiner 
som klarar sig på egen hand tack vare att de 
tillförts "intelligens" 

Just-In-Time 
Production 

Jasuto-in-
taimu 

Ett system för att producera och leverera rät 
produkt, i rätt tid och i rätt volym. Just-In-Time 
närmar sig Just-On-Time när processer 
uppströms utförs sekunder eller minuter före 
följande process. Det gör enstycksflöden möjliga. 
Ett dragande system, flöden, standardiserat 
arbete och takttid är J-I-T-systemets 
nyckelfaktorer 

 
Kaizen 

Ständiga förändringar till det bättre. Oftast i 
lagarbete 

Kanban 

Kanban 

Ett dragande system (pull) för att styra 
produktion och lagerhållning i vilket arbetsorder 
och leveranser av artiklar utlöses av behov i 

tillverkningsprocesser nedströms. Kanban är ett 
kort eller andra former av signaler som sätts på 

lådor och utrustningar. Kanban system 
förekommer numera i många varianter 

utvecklade för olika ändamål och situationer. 
Observera att kanban-system inte behöver ha en 
viss nivå på mellanlager för att fungera. Dess 
syfte är att reducera mellanlager men så länge 
det är i funktion går det inte att uppnå noll 

artiklar i lager. 

Singel Card Kanban 
Product Kanban 
Multiple Kanban 
Priority Kanban 
Emergency Kanban 
Generic Kanban 
Dual Card Kanban 
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  Keiretsu 

En japansk ekonomisk förening eller federation 
av fristående företag som har ägarandelar hos 
varandra. Medför stark företagssamverkan inom 
gruppen. Som regel finns ett finansinstitut i 
centrum. Toyota har ett vertikalt Keiretsu med 
företag ner till leverantörer av råvaror medan 
andra keiretsu är horisontella med företag från 
olika branscher som i ett handelshus 

Labor Union Roso Facklig organisation 

Lean Production Genryo keiei 

Resurssnål produktion. Nästa steg i den 
industriella utvecklingen efter Craft Production 
och Mass Production. Lean Production baseras 
på principen att mer kan produceras med 
mindre; mindre mänskliga ansträngningar, 
mindre maskiner och utrustningar, mindre tid, 
mindre ytor, mindre slöseri för att komma allt 
närmare möjligheten att förse kunder med exakt 
vad de vill ha. 

Level Scheduling 

Heijunka 

Ett system för att utjämna produktionsvolym och 
produktmix. Att schemalägga eller planera 

verksamhet så att allt mindre partier eller satser 
kan produceras allt oftare. En strävan att kunna 

utjämna tillverkning under en dag utan att 
behöva ta hänsyn till ordningsföljden i 

kundernas dagliga order. 
- demand smoothing 
- load levelling 
- line balancing 

Levels of customer 
need 

Kano Model 
Noriaki Kanos model som visar tre nivåer av 
kundbehov. 1. Grundbehov, 2. Prestationsbehov, 
3 Överträffade förväntningar 

Load-load 
Chaku 
Chaku 

En metod för att åstadkomma enstycksflöden där 
operatören tar en produkt just tillverkad och 
sätter in den i nästa process och tar den där just 
tillverkade till påföljande process till slutförd 
förädling 

Management by 
Policy (MbP) 

Hoshin 
Tenkai 

Det sätt på vilket ledare och lag genomför och 
förverkligar organisationens överenskomna vilje-
inriktning i löpande arbete och 
förbättringsprojekt. Mer avancerad form av 
ledarskap än Management by Rules (MbR) och 
Management by Objectives (MbO) 

Mixed Model 
Production 

Heijunka. 
Konryu 
seisan. 

Mixad produktion. Ett sätt att varva olika 
produkt-varianter i tillverkning för att förbättra 
flytet och uppnå en-stycks-flöden. Möjligheterna 
förbättras när produktionsceller har byggts upp 
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Mistake-proofing Poka-Yoke 
"Idiot-säkring". Metoder som gör tillverkning 
med fel omöjlig tack vare olika tekniska 
lösningar 

Multiprocess 
handling 

Takotei-
mochi 

Lagmedlemmar tränas i att hantera och 
underhålla olika typer av maskiner och 
utrustningar inom en produktionscell eller 
maskinlinje 

Observation-based 
Safety 

Jishuken 
"Friska ögon". Ett viktigt koncept för att tidigt 
upptäcka hälsorisker. 

One-at-the-time 
production 

Ikko-nagashi 

Enstyckstillverkning. Artiklar förflyttas en efter 
en genom tillverkningsprocessens maskiner och 
utrustningar. Kan användas även utan 
automatiska transferutrustningar mellan 
maskiner 

Overburden. 
Excessive workload. 

Muri 
Överbelastningar. Något som måste undvikas för 
att hindra skador på såväl människor som 
utrustningar 

Personal teacher. 
Master. 

Sensei 

En "mästare", som förr i tiden, med lång 
erfarenhet av såväl Lean Production i 
världsklass som den långa vägen att nå dit och 
som på ett skickligt sätt vägleder sina "gesäller" 
så att de förkovrar sig steg för steg. 

Policy deployment. 
Strategic Planning. 

Hoshin 
Kanri. Jishu 

Kanri. 

Förankring av organisationens viljeinriktning. 
En metod för att fatta strategiska beslut i 
lednings-processer. Företagets ledningsteam 
sätter fokus på kritiskt viktiga ledningsinitiativ 
(medel) som är nödvändiga för att förverkliga 
visioner och mål. I dialog möts "vad" ifrån ovan 
med "hur" ifrån nedan 

Production plans 
based on dealer order 
volume 

Genryo 
seisan 

Produktionsplanen baserad på order från återför-
säljare. Vanligt även för japanska biltillverkare. 
Det är på återförsäljarnas behov som takttiden 
beräknas 

Ready, set, go system Yo-I-Don 

Klara, färdig, gå system. Det är en metod för att 
balansera synkroniseringen mellan olika 
processer som saknar inbördes transportsystem 
(conveyors). Fry kan även användas som en 
metod för att mäta tillverkningskapacitet i varje 
delprocess. 

Section head Ka-cho Produktionschef 
Seven wastes 

Muda 

Sju former av slöseri 
1. Overproduction 1. Överproduktion 
2. Waiting 2. Väntetider 
3. Transport 3. Transporter 
4. Over processing 4. Överarbetning 
5. Inventories 5. Mellanlager 
6. Movement 6. Förflyttningar 
7. Defective parts. 7. Tillverkning med fel 
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Seven New Wastes 

Muda 

Sju nya former av slöseri 
1. Failure to meet 
customer 
requirements 

1. Inte motsvara kundkrav 

2. Untapped human 
potential 

2. Outnyttjade mänskliga resurser 

3. Inappropriate 
systems 

3. Felkonstruerade system 

4. Energy and Water 4. Slöseri med energi och vatten 
5. Materials 5. Slöseri med material 
6. Customer Time 6. Slöseri med kundens tid 
7. Defecting 
Customers 

7. Förlorade kunder 

Single-piece flow Ikko i 

Ett system i vilket produkter förädlas en i sänder 
genom en serie operationer i olika utrustningar 
och processer utan stopp och störningar. (Det 
står i kontrast till system som tillverkar i satser 
och partier enligt prognos till mellanlager och 
lager av färdigvaror vilka ännu inte har beställts 
av kund) 

Suggestion system 
Soi kufu 

teinan seido 
Förslagsverksamhet 

Supermarket Heijunka 

Ett mellanlager för artiklar som är konstruerat 
så att det kan användas för att styra 
tillverkningen i tid och volym för processer 
uppströms. Syftet är att balansera tillverkningen 
för att få ett jämnt flyt. 

Supplier Association Kyoryoku-kai 

Leverantörsförening. Under 1990-talet har några 
sådana utvecklats av företag i Sverige (T ex 
Volvo och Autoliv). De har ännu inte lika 
omfattande utvecklingsstöd till sina leverantörer 
som japanska företag har haft sedan 1970-talet. 

Teacher, trainer, 
master 

Sensei 

Mästare. Samma innebörd som i det gamla 
svenska begreppet. Någon som på bredden och 
djupet behärskar ett kompetensområde bättre än 
någon annan. Japanska sensei - mästare, ställer 
mycket höga krav på att "gesällerna" skall 
förkovra sig. Sensei har själva varit med om att 
utveckla och praktisera Lean Production i 
världsklass. Sensei vägleder eleven när denne 
skall finna sin egen väg till mästarklass 
prestationsförmåga. 

Teamleader Han-cho 
Lagledare. Det vanligtvis lag med cirka fem 
medarbetare. 

Temporary buffers Hanso 
Tillfälliga mellanlager för att säkra leveranser 
vid tillfälligt stora svängningar i efterfrågan 
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TPS Shusa TPS Shusa 
Enhetens koordinator för lokal vidareutveckling 
av Toyota Production System 

U-line Technology 
Takotei 
mochi 

Uppställning av maskiner utrustningar i sekvens 
för en-stycks-tillverkning i en u-formad cell. Ger 
möjlighet att öka och minska 
tillverkningsvolymer genom att bemanna cellen 
med olika antal mångsidigt kunniga medarbetare 
i laget 

Uneveness Mura 

Oregelbundenheter och ojämnheter i flödet som 
kan inträffa men som måste undvikas för att 
minska produktionsstörningar och onödiga 
arbetsbelastningar 

Waste Muda 
Slöseri. Varje aktivitet som inte tillför kundens 
varor och tjänster något värde. 

Waste Map Muda Map 

Slöserikartläggning. En metod för arbetslag, 
stödfunktioner och ledare att kartlägga och 
värdesätta de sju formerna av slöseri med 
avseende på deras betydelse och inverkan på 
prestationsförmågan 

  Way-gaya 

En beslutsprocess som Honda använder för att 
snabbt få alla berördas reaktioner på olika 
alternativ samt deras förberedelser inför 
ofrånkomliga förändringar 

Visual Control 
Device. Signboard. 

Andon 

Tavla för lägesinformation. En vanligtvis högt 
placerad tavla inom ett produktionsområde med 
ljus och ljudsignaler som ger aktuella fakta om 
hur produktionssystemet fungerar. När lagets 
medlemmar upptäcker problem kan de signalera 
på tavlan att de behöver omedelbar hjälp. 

Work (Line) Balance 
Board 

Yamazumi 

Tavla för balansering av arbete. På tavlan finns 
staplar för varje delprocess som visar hur stor 
andel av tiden som är värdehöjande och inte 
värdehöjande. Ett enkelt och effektivt sätt för 
lagets medlemmar att balansera 
arbetsbelastning och att minska slöseri. 

Workplace where 
management begins 

Gemba 
Arbetsplatsen - där ledning av verksamheten 
alltid börjar 

 


