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Sammanfattning 

Vi har sett att den svenska tillverkningsindustrin i detta nu befinner sig i ett paradigmskifte. 

Det vi observerat är att tillverkningsindustrier idag försöker åstadkomma en mer effektiv 

organisation som bättre tillgodoser marknadens krav på snabbhet och kvalitet. Det råder 

samstämmighet i litteraturen vi studerat, om att det har varit nödvändigt för många 

organisationer inom tillverkningsindustrin att förändra sina verksamhetsstrategier. 

Förändringen handlar om Lean och flödeseffektivisering som den nya verksamhetsstrategin. 

 

Genom intervjuer med ledare inom den svenska tillverkningsindustrin har vi uppmärksammat 

att ledarskapet är av stor betydelse i denna nya verksamhetsstrategi. Intervjuer har även 

genomförts med personer med kunskap inom området Lean. Utifrån detta har vi dragit 

slutsatser kring ledarskapet i dagens svenska flödesfokuserade tillverkningsindustri. 

 

Det vi kommit fram till är att förändringen i tillverkningsindustrin har medfört kvar på en ny 

typ av ledarskap. Vi har identifierat fem framstående faktorer som viktiga för det nya 

ledarskapet: 

 

 Ha förståelse för flödet 

 Vara tillgänglig och coacha  

 Känna sitt team och veta vilka kompetenser som finns 

 Utmana sitt team – höja kraven kontinuerligt 

 Lära genom gemensam problemlösning  

 

Dessa faktorer anser vi vara nyckeln i ledarskapet för att uppnå en mer flödesfokuserad 

verksamhet i den svenska tillverkningsindustrin. 
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Abstract 

We have seen that the Swedish manufacturing industry is in the midst of a paradigm shift. 

What we observed is that the manufacturing industries today are trying to achieve a more 

efficient organization that better meet the market requirements of speed and quality. There is a 

consensus in the literature we have studied, that it has been necessary for many organizations 

in the manufacturing industry to change their business strategies. The change is about Lean 

and flow efficiency as the new business strategy. 

 

Through interviews with leaders in the Swedish manufacturing industry we have noticed that, 

in this new business strategy, the leadership is of great importance. Interviews were also 

conducted with people with knowledge in the field of Lean. From this, we have drawn 

conclusions about the leadership in today's Swedish flow focused manufacturing. 

 

We came to the conclusion that the change in the manufacturing industry has brought with it, 

a new kind of leadership. Five prominent factors have been identified as key factors for the 

new leadership: 

 

 Understand the flow 

 Be accessible and coach 

 Know their team and know which competencies there is 

 Challenge their team - raise the demands continuously 

 Learn through joint problem solving 

 

To achieve a more flow focused business in the Swedish manufacturing industry, we believe 

that these are the leadership’s key factors.  
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Förord 

Inför denna kandidatexamensuppsats saknade vi djupare förståelse om ämnet Lean. När vi 

förstod ämnets omfattning och aktualitet såg vi också behovet av att nå nästa generations 

ledare. Därför är arbetet utformat för en målgrupp bestående av andra studenter som saknar 

kunskap om Lean och som anser sig vara nästa generations ledare inom den svenska 

tillverkningsindustrin. Tanken med arbetet är att ge en introduktion till området Lean och 

ledarskapet som tillverkningsindustrin efterfrågar.  

 

Det har varit mycket givande att få en inblick i vad som gör att ledare inom den svenska 

tillverkningsindustrin lyckas med sitt arbete att uppnå ett effektivare flöde. Arbetet har under 

sin gång väckt många nya intressanta frågor kring ämnet. Vi hoppas att detta arbete kan ge 

både kunskap och vidare intresse för ämnet samt även öppna upp för djupare analyser kring 

de frågor som vi lämnat obesvarade.  

 

Detta arbete hade inte kunnat genomföras om följande personer inte ställt upp med sin tid, 

kunskap och engagemang. Speciellt tack vill vi rikta till Niklas Modig och Björn Langbeck 

som introducerade oss för Lean och hur de ser på Lean-arbetet i Sverige idag. De har gett oss 

en grund inom ämnet som gjort detta arbete möjligt. 

  

Vi vill även tacka de ledare från den svenska tillverkningsindustrin som har ställt upp på 

intervjuer och berättat om de erfarenheter de samlat på sig under nuvarande eller tidigare 

arbetsplatser; Thomas Haglund och Gert Frick från SAAB Automobile, Johan Persson och 

Tommy Söderström från Scania samt Hans Hjertén och Christer Seeman från SCA 

Packaging.  

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Lars Wingård som trots det sena inhoppet har väglett oss 

mot målet. 

  

 

 

Isac Epstein   Tom Salokanto 

 

 

 

Stockholm, maj 2012  
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Kapitel 1. Inledning 

I detta kapitel ges bakgrund, syfte samt begränsningar och förutsättningar för arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Att tillverkningsindustrin är viktig för Sverige görs tydligt i Svenskt Näringslivs rapport från 

år 2005. Där redovisar de att tillverkningsindustrin svarar för 20 procent av Sveriges totala 

BNP (1).  

 

För ungefär 30 år sedan påbörjades ett paradigmskifte inom västvärldens industrier som de 

fortfarande är mitt uppe i (2). Ordet som startade detta paradigmskifte var Lean och 

förändringen av framför allt tillverkningsindustrin har visat sig ytterst påtaglig i Sverige. 

Denna förändring har påverkat arbetssättet i tillverkningsindustrin vilket också kan ha haft en 

inverkan på vad som krävs av ledarskapet. Niklas Modig, doktorand vid Handelshögskolan i 

Stockholm, har forskat inom ämnet Lean i över åtta år och anses vara en av Europas främsta 

forskare inom området (3). Han har sett behovet av att identifiera vad som egentligen krävs av 

den nya industrins ledare då han tycker att det idag inte finns något generellt skrivet inom 

ämnet
1
.  

 

Begreppet Lean blev allmänt känt efter att John Krafcik, student från Massachusetts Institute 

of Technology (MIT), år 1988 publicerade en artikel om sina studier av Toyotas arbetssätt (4). 

Han kom fram till att Toyota hade en överlägsen effektivitet i sin verksamhet, från utveckling 

till slutkund. Produktionsfilosofin bakom tillverkningsprocessen han studerat kallades av 

Toyota för TPS, Toyota Production System, och blev grunden för vad som i västvärlden kom 

att kallas för Lean production. Synsättet går ifrån massproduktionens filosofier med 

resurseffektivitet som målsättning (2). Istället ligger fokus på en flödeseffektiviserande 

verksamhetsstrategi som kombineras med ett ständigt lärande och problemlösande i 

organisationen. Att sträva mot ett jämnt och högt flöde är en av de största och tydligaste 

förändringarna som omställningen inom tillverkningsindustrin fört med sig.    

 

Allt sedan denna nya filosofi blev känd har företag världen över försökt ta efter Toyotas 

modeller och grundläggande filosofi (5). Genom att implementera detta på sina verksamheter 

har målet varit att uppnå en högre effektivitet. Utmaningen med att implementera en helt ny 

företagsfilosofi har visat sig vara en komplicerad process som gett upphov till många verktyg 

och principer som alla skapats som hjälpmedel för att ta sig närmare målet, att bli Lean. 

 

Att förändra en verksamhet mot ett effektivare flöde sker inte bara genom att plocka upp ett 

Lean-verktyg och börja använda det (6). Det kräver en stor omorganisation och en 

kontinuerlig förändring av hela verksamheten. Alla förändringar, stora som små, kräver att 

inblandade jobbar mot ett gemensamt mål. För att lyckas med detta behövs ett ledarskap som 

hjälper de inblandade att hela tiden röra sig i rätt riktning för att målet skall uppnås. Ledaren i 

fråga skall kunna övertyga de anställda och berörda intressenter om att ledningens helhetssyn 

på en förändring är den rätta (7). Ju större förändringen är, desto större blir behovet av ett 

tydligt ledarskap.  

 

                                                 
1
 Mitt under detta arbete släpptes boken Ledarskap – Gör Lean till Framgång! vilken delvis utreder samma ämne som detta 

arbete behandlar.  
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Den svenska tillverkningsindustrins förändring mot flödeseffektiva verksamheter är alltså i 

stort behov av ett tydligt ledarskap. Men hur ser detta ledarskap ut och är det någon skillnad i 

ledarskapet idag mot tidigare? Vad är egentligen ett flödesorienterat ledarskap? Vad krävs av 

ledarskapet för att uppnå en flödeseffektiv verksamhet och hur tillämpas ledarskapet ute i den 

svenska tillverkningsindustrin? 

1.2 Syfte & frågeställning 

Det finns anledning att titta på hur ledarskapet har förändrats i de svenska 

tillverkningsindustrierna i och med det rådande paradigmskiftet. Syftet är att identifiera 

framgångsfaktorer i ledarskapet inom tillverkningsindustrier med flödeseffektivisering som 

målsättning. Utifrån detta har följande frågeställning formulerats: 

 

 Vad karaktäriserar det framgångsrika ledarskapet inom flödesfokuserade 

tillverkningsindustrier i Sverige? 

1.3 Metod 

Detta arbete är baserat dels på en litteraturstudie, dels på en kvalitativ studie bestående av 

intervjuer. Intervjuer har genomförts med två svenska Lean-experter och sex ledare inom den 

svenska tillverkningsindustrin. I detta avsnitt presenteras en redogörelse av tillvägagångssättet 

för de olika delarna av arbetet. 

1.3.1 Litteraturstudie 

Syftet med litteraturstudien var att skapa en teoretisk grund kring frågeställningen samt skapa 

en bas för uppbyggnaden av intervjuerna. Då intervjuerna innefattade endast svenska ledare 

gjordes ett försök att få tag i och använda uppdaterade svenska källor inom Lean och 

ledarskap. Litteraturstudien användes även för att analysera resultatet av intervjuerna. 

 

Inom ämnet Lean började litteratursökningen brett för att bygga upp ett historiskt perspektiv. 

Det noterades att en stor del av denna litteratur var baserad på ett fåtal grundkällor varför 

dessa kom att användas mer frekvent än andra. Utöver det historiska perspektivet gjordes 

sökningar efter publikationer som skett inom de senaste tio åren, för att ge en så uppdaterad 

bild av Lean som möjligt.  

 

Vid sökning efter litteratur kring ledarskap lades fokus till en början på att påvisa divergensen 

mellan olika ledarskapsteorier. Därefter söktes en enkel och tillämpbar kategorisering av olika 

ledarskapstyper. Utöver detta gjordes sökningar efter källor som kopplade ihop ledarskap med 

flödesfokuserade verksamheter. 

 

Flertalet artikeldatabaser som behandlar litteratur och vetenskapliga artiklar har legat till 

grund för litteratursökningen. Material har även hämtats från Kungliga Tekniska Högskolans 

Bibliotek, Stockholms Universitets Bibliotek samt Handelshögskolan i Stockholms Bibliotek. 

1.3.2 Intervjuer 

Första delen av intervjuerna gjordes med två experter inom ämnet Lean. Denna del av 

faktainsamlingen genomfördes med ostrukturerade intervjuer för att ge en så bred grund som 

möjligt. Personerna valdes efter rekommendationer både från KTH samt personer i 

näringslivet som framhöll de två som några av de främsta inom området Lean i Sverige. 
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Andra delen av intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjumall, med ledare 

inom den svenska tillverkningsindustrin. Tillverkningsindustrin är ursprunget till 

flödeseffektiv verksamhet och inom denna industri är det lätt att se förändringen från det 

tidigare massproduktionstänket. Ledarna valdes utefter företag och tjänst för att skapa en bild 

av hur ledarskapet inom svenska flödesfokuserade verksamheter faktiskt ser ut idag. Syftet 

var samtidigt att skapa en bild av hur förändringen mot ett flödeseffektivt ledarskap 

fortskridits. De tjänster som ledarna intervjuats angående är första linjens chefer upp till 

mellanchefer. Med första linjens chefer menar vi de chefer som är närmast arbetarna i 

produktionen, exempelvis produktionsledare. De företag som finns representerade är SAAB 

Automobile, Scania och SCA Packaging.   

1.4 Avgränsning 

Begreppet framgångsrikt ledarskap kan uppfattas på många olika sätt. I detta arbete syftar 

uttrycket på att framgångsrikt leda en verksamhet mot att bli mer flödeseffektiv.  

 

Då begreppet Lean är mångfacetterat och innefattar allt från företagsfilosofi till 

förbättringsverktyg syftar termen i detta arbete endast på Lean som verksamhetsstrategi om 

inget annat anges. Det kommer heller inte i någon djupare mening redogörs för verktyg och 

metoder som ledare kan använda sig av i arbetet mot Lean. Detta för att hålla arbetet på en 

jämn abstraktionsnivå. 

 

Lean ledarskap är likaså ett mycket brett begrepp som sällan används i industrin. Lean 

ledarskap är en term som används för att beskriva ledarskapet i organisationer med Lean som 

målsättning. Lean som verksamhetsstrategi har innebörden att fokusera på flödeseffektivitet 

före resurseffektivitet. Därför likställer vi i detta arbete begreppet Lean ledarskap med 

”ledarskapet i organisationer med flödeseffektivitet som målsättning” om inget annat nämns.  

 

Då kulturella skillnader mellan länder kan vara en faktor som påverkar hur ledarskapet ser ut i 

tillverkningsindustrin fokuserar arbetet på organisationer inom den svenska 

tillverkningsindustrin. På så sätt har de kulturella faktorernas påverkan försökt att minimerats. 

 

Kvalitativa data har tagits fram genom intervjuer med ledare i stora svenska 

tillverkningsindustrier som påbörjat resan från resurseffektivitet till flödeseffektivitet som 

mål. Ledarna har jobbat under en längre tid inom tillverkningsindustrin för att på så sätt haft 

möjligheten att uppleva en potentiell förändring i ledarskapet när företagets 

verksamhetsstrategi har utvecklats. Ledarna har intervjuats utifrån första linjens chefer till 

mellanchefers syn på ämnet. Arbetet fokuserar på dessa nivåers ledarskap då det handlar om 

att mer direkt leda människor snarare än att styra ett företags strategiska mål.  

 

Fokus har lagts på ett par stora företag i Sverige. Företagen har valts med anledning av att de 

representerar en stor del av den svenska tillverkningsindustrin med uttalade mål om att bli 

mer effektiva inom organisationen och framför allt mer flödeseffektiva. På grund av arbetets 

begränsade omfattning görs en generalisering att dessa tre företag och deras ledare 

representerar hela den svenska tillverkningsindustrins arbetssätt och åsikter.  

 

Ledarskap är ett stort och brett ämne som det skrivits mycket om. Det har inte varit möjligt att 

i detta arbete analysera alla teorier och modeller som finns inom ämnet varför en avgränsning 

gjorts. En stor del av teorin kring ledarskap har utgått från boken Ledarskap i organisationer. 
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Detta val har gjorts då boken används som kurslitteratur i ledarskapskurser på KTH. Därför 

har vi ansett källan som mest relevant inom ämnet.  

 

Även att chef och ledare enligt vissa definitioner har olika betydelser har förbisetts i detta 

arbete. Fokus ligger på det formella ledarskapet och hur detta tillämpas i 

tillverkningsindustrin varför vi anser att det är irrelevant om det finns någon lingvistisk 

skillnad mellan begreppen.  

 

Utifrån dessa förutsättningar har frågeställningen behandlats. 
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Kapitel 2. Sammanslagning av två giganter: 

Lean och ledarskap 

Flödeseffektivitet som verksamhetsstrategi är en del av uttrycket Lean. Uppkomsten och 

betydelsen av Lean utreds i avsnitt 2.1 för att ge dig som läsare den kunskap som krävs för att 

förstå resterande del av arbetet. En övergripande bild av hur olika typer av ledarskap kan se ut 

och fungera ges i avsnitt 2.2. Där görs även en grov kategorisering av ledarskap som sedan 

finns som stöd för utredning av frågeställningen. Slutligen utreds i avsnitt 2.3 vad som idag 

finns skrivet om ledarskapet inom verksamheter med fokus på flödeseffektivitet.  

2.1 Fokus på ett effektivt flöde 

En av grunderna i det populära begreppet Lean är fokus på flöde. För att förstå hur detta fokus 

blev populärt inom tillverkningsindustrin kommer uppkomsten och betydelsen av begreppet 

Lean att beskrivas i denna del. Slutligen förklaras kopplingen mellan Lean och fokus på ett 

effektivt flöde.  

2.1.1 Lean föds 

Lean är ett brett begrepp som i litteraturen idag innefattar allt från en filosofi till ett 

förbättringsverktyg. Detta kommer sig av att begreppet kan definieras på många olika 

abstraktionsnivåer och att detta sällan förtydligas (2). Ursprungligen är det en term som 

syftade till att förklara Toyotas sätt att producera bilar på vilket idag kallas för Toyota 

Production System, TPS (8). Tolkningen av TPS kallas numera för Lean Production. 

Försöken att bryta ner TPS och ta fram vad som gör det speciellt har varit många. Ett av de 

mest erkända försöken är Jeffrey Likers indelning av TPS i 14 principer. Dessa delar han upp 

i fyra delar vilket illustreras med en pyramid som senare blev känd som Lean-pyramiden, 

Figur 1. Här menar han att företag som arbetar mot ett Lean arbetssätt måste jobba med alla 

fyra delarna. Liker skriver att många företag han kommit i kontakt med, som påstår att de 

jobbar mot Lean, endast fokuserar på slöseriminskning. De behandlar alltså bara den del i 

pyramiden som kallas Processer.  

  

Figur 1: The Toyota Ways Lean-pyramid. Från Liker (2004). 
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Pyramidens delar talar mycket för sig själva men två begrepp kan upplevas som främmande i 

Sverige. I pyramiden finner man de två japanska begreppen Kaizen och Genchi Genbutsu 

vilka är centrala inom Lean. Kaizen betyder ordagrant ”förändring till det bättre” medan 

Genchi Genbutsu betyder ”gå och se”. Båda har en djup förankring i Toyotas historia som tog 

sin början med uppfinnaren och mångsysslaren Sakichi Toyoda och hans tillverkning av 

mekaniskt drivna vävstolar (8). Han saknade en energikälla för att driva sina vävstolar med 

vilket var ett stort problem då det inte fanns några energikällor att köpa. Han blev tvungen att 

”smutsa ner sina händer” och uppfinna en egen energikälla vilket han gjorde med trial and 

error-metoden. Hans sätt att tackla problemet på blev grunden för Genchi Genbutsu.  

 

Kaizen är en nödvändighet inom Lean (6). Uttrycket Kaizen används oftast inte i sin 

ordagranna betydelse i västvärlden utan snarare syftar det till ”ständig förbättring”. Kaizen är 

en strävan mot perfektion, ett ”nollfels-tänk”, som skall uppnås genom att problem som 

uppkommer snabbt skall lösas med lösningar som är gångbara på lång sikt. Detta då 

flödesproblem är allvarliga i flödeseffektiva organisationer på grund av att även små fel 

stoppar upp hela produktionen. Uppstår fel i produktionen skall diskussion ske mellan 

arbetare i första led tillsammans med sin ledare för att utifrån erfarenhet och fakta ta fram 

förslag på en långsiktig lösning som förhindrar att problemet återkommer. Kaizen syftar även 

till den process som ständigt skall pågå i en organisation. Processen innebär att hela tiden 

genomföra förbättringar, oavsett omfattning. Detta för att få bort allt slöseri som ökar 

kostnaderna utan att addera värde till kund.  

2.1.2 Lean kom till Sverige 

I mitten av 90-talet började Lean Production uppmärksammas i tillverkningsindustrin och 

först ut i Sverige i stor skala var Scania (9). En målmedveten ledningsgrupp med Leif Östling 

i spetsen lade om Scanias verksamhetsstrategi och introducerade SPS, Scania Production 

System. SPS är Scanias egenutvecklade system som är en tolkning av TPS vilket enligt dem 

själva också är grunden för deras vinst, tillväxt och konkurrenskraft. Sedan implementeringen 

har Scania varit en förebild för andra svenska företag som börjat jobba mot Lean (10). Detta 

trots att ordet Lean aldrig nämns i manualen för SPS. Scania menar att ingen verksamhet 

direkt kan ta konceptet Lean och applicera på sin verksamhet. Varje företag måste ta fram sin 

egen modell för att lyckas med en verksamhet liknande det teoretiska konceptet Lean.  

2.1.3 Lean – verksamhetsstrategi med fokus på flöde 

Ett företag har både en affärsstrategi och en verksamhetsstrategi vilka kan vara uttalade eller 

outtalade. Affärsstrategin definierar vilket värde kunden erbjuds, alltså vilka produkter eller 

tjänster som skall säljas. Verksamhetsstrategin definierar på vilket sätt värdet skall tas fram, 

alltså på vilket sätt produkten eller tjänsten skall produceras. Modig & Åhlström menar att 

verksamhetsstrategier grovt kan kategoriseras i två olika typer; resurseffektiva och 

flödeseffektiva (2). Dessa två begrepp cirkulerar ofta inom den svenska tillverkningsindustrin 

till följd av det rådande paradigmskiftet. Skiftet består av en ändring av fokus, från att primärt 

fokusera på resurseffektivitet till att prioritera flödeseffektivitet. 

 

”Vi har två former av effektivitet. Vi har resurseffektivitet, den klassiska formen som vi 

intuitivt känner är den rätta.  Ju hårdare vi jobbar själva desto mer effektiva är vi. Vi har 

flödeseffektivitet som bygger på processer, sekvenser med aktiviteter där vi gör något, där vi 

tillför värde till något.” – Per Åhlström (11) 
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2.1.4 Flödeseffektivitet kontra Resurseffektivitet 

Resurseffektivitet är enligt Per Åhlström ”det man intuitivt tänker är den rätta strategin” när 

man reflekterar över hur en organisations verksamhetsstrategi skall vara utformad (11). Detta 

ter sig naturligt eftersom man i över 200 år har fokuserat på att utnyttja sina resurser maximalt 

inom tillverkningsindustrin (2). Fokus ligger på att alla resurser och funktioner skall vara 

utnyttjade till fullo och målet är att alltid ha en full beläggning i varje del av produktionen. 

Det är fokus på att varje delprocess i produktionen tillverkar efter sin maximala kapacitet. På 

så vis byggs det upp lager mellan processerna vilket betyder många enheter i arbete. I denna 

organisation blir således den totala genomloppstiden för varje enhet lång.  Modig beskriver 

detta som att arbetet är indelat i olika öar där arbetet från öarna skiljer sig åt. Inget vidare 

intresse ligger i att ha uppsikt på arbetet utanför sin ö (11). 

 

Flödeseffektivitet är en modernare verksamhetsstrategi (2). Fokus ligger på kundens behov 

och att kunna tillgodose vad denne begär, när den begär det. I denna organisation är målet att 

minimera genomloppstiden. Varje enhet i flödet skall konstant vara i arbete i 

kundvärdeskapande processer. Det skall strävas efter att minimera mellanlager då det inte 

bidrar till något kundvärde. Inom denna strategi ser man inte öarna. Istället ser man på 

organisationen som en öppen ocean. Det är helheten som räknas och inte delprocesserna. 

Tabell 1 beskriver sammanfattat hur de två olika strategierna skiljer sig åt. 

 

 
Effektivitetsmatrisen är Modig & Åhlströms sätt att visa hur de två verksamhetsstrategierna 

hänger samman (2). Matrisen kan användas för att visa i vilket läge en organisations 

verksamhetsstrategi befinner sig i. Matrisen innehåller fyra operativa tillstånd. Figur 2 

illustrerar matrisen där man ser de fyra tillstånden; Öken, Effektiva öar, Effektiv ocean och 

Det perfekta tillståndet.  

  Resurseffektivitet Flödeseffektivitet 

Fokus Resurser/funktioner Kunden 
Mål Hög beläggning Tillgodose behov 
Organisation Delar/öar Helhet/ocean 
Genomloppstid Lång Kort 
Antalet enheter i arbete Många Få 
Överlämningar Många Inga 
Arbetssätt  Olika Gemensamt - teamwork 
Överblick Ser sin del Ser helheten 

 

Tabell 1: Resurs- kontra Flödeseffektivitet. Från Åhlströms anförande i Riksdagen (2012) 
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Tillståndet längst ned till vänster i matrisen kallas för Öken. Om en organisation befinner sig i 

denna del är varken flödet eller resursutnyttjandet effektivt. Det är ett tillstånd en verksamhet 

inte vill befinna sig i. Längst upp till höger där stjärnan är placerad, finner vi ett tillstånd som 

är teoretiskt. Här används alla resurser till hundra procent, samtidigt som kundens behov 

tillgodoses på ett optimalt sätt. För att kunna nå hit krävs det full tillgång till alla kunders 

nutida och framtida behov. Samtidigt behövs en perfekt resursflexibilitet för att kunna möta 

marknadens variationer direkt. Då ingen av dessa krav är möjliga att tillgodose är tillståndet 

omöjligt att uppnå i praktiken.  

 

Det är mot det perfekta tillståndet som alla organisationer skall sträva efter för att uppnå 

maximal effektivitet (2). Målet är att utnyttja sin kapacitet så optimalt som möjligt utefter 

marknadens behov. Lean är vägvalet att ta sig till Det perfekta tillståndet genom att först 

fokusera på flödeseffektivitet. Figur 3 visar en organisation som går från Öken till Det perfekta 

tillståndet med hjälp av en Lean verksamhetsstrategi. Lean är en verksamhetsstrategi med 

fokus på flödeseffektivitet. 

  

Figur 2: Matrisen beskriver i vilka olika tillstånd en 

organisation kan befinna sig. Från Modig (2011) 

Figur 3: Pilen illustrerar den väg en Lean verksamhet tar när den gör 

resan från öken mot det ”Det perfekta tillståndet”. Från Modig (2011) 
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2.2 Ledarskap i allmän bemärkelse 

Ambitionen i detta avsnitt är inte att använda alla de olika ledarskapsmodeller som definierats 

i historien för att finna gemensamma framgångsfaktorer. Här görs istället ett försök att ta fram 

en simpel indelning som direkt kan användas som referensram för att dra slutsatser kring 

ledarskapet i flödesfokuserade organisationer.  

2.2.1 Bredden av ledarskapsteorier 

En nyckel till att en organisation skall bli mer effektiv är ledarskapet; det måste finnas någon 

som övertygar de anställda och organisationens intressenter att ledningens strategiska 

helhetssyn är den riktiga (7). Ordet ledarskap definieras på olika sätt beroende på vem man 

frågar. Därför kan ordet angripas från olika håll och därur tolkas olika. Studier av ledarskap 

återfinns inom många olika kunskapsområden; filosofi, företagsekonomi, psykologi, sociologi 

statsvetenskap och så vidare (12). Således finns det många olika betraktningsvinklar vid 

tolkning av det mångfacetterade ordet ledarskap. De forskare som definierat vad ledarskap är 

har ofta olika bakgrund och utgår därför från sina egna perspektiv och metodologiska 

preferenser.  Ledarskap är exempelvis enligt Hempill & Coons ”ett beteende hos en individ… 

som leder aktiviteterna i en grupp mot ett gemensamt mål” (13). Samtidigt hävdar Richards & 

Engle att ”ledarskap handlar om att uttala visioner, förkroppsliga värderingar och skapa en 

miljö i vilken saker och ting kan uträttas” (14) medan Schein menar att ledarskap är 

”förmågan att ta ett steg bort från kulturen … för att inleda evolutionära 

förändringsprocesser som är mer än ändamålsenliga” (15). 

 

Listan skulle kunna göras längre för att påvisa divergensen mellan nedskrivna definitioner. 

Gary Yukl menar i sin bok Ledarskap i Organisationer (12) att oavsett vilken definition av 

ledarskap man tittar på, syftar alla till att ledarskapet är en process. Ledarskapets process 

består enligt honom av fyra delprocesser vilka är Påverka, Utbyte av information, Fatta beslut 

samt Utveckla och upprätthålla relationer. Dessa fyra har beroende på ledarskapstyp olika 

stor vikt i ledarskapet. Yukl sammanfattar detta i Figur 4. Bilden visar att en ledare kan 

kombinera fler eller färre av dessa komponenter i olika utsträckning för att ge upphov till 

olika typer av ledarskap. 

 

  

Fatta beslut 

Påverka 

Utveckla och 
upprätthålla relationer 

Utbyte av 
information 

Figur 4: Ledarskapets olika delprocesser enligt Yukl (2011) 
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2.2.2 Tre generella ledarskapsmodeller 

Beroende på hur Yukls fyra ledarskapskomponenter kombineras, bildas olika typer av 

ledarskap. John Shook har gjort sin egen uppdelning av ledarskap vilken han sammanfattar i 

tre generella ledarskapsmodeller. Shook var manager på Toyota i över 20 år och har utifrån 

sina erfarenheter skrivit böcker och hållit föreläsningar om Toyotas sätt att arbeta (16). Hans 

tre generella ledarskapsmodeller är: 

 

 My Way 

 Your way 

 Together 

 

Denna uppdelning menar även författarna till boken Ledarskap – Göra Lean till Framgång är 

en fördelaktig modell att använda sig av när ledarskapet inom Lean studeras (17). Nedan 

beskrivs dessa modeller.   

 

2.2.2.1 My Way – Pekar med hela handen 

My way-modellen var en ledarskapsfilosofi som präglade 1900-talets ledare (17). Fördelen 

med modellen är att det råder ett konsekvent arbetssätt då ledaren aldrig ifrågasätts. En följd 

är att arbetarnas tid utnyttjas till att arbeta istället för att kritisera. Modellen har dock flera 

nackdelar. Då ledaren ses som allsmäktig, uppstår ofta slitningar inom organisationen. 

Medarbetarnas inflytande är i princip obefintlig och deras kompetens blir dåligt utnyttjad. 

Kunskapen inom organisationen hålls alltså tillbaka. Ledarskapet kan därför uppfattas som 

narcissistiskt (18). 

 

2.2.2.2 Your way – Den frigjorda motreaktionen 

I den senare delen av 1900-talet kom en ny filosofi som var en motreaktion på det tidigare 

ledarskapet (17). Modellen kallas Your way. Här får istället arbetaren ta stort ansvar och delta 

i utvecklingen av organisationen. Detta ledarskap tillåter arbetarna att jobba fritt och de har 

därför stor påverkan på effektivisering och utveckling, till skillnad från My Way-ledarskapet. 

Konsekvenserna av denna typ av ledarskap är att målet är svårt att uppnå. Detta då arbetarna 

kan dra åt olika håll eftersom det inte ledaren är en enande vägvisare. Trots att organisationen 

kan vara full av ambitiösa medarbetare kan inte kompetensen utnyttjas effektivt (13). 

 

2.2.2.3 Together – Den moderna kombinationen 

Den sista modellen i denna ledarskapsindelning är den modernaste. Denna kallas Together-

modellen och slog igenom på 1990-talet mycket tack vare boken The Machine that Changed 

the World som beskrev Toyotas ledarskapsfilosofi (17). Modellen kombinerar en tydlig 

hierarkisk struktur, starka ledare och medarbetare som har ett stort inflytande. Toyotas ledare 

har utmärkt sig att arbeta på detta sätt och det är därför denna ledarskapsstil idag även 

benämns som Lean ledarskap. 

2.3 Ledarskapet i verksamheter med fokus på flöde 

Det finns relativt lite skrivet om ledarskapet i verksamheter med fokus på flöde. Med Toyota 

som utgångsläge har dock ett par personer försökt sig på att definiera vad detta ledarskap 

faktiskt innebär. Detta redogörs det för nedan. 
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2.3.1 Historiska perspektivet 

Innan Lean kom till Europa var tillverkningsföretagens produktionschefer likt koordinatorer 

(19). Deras jobb bestod mest av att övertyga medarbetarna att samarbeta och se till att 

resultatmålen hölls inom varje del av produktionen. Det var en frustrerande roll eftersom 

ledaren hade en begränsad befogenhet då denne oftast fick resultatmål och strikta order 

ovanifrån. James Womack, författare till en av de första och mest citerade böckerna om 

Toyotas arbetssätt, menar att det var därför som så få ledare uppskattade sin ledarroll. Toyotas 

koncept var annorlunda. De bästa arbetarna med mest kunskap fick rollen som Shusa, ledare. 

Med ”mest kunskap” handlade det inte bara om teknisk kompetens utan även om sociala och 

organisatoriska egenskaper. Shusa var ledare för ett team vars jobb var att utforma och ta fram 

en ny produkt för att sedan ta den i produktion. Shusa var alltså ledare för hela processen. 

Skillnaden mellan Shusa-modellen och den västerländska modellen anser Womack vara just 

att Shusa hade makt över hela processen till skillnad från den västerlänska ledaren. Detta 

gjorde att rollen som ledare var mycket attraktiv för arbetarna. De hade något att sträva mot 

vilket den västerländska modellen saknade. 

2.3.2 Toyotas ledarskap 

Då Toyota är förebild för Lean har också ledarskapet i företaget varit modell för ledarskapet i 

organisationer med Lean som målsättning (17). I boken The Toyota Way handlar en av de 14 

principerna som Liker urskilt om hur Toyota utvecklar sina ledare.  

 

”Princip 9: Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär 

ut den till andra” – Jeffrey Liker (8) 

 

Genom att lyfta upp personer ur de egna leden till formella ledare, menar Liker att Toyota 

odlar sitt ledarskap inifrån. På så vis har ledarna redan en djupare förståelse om hur 

organisationens kundvärdeskapande processer fungerar och har därigenom också goda 

förutsättningar att leda sina arbetare i förbättringsarbetet. Här kommer också ledarens roll som 

förebild in. Ledaren skall representera organisationens filosofi och agera därefter för att på så 

sätt motivera medarbetarna att också anamma den. I Figur 5 kan Likers tolkning av Toyotas 

ledarskap jämföras med andra typer av ledarskap. På den horisontella axeln visas två olika 

ledarskapstyper. Dels de som är duktiga allmänna ledare och dels de som har en djupare 

förståelse kring arbetet i organisationen. Den vertikala axeln är indelad i två olika typer av 

styrande; det traditionella styrandet där order kommer uppifrån och moderna typen där order 

kommer nerifrån. Den sistnämnda innebär att arbetarna involveras och på så vis utvecklas att 

tänka själva och fatta egna beslut. 
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Enligt Shooks teorier som tidigare beskrivits i avsnitt 2.2.2 befinner sig My Way-ledaren i de 

två nedre kvadranterna i Likers ledarskapsmatris. Your Way-ledaren befinner sig i den övre 

vänstra kvadranten medan Together-ledaren befinner sig i kvadranten längst upp till höger.  

2.3.3 Det svenska perspektivet 

I februari 2012 släpptes boken Ledarskap – Göra Lean  till Framgång! vilken är det senaste 

försöket, att på ett västerländskt vis förklara ledarens roll i en organisation som strävar mot 

Lean (17). Boken är skriven av sju svenskar med erfarenheter från många års praktisk 

tillämpning av Lean och ledarskap inom Lean-miljöer. I boken tas det upp ett flertal kvaliteter 

som författarna anser ha stor inverkan på ledarens möjlighet att lyckas leda sin verksamhet 

mot Lean.  

 

Förutom en allmän förståelse om Lean-konceptet så krävs det engagemang, menar författarna. 

Ledaren skall ha ett genuint intresse för människorna som leds, för verksamheten samt 

förståelse för hur resultat skapas. På så vis kan ledaren uppmuntra sina arbetare att söka efter 

avvikelser och förbättringsmöjligheter i tillverkningsprocessen. Genom detta blir arbetarna 

problemlösarna. Ledarens engagemang skall vara vägledande i arbetet mot målet att 

effektivisera flödet. För att detta skall vara möjligt menar författarna att det även krävs att 

ledaren har en förståelse för verksamheten som helhet, för att rätt beslut skall kunna fattas. 

Förståelsen för helheten möjliggör att arbetssättet kan ifrågasättas och därefter förbättras. 

Följden blir att ledaren konstant utmanar och uppmuntrar arbetarna att våga prova nya 

lösningar för att skapa långsiktiga effektiviseringar. Genom att tillåta misstag i denna process 

hämmas inte kreativiteten i problemlösningsarbetet. Istället uppmuntras kontinuerligt lärande. 

 

I den tjugo år äldre boken Resurssnålt Företagande, beskrivs det att det krävs en stark tilltro 

till förmågan hos alla arbetare för att nå framgång i Lean-arbetet (20). Detta styrks i av 

författarna till  Ledarskap – Göra Lean  till Framgång!. Där menar författarna att ledaren 

också skall ta till vara på den kompetens som finns bland arbetarna. Genom att låta människor 

ha kontroll över sin arbetssituation och ständigt utmana sig själva har det visat sig att 

Figur 5: Toyotas ledarskap i förhållande till andra ledarskapstyper (7)  
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människor upplever mening med sitt arbete. Detta har i sin tur visat sig stärka människans 

inre motivation att arbeta (21). Sambandet mellan inre motivation och Lean har 

Innovationsrådet tittat på i en rapport (22). I rapporten har de dragit slutsatsen att Lean är 

utformat så att arbetare i en Lean verksamhet har kontroll över sin arbetssituation och ständigt 

ska utmana sig själva. Ledarskapet skall stödja detta arbete. 
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Kapitel 3. Verkligheten kontra Teorin 

I detta kapitel redovisas intervjuer som hållits med två svenska Lean-experter (Niklas Modig 

och Björn Langbeck) och sex chefer från SAAB Automobile, Scania och SCA Packaging. 

Intervjuernas råmaterial har analyserats och sedan sammanställts. Detta kapitel redogör för 

denna sammanställning. Här kopplas även teorin i Kapitel 2 samman med det material 

intervjuerna givit. Kapitel 3 ligger sedan till grund för slutsatserna som dras i Kapitel 4. 

3.1 Lean-experternas uppdelning av Lean ledarskap  

Två experter inom området Lean med olika yrkesbakgrund intervjuades för att komplettera 

teorin som hämtats från litteraturen. Niklas Modig, forskare vid Handelshögskolan i 

Stockholm, tillbringade två år inom tjänstedelen på Toyota i Japan där han bland annat 

utredde vad som karaktäriserade Toyotas flödeseffektivitet. År 2011 skrev han boken Vad är 

Lean? tillsammans med sin professor Pär Åhlström som blev en bästsäljare (23). Björn 

Langbeck, Senior Project Manager på konsultföretaget Swerea IVF, har under en längre 

period arbetat med effektivisering av produktionsprocesser. Han berättade att han hittills har 

genomfört förbättringsprojekt i över 70 svenska bolag.  

 

Langbeck förklarade att man inte pratar om termen Lean ledarskap i industrin vilket också 

bekräftades av Modig. Trots detta hade båda sett behovet av att definiera vad som utmärker 

ledarskapet. Modig hade till och med börjat utreda ämnet själv. Han berättade att det idag 

snabbt blir komplicerat att använda termen Lean ledarskap utan att missförstånd uppstår. I en 

undersökning från år 2010 bad Modig 98 svenska chefer svara på frågan ”Vad är Lean 

ledarskap?”. Svaren varierade så pass mycket att det inte gick att avgöra om de pratade om en 

ledarskapsfilosofi, en ledarskapsstil eller om ett ledarskapsverktyg. För att få folk att prata om 

samma sak hävdade Modig att en definition borde etableras vilken han också gjorde genom 

att bryta ner Lean ledarskap i tre huvudsakliga delar vilka illustreras i Figur 6. Dessa delar är 

den Flödeseffektiva organisationen, den Lärande organisationen och Värderingspyramiden.   

 Figur 6: Niklas Modigs indelning av Lean ledarskap 

Lean ledarskap 

Flödeseffektiv organisation 

Lärande organisation 



Kapitel 3                                       Verkligheten kontra Teorin 

 
22 

3.1.1 Flödeseffektiva organisationen 

Ledarskapet i den flödeseffektiva organisationen är enligt Modig bara en del av Lean 

ledarskap. Här ligger primärt fokus på flödeseffektivitet före resurseffektivitet, vilket tidigare 

beskrivits i avsnitt 2.1.4. Utöver det som återfinns i det avsnittet framkom ingen ny 

information från intervjuerna med Modig och Langbeck. De kunde bara bekräfta teorin.   

3.1.2 Lärande organisationen 

Inom Lean ledarskap ligger fokus på processen snarare än resultatet, menade Modig. Genom 

att studera hela processen som leder fram till resultatet, kan avvikelser och 

förbättringsmöjligheter upptäckas. Avvikelser i tillverkningsprocessen kan då korrigeras och 

möjliga förbättringar kan genomföras. Dessa förbättringar leder ofta till att också slutresultatet 

blir bättre, trots att fokus ligger på att effektivisera själva processen. Detta arbetssätt gör att 

organisationen också kontinuerligt lär sig av att korrigera avvikelserna. Detta kallade Modig 

för den ”Lärande organisationen”.  

 

Arbetarna skall vara drivande i denna ständiga effektivisering av processerna vilket gör att 

ledarnas roll blir att ta till vara på den växande kunskapen inom organisationen. Problemet 

som kan uppstå i och med detta kan, enligt Langbeck, vara att arbetarna i denna utveckling 

”växer förbi organisationen”. Ledarna måste se till att förslagen från arbetarna leder till 

förbättrade standarder och metoder, i riktning mot en mer flödeseffektiv process. Langbeck 

hävdade att man som ledare måste ”vara på golvet” för att förstå förbättringsförslagen. Är inte 

ledaren det, minskar möjligheten att veta om en förbättring effektiviserar processen eller inte. 

Om ledarna inte har möjlighet att sätta sig in i och vara delaktiga i förbättringsförslag innan 

de genomförs, finns det risk för att processerna utvecklas åt fel håll. Då får arbetarna i princip 

”fria händer” och ledarskapet går från ett Together- till ett Your Way-ledarskap vilket inte är 

önskvärt, enligt Langbeck.  

3.1.3 Värderingspyramiden 

Den sista delen av Modigs indelning av Lean ledarskap, är värderingspyramiden. Den bygger 

på att värderingar är grunden för hela organisationen. Det betyder att oavsett var en person 

befinner sig ett företags hierarki, har han eller hon samma möjlighet att bedöma om ett beslut 

är rätt eller fel utifrån företagets värderingar. Langbeck kallar detta för en förutsägbar 

organisation. I en förutsägbar organisation vet alla anställda de rådande prioriteringarna och 

värderingarna. Langbeck menade att arbetarna skaffar sig ”en hemmaplan” där de exakt vet 

hur spelplanen ser ut. Det finns en tydlig samsyn i hela organisationen, som fokuserar på hela 

oceanen snarare än på de olika öarna. Ledarens jobb blir att sätta standarder i organisationen, 

som varje arbetare skall ha i åtanke inför varje enskilt beslut eller initiativ. Om arbetarna har 

full förståelse för dessa värderingar, kommer många beslut inte behöva vidarebefordras högre 

upp i organisationen. Detta då arbetaren alltid kan fråga sig: leder denna förändring 

organisationen i rätt riktning – i linje med organisationens värderingar och principer? Blir 

svaret nej är det förmodligen inte ett förbättringsförslag som leder organisationen mot ett 

förbättrat arbetssätt. 

3.2 De intervjuade ledarnas framgångsfaktorer  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med ledare på företagen SAAB Automobile, 

Scania och SCA Packaging. Alla företag har en uttalad verksamhetsstrategi med inriktning på 

flödeseffektivitet och bör därmed ha påbörjat resan mot en flödeseffektiv organisation. 
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Jämförelser mellan ledarskapet innan förändringsarbetet påbörjades till situationen idag har 

gjorts utifrån de svar de semistrukturerade intervjuerna givit. Intervjumallen är bifogad som 

Bilaga 1. Utifrån intervjuerna har vi identifierat fem förändringar som skett i ledarskapet vid 

omställningen från den resursfokuserade till den flödesfokuserade tillverkningsindustrin. 

Ledarna har fått: 

 

 En ökad förståelse för verksamheten som helhet 

 Ett tydligare definierat ledarskap  

 Ett coachande istället för ett styrande ledarskap 

 En bättre kunskap om sitt teams kompetenser  

 En problemlösande och lärande verksamhet 

 

Dessa beskrivs i de följande fem avsnitten. 

3.2.1 Ökad förståelse för verksamheten som helhet 

För att se om ledarna upplevt en förändring av verksamhetsstrategierna på företagen har de 

angivit förändringen utifrån Åhlström & Modigs effektivitetsmatris. Figur 7 visar hur de 

svarat. Det är tydligt att alla intervjuade ledare har upplevt en förändring i sin verksamhet från 

tiden innan Lean-arbetet började fram tills idag. Det som också kan utläsas är att deras 

verksamheter är på väg mot en mer flödesfokuserad verksamhet och att detta sker i 

kombination med en ökad resurseffektivitet.  

  
Enligt Åhlström & Modigs teori om effektivitetsmatrisen, bör verksamheter välja att till en 

början fokusera på antingen resurseffektivitet eller flödeseffektivitet. Utifrån Figur 7 indikerar 

ledarnas svar att deras verksamheter inte agerat på det sättet. En till synes direkt strävan mot 

målet, att nå ”Det perfekta tillståndet” verkar vara realiteten. Detta är nödvändigtvis inte en 

korrekt uppfattning då alla intervjuade ledare tydligt påpekat att man genom att fokusera på 

flödet faktiskt uppnått en högre resurseffektivitet. En av ledarna berättade att han genom att 

stänga av två av fyra produktionslinor uppnått en högre total produktivitet med mindre fel. 

Figur 7: Ledarnas självskattning av verksamhetsförändringen från de 

började på företaget fram tills idag 
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Det primära fokus denna omställning hade var att effektivisera flödet. Följden blev också en 

resurseffektivisering då både personal och maskiner kunde användas på ett effektivare sätt. 

Bortser man från de två produktionslinorna som inte används alls har alltså delprocessen 

blivit både mer flödeseffektiv och mer resurseffektiv. Detta menade ledaren var möjligt då 

produktionslinorna innan omställningen befann sig i ett ineffektivt stadie, både ur flödes- och 

resurshänseende.  

 

Ledaren som genomförde den ovan nämnda förändringen, poängterade att beslutet kunde tas i 

och med hans befogenhet och djupare förståelse om både sin process och de angränsande 

processerna. Paralleller kan dras till Womacks observationer av hur en Shusa arbetar som 

tidigare beskrivits i avsnitt 2.3.1. Att skaffa sig en djupare förståelse om den delprocess man 

själv leder i kombination med hur organisationens kundvärdeskapande processer fungerar, 

menar flera av de intervjuade är en förutsättning för att kunna effektivisera flödet. Denna teori 

styrks Likers (2004) iakttagelser av Toyotas ledarskap där han betonar att Toyota lyfter upp 

folk ur egna leden till formella ledare. Detta beskrivs i Kapitel 2 under rubriken Toyotas 

ledarskap.  

3.2.2 Tydligare definierat ledarskap 

Innan förändringsarbetet påbörjades på respektive företag fanns en typ av modell för hur 

ledarskapet skulle se ut. Dessa var i alla tre företagen dåligt definierade och sällan omtalade. 

Sedan förändringen mot ett mer flödesorienterat arbetssätt kom igång har tydliga 

ledarskapsmodeller tagits fram för att stötta ledarna i deras nya arbetssätt. Siktet mot 

flödeseffektivisering innebär standardiserade arbetssätt som ständigt skall utvecklas. Detta 

innefattar också ledarskapet, menade flera av ledarna. Ett standardiserat ledarskap med tydligt 

stöd från organisationen underlättar för ledarna att kommunicera då alla ”pratar samma 

språk”. Åhlströms liknelse med att hela verksamheten går från att vara ett kluster av öar till en 

gränsfri ocean menar alltså ledarna också innefattar ledarskapet.  

3.2.3 Coachande istället för styrande ledarskap 

Ledaren som varit verksam längst av de vi intervjuat berättade om den största förändringen i 

ledarskapet. När han började sin karriär var ledarskapet väldigt traditionellt i den bemärkelsen 

att det fanns tydliga hierarkier där styrandet kom ovanifrån. Ledarskapet bestod i att förvalta 

sin avdelning där arbetarna längst ner i hierarkin sågs som endast ”ett par axlar och ben” som 

skulle kontrolleras och styras för att uppnå resultatkrav. Ledarskapets syn på arbetarna 

påminner om My Way-ledarskapet som tidigare beskrivits i avsnitt 2.2.2. Att det sett ut så här 

historiskt i västvärldens tillverkningsindustrier bekräftas av avsnitt 2.3.1, ”Historiska 

perspektivet”. Alla ledare berättade att dagsläget ser annorlunda ut. Nu krävs det även ett 

”huvud mellan axlarna” och det förväntas att arbetarna själva skall klara av att lösa problem. 

Detta har inneburit att också ledarskapet förändrats. Från att styra de ”huvudlös arbetarna” till 

att coacha de ”tänkande arbetarna”. Denna beskrivning är lik Likers (2004) beskrivning av en 

Toyota-ledares syn på sina arbetare. 

 

Fokus på ökad flödeseffektivitet berör hela organisationen varför det blir viktigt att också 

arbetarna längst ned i hierarkin vet om målet. Arbetarna måste själva förstå hur de skall jobba 

för att målet skall uppnås, menade en av ledarna. Detta stämmer överens med det Langbeck 

kallade för ”en förutsägbar organisation” som tidigare beskrivits i avsnitt 3.1.3. Ledarna 

menade att det nu krävs en ledare som finns närvarande och tillgänglig för att på så sätt ha 

möjlighet att coacha sina arbetare i det kundvärdeskapande arbetet. Detta är en stor förändring 

som flera ledare påpekat. Det krävs att man är på plats där det faktiskt händer för att kunna 
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leda sina arbetare i rätt riktning mot målet. Tidigare kunde man sitta på sitt kontor hela 

dagarna och leda därifrån. Detta är inte en möjlighet längre. Här syns en parallell till Toyota 

som kallar detta arbetssätt för Genchi Genbutsu och som förklarats i avsnitt 2.1.1.  

 

I och med denna förändring krävs det också en förståelse för helheten hos ledarna. En av 

ledarna beskriver det hela med en liknelse om hur en fotbollscoach leder sitt lag. En 

fotbollscoach måste förstå spelet för att kunna se vad laget gör för bra och dåliga saker. Först 

då kan coachen utnyttja sin möjlighet att påverka lagets spelsätt för att uppnå ett bättre spel. 

Det krävs även att coachen har kunskap om varje spelares styrkor och svagheter för att kunna 

matcha spelare efter situation på bästa möjliga sätt. I och med denna liknelse blir det tydligt 

att ledaren inte direkt kan påverka resultatet, utan att detta måste ske genom arbetarna. 

3.2.4 Bättre kunskap om sitt teams kompetenser 

Tack vare det coachande ledarskapet kan ledarna idag ta tillvara på arbetarnas kompetens på 

ett annat sätt än tidigare. En av ledarna liknade sin uppgift i organisationen vid att ”fungera 

som smörjmedel i flödet för sina arbetare”. Genom att lyssna och visa engagemang för varje 

enskild arbetare kan ledaren se hur han bäst skall coacha sina arbetare för att de skall uppnå 

sina fulla potentialer. Flera av ledarna menade också att de numera sätter målen för arbetet 

tillsammans med sina arbetare. Effekten av blir att arbetarna ges möjlighet att utnyttja sin 

fulla potential.  

 

När ett mål uppnåtts, sätts ett nytt högre mål för att hela tiden utmana gränserna och öka 

flödeseffektiviteten. Precis som Innovationsrådets rapport, som beskrivits i avsnitt 2.3.3, 

tryckte ledarna på att detta arbetssätt är en viktig motivationsfaktor för de flesta av sina 

arbetare. De framhävde även att den nya generationens arbetare kräver denna typ av 

motivation. De menade att det idag finns ett självklart behov hos arbetarna att tänka själva. 

Det efterfrågas ett Together-ledarskap idag, menade alla ledare.   

 

Att tekniken bakom tillverkningsindustrin blivit allt mer komplex har gjort det svårare, om 

inte omöjligt, för ledarna att besitta all teknisk kompetens som finns inom verksamheten. 

Ledarna påpekade att ledaren själv inte måste inneha all denna kompetens i ett coachande 

ledarskap. Dock är det viktigt att veta vem i organisationen som har vilka kunskaper inom 

vilka områden. Vid problem kan då ledaren direkt tillsätta rätt person för att reda ut problemet 

och förebygga att det upprepas. 

3.2.5 Problemlösande och lärande verksamhet 

Gemensam problemlösning är en av de mest påfallande förändringar som ledarna berättat att 

de upplevt. Tidigare var det ledarens roll att lösa de problem som uppstod. På grund av 

begränsad tid och kunskap blev dessa oftast halvdana provisoriska lösningar. Detta gjorde att 

samma problem återkom flera gånger innan det blev fullt löst. Nu sker problemlösningen på 

arbetarnas nivå där det är arbetarna som skall komma fram till lösningar på uppkomna 

problem. Ledarna berättade att de numera fungerar som bollplank för arbetarna och samtidigt 

kan se till att förbättringar sker i rätt riktning. Detta styrker Langbecks teori om ledarskapets 

roll i lärandet, som beskrivits i avsnitt 3.1.2. 

 

Flera av ledarna berättade att de vid vissa tillfällen haft en lösning på ett problem men istället 

för att utnyttja lösningen, coachade de sina arbetare till att komma på egna lösningar. Det 

innebar att flera lösningar togs fram och kunde provas en efter en. Därefter implementerades 
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den bästa lösningen vilken då blev en del av det långsiktiga standardiserade arbetssättet. 

Denna problemlösningsfilosofi är snarlik Toyotas Kaizen som förklarats i avsnitt 2.1.1.  

 

En av ledarna påpekade vikten av att efterfråga fakta när problem uppstår. Han menade att det 

oftast inte är det som upplevs som problemet som faktiskt är problemet. Genom att reda ut 

vad den faktiska källan till avvikelsen är, kan rotproblemet lösas direkt. Han menade också att 

en svårighet är att få sina arbetare att, för sig själva, erkänna när de gjort något fel. Det är först 

då de kan fråga sig själva varför felet skett och hur det skall undvikas i framtiden. Att göra ett 

fel en gång är tillåtet, men sker samma sak igen har något brustit i den tidigare 

problemlösningen. Här krävs det att ledaren hela tiden är en del av problemlösningen och inte 

vara rädd för att gå in på djupet i problemet.  

 

Ständig gemensam problemlösning bidrar också till ett ständigt lärande. Varje löst problem 

har alltså bidragit till lärdomar om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Flera av 

ledarna framhävde att detta gemensamma lärande, är en viktig del i förtroendebyggandet 

mellan ledaren och dennes arbetare. Det förtroendebyggande arbetet bidrar också till att 

ledaren kan ”vinna auktoritet” i kontrast till den gamla stilens ledare som snarare ”tog 

auktoritet”.  
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Kapitel 4. Slutsatser 

I det här kapitlet redovisas de slutsatser som arbetet resulterat i. Här besvaras även arbetets 

frågeställning. 

4.1 Det har skett en förändring 

Att ledare i tillverkningsindustrin har upplevt en förändring i sitt arbete råder det inget tvivel 

om. Utifrån hur ledarna beskrev den upplevda förändringen i effektivitetsmatrisen, kan vi se 

att en märkbar effektivisering har upplevts. Vi drar slutsatsen att effektiviseringen som 

upplevts har skett enligt Modigs definition av en Lean verksamhetsstrategi. Pilen i Figur 8 

illustrar detta. 

 
Vi har alltså intervjuat ledare som faktiskt har varit med i en förändring mot ett mer 

flödeseffektivt arbetssätt. Förändringen i arbetssätt har inneburit att de inte kunnat fortsätta 

leda på samma sätt vilket tydligt framgår i avsnitt 3.2. Det har alltså krävts en ny typ av 

ledarskap. 

4.2 Det flödesfokuserade ledarskapets 

framgångsfaktorer  

Utifrån avsnitt 3.2, ”De intervjuade ledarnas framgångsfaktorer”, har vi kunnat identifiera fem 

förändringar i ledarskapet. Förändringarna har vi bekräftat med hjälp av litteraturstudien i 

Kapitel 2. Vi drar slutsatsen att förändringarna utmärker de viktigaste faktorerna i det nya 

flödesfokuserade ledarskapet. Slutligen får vi därför fem faktorer som karaktäriserar det 

framgångsrika ledarskapet inom flödesfokuserade tillverkningsindustrier i Sverige. Dessa är: 

 

 

 

Figur 8: Vår slutsats om att den upplevda effektiviseringen i ledarnas 

verksamheter har skett genom en Lean verksamhetsstrategi. 

 Ha förståelse för flödet 

 Vara tillgänglig och coacha  

 Känna sitt team och veta vilka kompetenser som finns 

 Utmana sitt team – höja kraven kontinuerligt 

 Lära genom gemensam problemlösning  
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Kapitel 5. Diskussion 

Under arbetets gång har många problem och tankar dykt upp. I detta kapitel redogör vi för ett 

urval av dessa och presenterar några tankar kring alternativa tillvägagångssätt för arbetets 

genomförande. Ett par förslag till framtida forskningsområden presenteras också här. 

5.1 Tankar kring slutsatserna 

Om slutsatserna i Kapitel 4 känns obefogade är det på grund av att så mycket analys ligger till 

grund för utformandet av Kapitel 3. Vidare analys i Kapitel 4 anser vi vara överflödig. Valet 

att direkt sammanfatta de semistrukturerade intervjuerna och kombinera dessa med 

litteraturen, såg vi som den enda utvägen för att skapa en överskådlig bild av resultatet.  

 

Vår teori om att ledarna använt sig av en Lean verksamhetsstrategi i sin strävan mot ökad 

effektivisering, kan vara felaktig. Detta då vi upplevt att det är lättare att se resurseffektivitet 

som ett konkret mål. Då kan fokus på flödeseffektivitet bli lidande. Vi tror att man vid ett 

förändringsarbete vill kunna visa upp snabba konkreta resultat. Vi menar att det i praktiken 

inte alltid finns tillräckligt med tålamod för att först uppnå hög flödeseffektivitet innan man 

siktar mot målet, ”Det perfekta tillståndet”. Man försöker ta en genväg genom att sträva linjärt 

mot målet. 

 

Slutsatsen som vi trots detta drog kring Figur 7 i Kapitel 4, grundar sig till stor del i ledarnas 

egen övertygelse om att de fokuserar på att effektivisera flödet. Att de på så kort tid påstår sig 

ha gått från ineffektiva verksamheter till mycket mer effektiva verksamheter är förvånande. 

Vi misstänker att så förmodligen inte är fallet. Om deras svar beror på dålig förståelse om 

ämnet eller att de helt enkelt omedvetet uppmålat en försköning av verkligheten, låter vi vara 

osagt.  

 

Liknande tankar uppstår när vi ser vad ledarna lyfte fram som framgångsfaktorer i sitt 

ledarskap. Vi tror att de personliga svaren från ledarna kan vara lätt missvisande. Vi påstår 

inte att ledarna medvetet farit med osanning. Snarare vill vi lyfta fram faran med att låta 

intervjupersonerna beskriva sig själva. Undermedvetet finns risken att de beskriver en 

idealbild av sig själva, snarare än en faktisk bild. Denna felkälla hade vi kunnat minska 

genom att ha genomfört en enkätundersökning bland ledarnas arbetare och på så vis också fått 

deras syn på sin ledares förändring och egenskaper. Om ett försök att bygga vidare på detta 

arbete görs, rekommenderar vi att en sådan undersökning genomförs.  

 

Vi har inte tagit hänsyn till vilka ledare som satte vilka punkter i Figur 7. Vi har bara dragit 

slutsatsen att det har upplevts en förändring. Skulle vi istället analyserat dessa data mer på 

individbasis hade vi kunnat undersöka varför vissa ledare gjort större framsteg i sina 

effektiviseringar än andra och hur ledarskapet varit kopplat till detta. För framtida mer 

omfattande studier, skulle detta samband vara intressant att utreda.  

 

Resultatet från intervjuerna stämmer väl överens med teorin i avsnitt 2.3.3. Avsnittet är i stort 

utformat utifrån boken Ledarskap – Gör Lean till Framgång! som vi anser vara den mest 

uppdaterade och bäst tillämpbara litteraturkällan inom detta ämne. Denna bok i kombination 

med resultatet från intervjuerna gör att vi upplever våra slutsatser som rimliga. 
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5.2 För stor tillit till vissa källor 

För att ge en bättre helhetsbild av resultatet, skulle vi kunnat undersöka flera 

ledarskapsteorier. På så vis skulle flera jämförelser kunnat göras mellan teorin och resultatet 

från intervjuerna med ledarna. 

 

Stor vikt har lagts på Niklas Modig och Pär Åhlströms teorier inom området Lean. Detta kan 

vara en stor felkälla då deras teorier i till stor del byggt upp arbetets teoretiska referensram. Vi 

har helt enkelt inte funnit någon annan erkänd ny svensk forskning om Lean, varför detta 

tillvägagångssätt varit oundvikligt.  

 

Att bara titta på tre svenska tillverkningsföretag och två ledare från respektive företag är inte 

ett optimalt tillvägagångssätt. Som vi nämnde i avsnittet ”Avgränsningar” har vi gjort detta 

medvetet utifrån arbetets begränsade omfattning. En mer rättvisande bild skulle kunna uppnås 

om man istället tittar på flera företag av skiftande storlek och komplexitet. Likaså skulle vi ha 

kunnat skapa en mer korrekt bild av tillverkningsindustrins ledarskap, genom att intervjua 

flera ledare inom varje företag. Vid framtida större studier rekommenderas att man tar hänsyn 

till dessa aspekter.  

5.3 Uttrycket Lean är bara till problem  

Att bygga ett arbete utifrån begreppet Lean, som vi ursprungligen tänkt, visade sig inte vara 

någon bra idé. Lean är ett otroligt svårövergripligt ämne. Varje Lean-bok vi läst och varje 

person vi intervjuat, har gett en egen bild av vad Lean innebär. Försök att avgränsa oss för att 

komma runt detta problem resulterade endast i nya problem. I intervjuerna försökte vi 

exempelvis undvika begreppet Lean och endast prata om fokus på flöde. Detta resulterade i att 

intervjupersoner inte förstod vad vi menade. Av denna anledning blev vi tvungna att dra ett 

likhetstecken mellan Lean och fokus på flöde. Samma problematik rör begreppen Lean 

ledarskap och ledarskap inom verksamheter med fokus på flöde. Vi har försökt åtgärda detta 

så gott vi kunnat men inte lyckats i alla fallen. 

 

I Kapitel 2 berättar vi att ordet Lean aldrig nämns i manualen för SPS. Vår uppfattning är att 

Scania undvikt ordet medvetet. Detta för att slippa förvirringen som begreppet för med sig. Vi 

tror att det som orsakar problematiken med begreppet kommer sig av att det egentligen är ett 

teoretiskt begrepp, som varje användare byggt sin egen definition kring. Det vi har upplevt 

under arbetets gång är att begreppet Lean används som att det har en betydelse, vilket inte är 

fallet. Därför menar vi att ett bättre utgångsläge för arbetet kanske varit att enbart titta på 

”ledarskapet i tillverkningsindustrin” och låtit Lean vara ett bihang.  

5.4 Tidens påverkan 

Vi har sett att det tar tid att gå från att endast ha resurseffektivitet som målsättning till att ha 

flödeseffektivitet som målsättning. Med hänsyn till denna aspekt har vi lagt mer tyngd i ledar-

intervjuerna med Scania och SAAB Automobile. Detta då ledarna på Scania och SAAB 

Automobile har jobbat med att effektivisera verksamheten med fokus på flödet, nästan tio 

gånger så länge som ledarna på SCA Packaging. Tiden företagen jobbat med en 

flödesfokuserad verksamhetsstrategi tror vi kan vara en av faktorerna som spelar in i hur 

ledarna uppfattat det nya ledarskapet. En annan faktor kan vara företagets komplexitet i 

tillverkningsprocessen men det är inte något vi har tagit hänsyn till. Dock är det definitivt en 

intressant aspekt att utreda i ett annat arbete. 
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Alla ledare vi pratat med jobbar på företag som fortfarande är relativt unga i sitt arbete med 

att bli mer flödeseffektiva. De är fortfarande inne i ett förändringsskede av sina verksamheter. 

Vårt resultat grundar sig alltså på svar från ledare som befinner sig mitt uppe i en förändring.  

Det kan här vara svårt att skilja på vad som faktiskt är framgångsfaktorer för ledarskapet i en 

flödeseffektiv organisation och vad som är framgångsfaktorer för ledarskapet i en 

organisation under förändring. Det senare kallas för Change Management och är ett 

strukturerat tillvägagångssätt för att uppnå förändring hos organisationer. Att jämföra 

skillnader och likheter mellan ledarskap i flödeseffektiva organisationer och Change 

Management är något som skulle vara intressant att göra framöver. Detta då vi sett vilken stor 

vikt det flödeseffektiva ledarskapet lägger på förändring- och förbättringsarbete. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Semistrukturerad intervjumall - Ledare 

 

 Namn: Position:  Antal år som chef: 

 Hur ser ditt ansvarsområde ut idag? 

 Hur ser ledarskapsfilosofin ut idag på ditt företag?  

 Hur har ledarskapsfilosofin på ditt företag utvecklats under din tid som chef?  

 Hur har ditt eget ledarskap förändrats i takt med att ditt företag börjat gå bort från 
 massproduktionstänket mot ett fokus på flödet?  

 Vad anser du idag är de främsta styrkorna i ditt ledarskap jämfört med tidigare? 

 Hur anser du att ledarskapet i en flödesfokuserad verksamhet ska vara? 

 Har du något annat du speciellt vill lyfta fram rörande ditt ledarskap? 

 

 

 

 

 

 

När du började på företaget Hur du upplever att det är idag 


