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Abstract 

Purpose – The purpose is to investigate how Leadership influences Lean work. To answer this 
purpose, two research questions have been formulated: 
 

[1] What leadership aspects are important for Lean work? 
 

[2] How does leadership affect Lean work? 

Method – To achieve the purpose of the study, a literature review has been conducted as well 
as a case study of three producing companies. The study is deductive in its scientific staff with 
qualitative and quantitative methodology. The case study consisted of questionnaires and 
interviews, and this has generated the empirical data. The empirical findings have been 
compared and analysed together with the theoretical framework which has led to the result of 
the study. 

Findings – The study has shown that there are 14 different leadership aspects that affect the 
outcome of Lean work. Then 6 principles from Liker's 14 principles have been selected based 
on the limitations of the study. Leadership aspects that affect their respective principles have 
been identified. It is possible to discern that the principles with the most number of leadership 
aspects that affect have a lower average value of the case companies compared to the principles 
that have a small number of leadership aspects that affect. 

Limitations – The study has been conducted in a complex area where there are many factors 
that capture. This means that the results of the study should be seen as a small puzzle piece in 
a relatively unknown field of research. The study has been conducted in a Swedish context 
where some aspects are premised for cultural reasons. The cultural reasons have not been 
included in this study, but are presented as proposals as a future research area. 

Recommendations – Based on the study’s conclusions a number of recommendations are 
made: 

Based on the first conclusion these recommendations are made: 

- The leadership must believe in Lean and act as a role model to inspire and create a 
positive attitude towards Lean. 

- Create an understanding of how the organisations long-term goals and the Lean work 
is integrated. 

- Use Likers 14 principles of Lean as a framework to understand and handle Lean work. 
Do continuous evaluations based on this framework. 

Based on the second conclusion these recommendations are made: 

- Identify which aspects of leadership are important for the affected organisation. 
Involve employees to create an understanding of which aspects are important from 
their point of view. 

- Create a standard of what leadership means to the company. 
- Do continuous follow-ups of the standard and educate leaders by it. 

Based on the third conclusion these recommendations are made: 

- Involve and respect the employee’s thoughts and opinions to use the most valuable 
asset within the company. 

- Give the employees mandate to affect the Lean work and inform them of what it leads 
to. Give information about the Lean work based on KPI and ratio-numbers which the 
employee understands.  

Keywords – Lean, Leadership, Leadership aspects, Likers 14 principles 
 



 

 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet är att undersöka hur ledarskapet påverkar Leanarbetet. För att besvara detta 
syfte har två frågeställningar formulerats: 
 

[1] Vilka ledarskapsaspekter är viktiga för Leanarbetet? 
 

[2] Hur påverkar ledarskapsaspekterna Leanarbetet? 

Metod – För att uppnå syftet med studien har en litteraturgenomgång genomförts samt en 
fallstudie på tre producerande företag. Studien är deduktiv i sin vetenskapliga ansatts med såväl 
kvalitativ som kvantitativ metodansats. Fallstudien har bestått av enkätundersökningar och 
intervjuer och detta har resulterat i studiens empiri. Empirin har sedan jämförts och 
analyserats mot det teoretiska ramverket vilket har lett till studiens resultat.  

Resultat – Studien har visat att det finns 14 olika ledarskapsaspekter som påverkar 
Leanarbetes utgång. Sedan har 6 principer från Likers 14 principer valts ut utifrån studiens 
avgränsningar. Ledarskapsaspekterna som påverkar respektive princip har identifierats. Det 
går att urskilja att principerna med mest antal ledarskapsaspekter som påverkar har ett lägre 
medelvärde jämfört med principerna som har ett mindre antal ledarskapsaspekter som 
påverkar.  

Begränsningar – Studien har genomförts på ett komplext område där det finns många 
faktorer som spelar in. Detta gör att studiens resultat bör ses som en liten pusselbit i ett relativt 
okänt forskningsområde. Studien har genomförts i en svensk kontext där vissa aspekter 
premieras av kulturella orsaker. De kulturella orsakerna har inte ingått i denna studie, men ges 
som förslag som ett framtida forskningsområde.  

Rekommendationer – Studien ger rekommendationer baserat på studiens slutsatser: 

Utifrån första slutsatsen är rekommendationerna enligt följande: 

- Ledarskapet måste tro på Lean och agera som ett föredöme. Detta för att det ska spegla 
av sig på medarbetarna och skapa en positiv inställning till Lean. 

- Skapa en förståelse för hur företagets långsiktiga mål och Leanarbetet är integrerat. 
- Använd Likers 14 principer som ett ramverk för att förstå och hantera Leanarbetet. 

Göra kontinuerliga utvärderingar utifrån detta ramverk. 

Utifrån andra slutsatsen är rekommendationerna enligt följande: 

- Identifiera vilka ledarskapsaspekter som är viktiga för berörd organisation. Involvera 
medarbetarna för att skapa förståelse för vilka aspekter som är viktiga utifrån deras 
synvinkel. 

- Skapa en standard/styrdokument för vad ledarskap innebär på företaget.  
- Gör kontinuerliga uppföljningar av standarden och utbilda ledare i vad detta ledarskap 

innebär. 

Utifrån tredje slutsatsen är rekommendationerna enligt följande: 

- Involvera och respektera medarbetarens tankar och åsikter i Leanarbetet. Detta för att 
utnyttja den viktigaste resursen inom företaget. 

- Ge medarbetarna mandat till att påverka Leanarbetet och informera medarbetarna om 
vad det leder till. Ge till exempel en ”före och efter”-bild, vilka resultat det har lett till 
uttryckt i nyckeltal som medarbetaren i fråga kan relatera till och påverka.  

Nyckelord – Lean, Ledarskap, Ledarskapsaspekter, Likers 14 principer 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Lean handlar om att organisationer ska minimera slöseri och icke värdeökande aktiviteter, 
förbättra arbetslivet för anställda och skapa värde för kunden (Krafcik, 1988). I slutet av 1980-
talet introducerade John F Krafcik (1988) termen Lean production (Lean) vilket blev 
startskottet till att anamma Leanfilosofin. Filosofin har tagit idéer och kunskap från Henry 
Fords sätt att se på produktion samt Toyotas sätt att anpassa sin produktion efter begränsade 
förutsättningar (Krafcik, 1988). I början av 1990-talet introducerades Lean i Sverige och syftet 
var att effektivisera resurshanteringen, minska processtider, minska lager och minska antalet 
leverantörer (Johansson & Abrahamsson, 2009). 
 
För att Lean ska kunna nå upp till sin fulla potential krävs inte bara att medarbetarna ska 
förändras, det ställer även krav på att organisationen förändras och anpassar sig. Om 
organisationen inte ändrar sig är det lätt att medarbetarna faller tillbaka i gamla rutiner (Kotter, 
1996). Det finns ett antal faktorer som tvingar organisationer att förändra sig, både interna och 
externa. Externa faktorer kan vara ny teknik, marknadsförändringar eller lagändringar. Interna 
faktorer kan vara ledningens filosofi, förändringar i organisationsstrukturen eller kulturen på 
företaget. Dessa faktorer är beroende av, och påverkar, varandra (Kitchen & Daly, 2002). För 
att förändringen ska kunna genomföras på ett bra sätt krävs det att budskapet kommuniceras 
på ett pedagogiskt sätt i flera kommunikationskanaler (Laureani & Antony, 2017; Kotter, 1996). 
 
Företag arbetade inte i en lika global verklighet förr som idag vilket innebar att 
konkurrenssituationen inte var lika utmanande (Achanga, et al., 2006). Det ställdes inte lika 
stora krav på att utveckla verksamheten, om något fungerade bra fanns det ingen anledning att 
ändra på det (Kotter, 1996). I dagens samhälle krävs det att organisationer måste anpassa sig 
till ständigt förändrade omständigheter (Achanga, et al., 2006). En förändring kan innebära att 
medarbetarna måste ändra på sina rutiner och lära sig nya saker vilket kan leda till att 
medarbetarna får en negativ syn på förändringen (Reichers, et al., 1997). Det krävs att 
ledarskapet visar en positiv attityd mot förändringen och informerar och involverar 
medarbetarna på ett bra sätt för att undvika osäkerheten som kan uppstå (Kitchen & Daly, 
2002; Dombrowski & Mielke, 2014). Lean uppmuntrar till att involvera medarbetarna i 
förändringsarbetet vilket också innebär att de blir delaktiga i beslutsfattandet  (Poksinska, et 
al., 2013). Medarbetaren som arbetar operationellt har stor insyn i hur arbetet praktiskt går till 
och bär därför på insikter som är värdefulla för utvecklingen av verksamheten (Liker, 2004). 
Därför krävs det att ledarskapet arbetar på ett sätt som bjuder in medarbetarna till att vara 
delaktiga för att utveckla företaget och där igenom kunna konkurrera bättre mot omvärlden 
(Shrednick, et al., 1992). 

1.2 Problembeskrivning 
I dagens globala samhälle krävs det att företag förbättrar kvaliteten och servicen, reducerar 
kostnader samt ökar produktiviteten för att möta kundernas krav och efterfrågan (Kotter, 1996; 
Sim & Rogers, 2008). Företag kan då ställas inför stora utmaningar, till exempel en 
organisationsförändring. Många producerande företag väljer då att vända sig till Lean (Liker & 
Rother, 2011).  

En amerikansk studie utförd 2007 visade att majoriteten av tillverkande företag i USA inte når 
sina mål med Leanarbetet (Pay, 2008). 74% anser att dom inte har gjort något framsteg med 
Lean medans 2% anser att företaget har nått upp till målet (Pay, 2008). Ett problem är att 
företag tar till sig vissa delar av Lean men ser inte till helheten. Det primära företag väljer att 
arbeta med är processer vilket i huvudsak innebär att reducera slöserier (Liker, 2004). Detta 
leder till att det inte skapas en kultur på företaget att arbete med Lean, en filosofi, vilket innebär 
att det kan bli svårt på lång sikt att kontinuerligt förbättra Leanarbetet. För att skapa förståelse 
för verktygen, för att kunna använda dem fullt ut krävs det skickligt ledarskap. Det krävs att 
ledarna utvecklar sina medarbetare för att kunskapen om verktygen och Lean ska öka (Liker & 
Rother, 2011).  
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Ytterligare ett problem när organisationer ska arbeta med Lean är att det inte finns en strategi 
som fungerar på alla företag (Bhasin, 2012). Det är upp till företaget och vad det finns för 
nuvarande kultur när det handlar om förbättringsarbete (Bhasin, 2012). Företag i Sverige och 
Japan har samma syn på ständiga förbättringar som är ett verktyg inom Lean men två olika 
syner på människor och det innebär att Leanarbetet skiljer sig mellan dessa länder om arbetet 
ska bli lyckat (Wangwacharakul, et al., 2014).  I Sverige råder en helt annan syn på jämställdhet 
jämfört med Japan vilket tvingar organisationer i Sverige att fokusera på självdisciplin och 
respekt för individen vid arbete med ständiga förbättringar (Wangwacharakul, et al., 2014). 
Detta genom att uppmuntra direkta samtal, dela information och utbyte av kunskap 
(Wangwacharakul, et al., 2014; Jönsson & Schölin, 2014).  Japanska organisationer fokuserar 
mer på att skapa en kultur som stödjer förändringsarbete (Wangwacharakul, et al., 2014). 

Framgångsrikt genomförda organisationsförändringar handlar upp till 90% om skickligt 
ledarskap men företag fokuserar oftast på att administrera verksamheten (Kotter, 1996). Kotter 
(1996) menar att ett bra ledarskap inte handlar om att peka med hela handen, det handlar om 
att ge medarbetarna ansvar, skapa förståelse om problemet och se att problemet faktiskt finns. 
Att leda en förändring handlar om kommunikation, skapa och förmedla en vision som 
motiverar och engagerar medarbetare som leder till att organisationen går framåt (Kotter, 
1996). Här ligger en utmaning för organisationen och ledningen. Skapa en förståelse, 
motivation samt engagera medarbetarna att genomföra en förändring (Jönsson & Schölin, 
2014). För att skapa en ny kultur inom en organisation krävs det att ledningen själva tror på 
kulturen. Om ledningen inte tar till sig kulturen är det svårt att få medarbetarna att följa med 
(Scherrer-Rathje, et al., 2009). Organisationsförändringar måste aktivt genomföras vilket 
innebär att alla inom organisationen måste bidra. Detta ställer stora krav på att ledarskapet ska 
anpassas till och tro på den nya kulturen samt att få alla att acceptera den och gå mot samma 
mål. Där ligger utmaningen för ledningen och ledarskapet; att implementera en kultur som går 
att ta till sig och som främjar ett framgångsrikt Leanarbete.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår det att producerande företag väljer att arbeta med Lean för att 
vara konkurrenskraftiga. En stor utmaning ligger i att ledarskapet ska driva igenom en större 
förändring vilket Lean innebär. Detta ställer stora krav på att ledarskapet skapar en förståelse 
och acceptans inom företag för Leanarbetet.  Därmed är syftet med denna studie: 

Att undersöka hur ledarskap påverkar ett företags Leanarbete 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. För att skapa förståelse 
för hur ledarskap påverkar ett företags Leanarbete undersöks vilka ledarskapsaspekter som är 
viktiga för att Leanarbetet och för att företaget ska nå uppsatta mål. Därmed är studiens första 
frågeställning: 

[1] Vilka ledarskapsaspekter är viktiga för Leanarbetet? 

Efter en kartläggning av vilka ledarskapsaspekter som ligger till grund för ett lyckat Leanarbete 
ska det undersökas hur dessa aspekter påverkar Leanarbetet. Därmed är studiens andra 
frågeställning: 

[2] Hur påverkar ledarskapsaspekterna Leanarbetet? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien omfattar och avgränsas till att undersöka ledarskapets påverkan, utifrån ett Lean- och 
förändringsledningsperspektiv, på Leanarbetet och detta illustreras i Figur 1. Detta undersöks 
med grund i Likers (2004) 14 principer om Lean med tillhörande 4P-modell, teorier om 
förändringsledning samt principer inom ledarskap med koppling till Lean. Ett förekommande 
problem vid Leanarbete är att företag fastnar i det andra steget, Processer, i 4P-modellen 
(Liker, 2004; Dombrowski & Mielke, 2014; Laureani & Antony, 2017). Därför är det särskilt 
intressant att djupare studera ledarskapsaspekter i övriga steg inom 4P-modellen. Studien 
kommer att fokusera på det interna perspektivet som är grunden för företags Leanarbete och 
därför även avgränsa sig från princip 11, Partners.  
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Fallföretagens nuvarande Lean-nivå kommer endast användas eftersom det är bara det 
nuvarande ledarskapet som undersöks. I rapporten definieras ledarskap enligt Forslund (2013, 
p. 266) definition: 

”En process där en person utöver avsiktlig påverkan på andra människor i syfte att uppnå 
ett mål” 

Denna påverkan, som definierar ledarskap, handlar inte enbart om relationen mellan 
organisationens strategiska ledning och operativ nivå utan ska genomsyra organisationens alla 
nivåer.  

Leanarbetet formas av de bakomliggande motiven och skapar ett utfall. Det finns många 
variabler som påverkar Leanarbete men studien inriktar sig ledarskap.   

 

Figur 1 Studiens omfång och avgränsningar 

  

1.5 Disposition 
Rapporten består av sex kapitel med tillhörande underrubriker. Andra kapitlet består av för 
studien valda metoder och beskriver hur denna har genomförts samt en beskrivning av studiens 
validitet och reliabilitet.  Tredje kapitlet består av det teoretiska ramverket och grunden till 
detta består av litteratur inom berörda områden. I det fjärde kapitlet finnes empiriska data som 
är insamlad på tre producerande företag och i det efterföljande kapitlet, kapitel fem, analyseras 
denna data med hjälp av det teoretiska ramverket. Kapitel sex består av diskussion och 
rapportens resultat samt förslag på vidare forskning inom området.  
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2 Metod och genomförande 
I följande kapitel beskrivs studiens arbetsprocess. Sedan beskrivs studiens ansats och design. 
Efter detta beskrivs studiens datainsamling, etik och dataanalys för att sedan avslutas med 
studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Figur 2 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använda metoder.  

 

Figur 2 Koppling mellan frågeställning och metod 

Utifrån problemfrågorna har författarna genomfört en fallstudie där två metoder använts för 
att besvara dessa. De två problemfrågorna bygger på varandra där den första frågan ligger till 
grund för den andra. Frågorna besvaras var för sig utav fallstudiens enkäter och intervjuer, 
vilket illustreras av figuren.  Frågeställning ett besvaras av intervjuer och svaret från denna 
frågeställning används för att besvara frågeställning två tillsammans med 
enkätundersökningen.  

Enkäten ger studien en grundförståelse kring hur fallföretagen värderar sitt generella 
Leanarbete: vilka styrkor och svagheter de anser sig ha, där ledarskap är en av flera aspekter 
som utvärderas. Intervjuerna ger en djupare kunskap kring fallföretagens syn på och utövande 
av ledarskap samt dess utmaningar.  

2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen har brutits ner i sex delar och illustreras i Figur 3. Detta i syfte att få struktur 
på processen och för att kunna kontrollera om arbetet ligger i fas i jämförelse med uppsatt 
tidsram. Studien inleddes med att identifiera ett problemområde och skapa en 
problemformulering. Detta i syfte för att få större förståelse för problemet studien bygger på. 
Vidare formulerades ett syfte och två frågeställningar utifrån det identifierade 
problemområdet. I samband med detta påbörjades ett kontinuerligt arbete med metodval och 
litteraturgenomgång. 

Nästa fas bestod av insamling av empiri på fallföretagen. Under tiden all data samlats in har 
författarna utfört dataanalys, då en stor del av analysarbetet har varit att jämföra det teoretiska 
ramverket med intervjuempirin. Fasen rapportskrivning har pågått under hela studien för att 
få en jämn arbetsbelastning. Under hela arbetet har en kontinuerlig kontakt med handledare 
förts samt med fallföretagen. 
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Figur 3 Studiens arbetsprocess 

2.3  Ansats 
Studiens problemformulering, syfte och frågeställningar har besvarats genom genomförandet 
av en empirisk studie. Studiens vetenskapliga ansats är deduktiv då den utgår från existerande 
teorier och har som kännetecken att utifrån dessa dra slutsats om enskilda händelser, där 
resultat relateras till befintlig teori (Patel & Davidsson, 2011). Då det finns väl utvecklade teorier 
in området Lean och ledarskap kommer dessa kombineras för att svara på studiens syfte. 

Studiens metodansatsen är både kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa ansatsen används 
för att mäta fallföretagens nivå på Leanarbete vilket summeras och analyseras numerisk och 
grafiskt. Detta görs för att visa och tydliggöra den Lean-nivå företaget anser sig ha uppnått men 
också för att visa på samband, likheter och skillnader mellan olika variabler och fall. Den 
kvantitativa ansatsen går ut på att skaffa empiri som går att räkna och mäta (Skärvad & 
Lundahl, 2016). Kvantitativ ansats ger studien en möjlighet att i hög grad vara generaliserbar 
(Patel & Davidsson, 2011; Skärvad & Lundahl, 2016).  

Den kvalitativa ansatsen används då verbal empiri i form av intervjuer samlas in för att studera 
hur företagens ledarskap påverkar Leanarbetet, vilka motiv företaget har till att arbeta med 
Lean, vad som är viktiga hörnstenar i Leanarbetet samt hur detta följs upp. En kvalitativ metod 
hjälper studien att insamla empiri som kan ge en djupare kunskap än den kvantitativa (Patel & 
Davidsson, 2011).  

2.4 Design 
En fallstudie har genomförts för att samla in empirisk data. I en fallstudie är ambitionen att 
undersöka ett fenomen på djupet i dess naturliga kontext (Skärvad & Lundahl, 2016). 
Fallstudien är upplagd så att de kvantitativa och kvalitativa ansatserna kompletterar varandra: 
den kvantitativa metoden ger en grundförståelse medan den kvalitativa metoden ger en djupare 
förståelse av den studerade analysenheten. Studiens design beror på antalet fall och 
analysenheter. I denna studie används en holistisk flerfallsdesign där endast en analysenhet 
observeras men i tre olika fall. Analysenheten i denna studie är ledarskapets påverkan på 
Leanarbetet, vilket studeras på tre fallföretag. Flerfallsdesignen ger enligt Yin (2007) en studie 
styrka och den anses vara robust då resultat och belägg från flera fall vägs samman. 
Flerfallsdesignen valdes för att ge studien starkare argument för resultatanalysen då 
fallföretagen kan jämföras med varandra och slutsatser dras genom upprepade likheter och 
skillnader, något en enfallsdesign skulle ha svårt att göra.  

Fallstudien har genomförts på tre svenska tillverkande företag som har liknande 
tillvägagångssätt och kontexter men där tillverkningsspecifika och kulturella aspekter kan skilja 
sig mellan de olika fallföretagen. Dessa skillnader ger styrka åt generaliserbarheten av resultatet 
då det inte blir beroende av en specifik kontext (Yin, 2007).  

Fallföretagen har valts ut utifrån följande kriterier: 

- Företagen arbetar med Lean vilket är ett grundkrav för att kunna genomföra studien 
- Företagen är tillverkande företag eftersom författarna har ett intresse av detta 
- Företagen finns i närområdet av Jönköping University av praktiska skäl 
- Företagen ska bestå av minst 50 anställda för att enkäterna ska vara genomförbara 

Januari Februari Mars April Maj

Problemformulering

Metodval

Litteraturgenomgång

Empiriinsamling

Dataanalys

Rapportskrivning
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2.5 Litteraturgenomgång 
Studien började med att söka efter och läsa litteratur för att få en djupare kunskap inom 
problemområdet och använda litteraturgenomgången till problemformuleringen. 
Litteraturgenomgången innefattar facklitteratur, läroböcker, artiklar och tidskrifter. 
Facklitteraturen och läroböckerna har tillhandahållits genom Jönköpings Högskolebibliotek 
och från studiens handledare. För att hitta artiklar och tidskrifter användes databaserna Scopus 
och universitetsdatabasen Primo. Scopus är en välkänd och trovärdig databas för artiklar inom 
det område studien omfattar. Primo är en universitetsdatabas vilken har använts för att 
komplettera Scopus. Studien har endast använts sig av ”peer reviewed”-material för att 
säkerhetsställa artiklarnas vetenskapliga kvalité. Genom denna litteraturgenomgång har 
rapportens teoretiska ramverk skapats vilket ligger till grund för analysen. Examenarbetets 
söksträngar och antal träffar presenteras i Tabell 1 och sökningarna har begränsats till artiklar. 
Sedan har träffarna sorterats efter antal citeringar och artiklarna med mest citeringar har 
primärt använts. 

Tabell 1 Söksträngar och antal träffar 

 

2.6 Datainsamling 
Rapportens datainsamling har skett genom två metoder, enkätundersökningar och intervjuer. 

2.6.1 Enkätundersökning 
En enkät har använts vilket innebär att alla respondenter svarar på samma frågor vilket leder 
till goda förutsättningar för den kvantitativa bearbetningen och analysen av alla svar (Skärvad 
& Lundahl, 2016). Det är även viktigt för att svaren ska vara jämförbara och kunna bearbetas 
statistiskt. Urvalsprocessen vid distributionen av enkäter har skett enligt ett icke-
sannolikhetsurval och denna metod har valts på grund av att specifika avdelningar och 
hierarkiska nivåer skulle ingå i studien för att därigenom få spridning och öka antalet 
synvinklar. Distributionen har skett genom en kontakt på fallföretagen och där det 
rekommenderade antalet enkäter som skulle besvaras var 25. Antal enkäter som besvarades var 
sammanlagt 73 stycken fördelat på 19 från Fallföretag A, 20 från Fallföretag B och 34 från 
Fallföretag C. Antal enkätsvar varierarar på grund av tidsbrist. 

Enkäten(Bilaga 2) som användes i studien är framtagen av organisationerna Produktionslyftet 
och Swerea (Produktionslyftet, 2017). Den används återkommande för utvärdering av företags 
Leanarbete och baseras på Likers 14 principer för Lean. Varje princip har ett påstående som 
bedöms på en tio-gradig skala. Enkäten besvaras i tre faser: först bedöms nuläge, sedan vilken 
nivå respondenten önskar att företaget befinner sig på om tre år och sist vilken nivå 
respondenten tror att företaget befinner sig på om tre år med hänsyn till nuvarande arbetssätt 

Söksträng Antal träffar Antal träffar artiklar

"Lean production" AND (Leadership OR Management) 1489 775

"Lean production" AND Leadership 62 41

Aspects AND Leadership AND Success 1269 763

Aspects AND Leadership AND Successful AND Lean 10 6

Aspects AND Leadership AND Successful AND Lean 16 6

Empowerment AND "Organizational success" 18 12

Empowerment AND Productivity 575 334

Leadership AND SME AND Performance 41 28

Lean AND "Leadership aspects" 0 0

Lean AND Fail 394 256

Lean AND Fail AND "Change management" 5 2

Lean AND Leadership AND Aspects 59 26

Lean AND Leadership AND Change 158 82

Lean OR "Lean production" AND Leadership 531 289
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och vad andra på företaget tycker. Empirin från enkäten sammanställdes med hjälp av 
Produktionslyftets analysverktyg vilket gjorde det möjligt att presentera resultatet grafiskt.  

2.6.2 Intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer har legat till grund för kvalitativ data i denna studie. De har 
genomförts för att få en djupare förståelse för hur fallföretagens ser på ledarskap, Leanarbete 
och dess resultat och uppföljning. Intervjuer av semistrukturerad karaktär valdes då det 
innebär att intervjuerna har hög grad av standardisering och låg grad av struktur för att med 
öppna frågor ge respondenterna möjlighet uttrycka sig fritt (Patel & Davidsson, 2011). Syftet 
med en kvalitativ intervju är att skapa en djupare förståelse om fallföretagen och identifiera nya 
data som enkätundersökningen utelämnade. Intervjufrågorna togs fram med hjälp av 
litteraturgenomgången. Icke kritiska frågor plockades bort för att inte riskera att trötta ut 
respondenterna (Patel & Davidsson, 2011). Intervjuguiden inkluderar områdena Ledarskap, 
Motiv, Leanarbete och Utfall, där området motiv endast bidrar med att skapa en helhetsbild 
kring fallföretagens Leanarbete. Möjliga respondenterna valdes ut baserat på arbetsroller där 
sedan individer slumpmässigt valdes ut. Valet av roller gjordes gemensamt i dialog mellan 
fallföretagen för att skapa en bred och djup bild av företaget. Då studien utgår från Leanarbete 
i producerande företag valdes respondenter som arbetar inom produktion samt närliggande 
gränssnitt som inköps-, logistik- och kvalitetsavdelning. Tidsbrist ledde till att det genomfördes 
olika antal intervjuer på fallföretagen. För att studera hur analysenheten uppfattas i de olika 
hierarkiska leden valdes även respondenter ut efter vilken nivå de arbetade på: operationell, 
mellanchef och ledning. 

Intervjuguide redovisas i Bilaga 1. Genomförda intervjuer sammanställs i Tabell 2, Tabell 3 och 
Tabell 4 nedan. 

Tabell 2 Sammanställning av intervjuer på Fallföretag A 

 

Tabell 3 Sammanställning av intervjuer på Fallföretag B 
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Tabell 4 Sammanställning av intervjuer på Fallföretag C 

 

2.6.3 Etik 
Studien är utförd med hänsyn till forskningsetiska grundhållningar så som objektivitet och 
opartiskhet. Studien står även bakom grundläggande förhållningsregler som Vetenskapsrådet 
framhåller som god forskningssed (Skärvad & Lundahl, 2016). Detta uttrycks i studien genom 
att tala sanning, öppet redovisa metoder och resultat, redovisa eventuella kommersiella 
intressen, hålla god ordning i forskningen, inte stjäla forskningsresultat från andra, bedöma 
andras forskning på ett rättvist sätt samt att inte bedriva forskning på ett sätt så att andra 
människor kommer till skada (Skärvad & Lundahl, 2016).  

Då studien undersöker ett område med viss koppling till humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning tar studien även hänsyn till de fyra etikregler som formulerats av Vetenskapsrådet 
(Patel & Davidsson, 2011; Skärvad & Lundahl, 2016), vilka kallas individskyddskravet. De är:  

- Informationskravet 
- Samtyckeskravet 
- Konfidentialitetskravet 
- Nyttjandekravet 

Den praktiska konsekvens av dessa krav tar sig uttryck att de som varit berörda av forskningen 
har fått information om studiens syfte. Medverkande i enkät och intervju har samtyckt till detta 
och data samt personinformation har hanterats varsamt och konfidentiellt. Då intervjuer har 
spelats in har det gjorts med samtycke och endast med avsikt för transkribering och analys. 
Endast författarna har haft tillgång till personinformationen och den presenteras ej i denna 
rapport.  

2.7 Dataanalys 
Studien har genom enkäter och intervjuer inbringat både kvantitativa och kvalitativa data och 
detta har kontinuerligt analyserats. Enkätsvaren har sammanställts med hjälp av ett 
analysverktyg framtaget av Produktionslyftet och Swerea i Excel. Svaren skrevs in i matrisen 
där medelvärde, minimum- och maximumvärde och spridningen beräknades. Verktyget 
presenterade värdena för Likers 14 principer och för de fyra kategorierna i 4P-modellen (Se 
kapitel 3.3) i grafer.  

Intervjufrågorna formulerades på ett sätt som främjade en öppen diskussion kring ledarskap, 
hur ledarskap påverkar Leanarbetet samt vad som är viktiga hörnstenar i företagets 
Leanarbetet och hur det följs upp. Bearbetningen av intervjuerna började med att transkribera 
data som var inspelad. Författarna delade upp arbetet och transkriberade hälften var. De 
transkriberade intervjuerna sammanfattades i ett kortare stycke samt nyckelord för att 
underlätta analysarbetet. Utifrån intervjudata skapades tabeller på förekommande 
ledarskapsaspekter.  

Analysen av empiri och teori har gjorts med mönsterpassning. Ledarskapsaspekter som 
identifierades på fallföretagen har kartlagts mot ledarskapsaspekter funna i Leanlitteratur. 
Kartläggningen har skett genom att gruppera liknande aspekter från empirin under de aspekter 
funna i teorin. Sedan har ledarskapsaspekterna analyserats genom att se hur dessa påverkar 
utvalda principer från Likers (2004) 14 principer. Genom att tolka Likers ramverk för Lean har 
aspekter som anses påverka principerna passats in.  Yin (2007) menar att mönsterpassning är 
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en lämplig metod när empiri jämförs och tolkas utifrån det teoretiska ramverket. Detta var även 
lämpligt då studien omfattar och jämför tre fall med samma analysenhet då svar inom fallen 
kan jämföras med varandra men även fall med fall. Dataanalysen visualiseras i Figur 4. 

 

Figur 4 Dataanalys 
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2.8 Trovärdighet 
Trovärdigheten utvärderas utifrån två faktorer: reliabilitet och validitet, vilket är en vedertagen 
form för utvärdering av trovärdighet (Skärvad & Lundahl, 2016). Att använda både kvantitativ 
och kvalitativ metod ökar trovärdigheten i det data som samlas in då olika perspektiv stärker 
observationen samt tolkningen, vilket benämns som metodtriangulering (Skärvad & Lundahl, 
2016). Studiens reliabilitet ligger även till grund för dess validitet (Patel & Davidsson, 2011). 

2.8.1 Reliabilitet 
Studiens reliabilitet säkerställs genom redovisning av intervjuguide och användandet av 
Produktionslyftets material vilket finns bifogat i Bilaga 1 och Bilaga 2. Produktionslyftets 
material har använts på flertalet andra svenska industrier för att mäta Leanarbete, vilket ger 
god förutsättning för reliabilitet. Materialet har även en hög grad av standardisering vilket 
minskar risken för subjektiv påverkan, vilket Skärvad och Lundahl (2016) anser vara viktigt för 
reliabiliteten. Reliabilitet kännetecknas av möjligheten att upprepa en mätning och få samma 
resultat (Patel & Davidsson, 2011) vilket också är en förutsättning för god validitet (Skärvad & 
Lundahl, 2016). Det betyder att studien i låg grad påverkas av tillfälligheter och slumpmässiga 
fel (Skärvad & Lundahl, 2016). Reliabilitetens mål är att säkerställa att en annan forskare kan 
följa samma tillvägagångssätt och nå samma resultat och slutsatser, vilket då kräver att 
tillvägagångssättet är väl dokumenterat (Yin, 2007). 

2.8.2 Validitet 
Validitet indelas i inre och yttre validitet. Skärvad och Lundahl (2016) beskriver validitet som 
frånvaro av systematiska mätfel.  

Studien uppnår hög inre validitet genom att använda beprövat material framtaget av 
Produktionslyftet i form av enkätundersökningar samt det statistiska analysverktyg som 
använts för att bearbeta. Materialet baseras på Likers (2004) 14 principer och har en väl 
fungerande översättning från teori till enskilda frågor, något Patel och Davidsson (2011) tar upp 
som indikator på god inre validitet. Den inre validiteten kännetecknas av att mätverktyget 
mäter det den är avsedd att mäta (Skärvad & Lundahl, 2016). För att uppnå en god inre validitet 
måste mätverktyget utvärderas och ha god validitet, det vill säga frånvaro av systematiska fel 
(Skärvad & Lundahl, 2016). Skärvad och Lundahl (2016) utvecklar resonemanget och menar 
att medvetenheten om i vilken utsträckning mätinstrumentet mäter för mycket, för litet eller 
eventuellt fel saker är en mycket viktig faktor i bedömningen av den inre validiteten. 

Studien uppnår hög yttre validitet genom metodtriangulering: kvantitativa data genom enkäter 
och kvalitativa data genom intervjuer. Dessa två empiri-strömmar överlappas och kartläggs för 
att jämföra likheter och skillnader. Den yttre validiteten kännetecknas av överensstämmelse 
mellan vald indikator och förhållandet som undersöktes (Skärvad & Lundahl, 2016). För att nå 
en god yttre validitet krävs alltså att mätverktyget är anpassat för undersökningen. Ett sätt att 
nå än starkare yttre validitet är att använda olika tekniker för att undersöka samma sak, något 
som kallas för triangulering (Patel & Davidsson, 2011).  
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3 Teoretiskt ramverk  
I följande kapitel ges en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syftet och 
frågeställningar som formulerats.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Figur 5 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd teori. 

 

Figur 5 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att besvara den första frågeställningen beskrivs teorier kring Lean. Teorier om Lean ger en 
grundförståelse för studien och för ledarskapets roll i Lean. Vidare beskrivs teorier om 
ledarskap och dess påverkan på organisationen. Avslutningsvis har en lista på 
ledarskapsaspekter utifrån Lean- och förändringsledningsbaserad litteratur har sammanställts 
vilket hittas i Tabell 5.  

För att besvara den andra frågeställningen används Likers 14 principer och 4P-modell för att 
ge grund för utmaningar i förhållandet mellan de ledarskapsaspekter som listats och 
Leanarbetet. 

3.2 Lean 
Produktionsfilosofin Lean Production har sin utgångspunkt i Toyotas produktionssystem (TPS) 
(Modig & Åhström, 2012; Womack, et al., 1990; Liker, 2004). Toyota har under ett sekel 
utvecklat ett produktionssystem med hänsyn till Japans kontext i början och mitten av 1900-
talet. När Toyotas biltillverkning tog fart under efterkrigstiden var det med helt andra 
förutsättningar än vad till exempel amerikanska Ford och General Motors hade. Japan var då 
ett fattigt land med relativt låg efterfrågan på personbilar vilket gav Toyota sämre möjligheter 
till massproduktion i jämförelse med de amerikanska företagen. Toyota blev tvungna att 
utveckla ett produktionssystem som var resurssnålt men samtidigt flexibelt. Toyota var starkt 
påverkade av Fords löpande band – förädling längs en linje där produkten förflyttas på ett 
löpande band mellan förädlingsresurserna (Womack, et al., 1990; Liker, 2004). Utvecklingen 
av TPS har fött metoder vilka är välkända inom tillverkande industrier idag så som Just-in-
time, inbyggd kvalité (Jidoka) och utjämnad produktion (Heijunka).  

Begreppet Lean, som baseras på studier av TPS, myntades i samband med en studie av 
Massachusetts Institute of Technology och som sammanfattades i boken The Machine That 
Changed the World (Womack, et al., 1990). Lean är en flödesorienterad produktionsfilosofi som 
går ut på att eliminera de faktorer som inte skapar värde för kunden (Liker, 2004).  

3.2.1 Utjämnat flöde 
För att uppnå ett utjämnat flöde, kallat Heijunka, talar TPS och Lean om tre M: Muda (Slöseri), 
Muri (Överbelastning) och Mura (Ojämnhet). Liker (2004) menar att de tre M:n måste ses som 
ett system, faktorer som påverkar varandra, vilket illustreras i Figur 6. 
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Figur 6 3M, baserad på Liker (2004) 

Muda handlar om så kallade slöserier, vilka är faktorer som inte skapar värde för kunden (Liker, 
2004). Det värsta slöseriet är överproduktion, vilket också leder till att andra slöserier uppstår 
(Liker, 2004). Toyota talar om sju slöserier, även ett åttonde som lagts till i efterhand, som 
ständigt försöker elimineras: 

1. Överproduktion 

2. Väntan 

3. Onödig transport 

4. Överarbete 

5. Överdimensionerat lager/buffert 

6. Onödiga rörelser 

7. Omarbete av defekta produkter 

8. Outnyttjad kreativitet 

Muri handlar om överbelastning av maskiner så väl som människor (Liker, 2004). 
Överbelastning av en maskin leder till högre underhållskostnader och den löper större risk att 
slitas ut. Det är även sammankopplat med kvalitetsproblem och risk för defekta produkter 
(Liker, 2004). Överbelastning av människor leder till höga stressnivåer och de löper risk för 
sjukdom, skador och förlängningen även utbrändhet (Modig & Åhström, 2012).  

Mura handlar om ojämnhet i flödet. Ena stunden finns det mycket att göra, andra stunden inget 
alls. Ojämnhet kan uppstå genom en produktionsplanering som varierar kraftigt eller på grund 
av interna flödesproblem så som oregelbundna volymer eller väntan (Liker, 2004).  

3.2.2 Människosyn och implementering av Lean 
För att uppnå målet med Lean är förbättringsarbetet centralt. Liker (2004) beskriver hur man 
enligt The Toyota Way ser på människan: inte bara som ett par händer utan som den mest 
värdefulla resursen med analytisk förmåga och som problemlösare. Detta är ett utav de två 
utgångspunkterna för förbättringsarbetet. Den andra är standardisering. Det är dagens 
standard som ligger till grund för morgondagens förbättring (Liker, 2004). 

Det finns exempel på lyckade Lean-satsningar men även många som inte lyckats. Det visar sig 
svårt att implementera Lean och att få de resultat som organisationen sätter upp med 
Leanarbetet (Liker & Rother, 2011). Det finns även kritik mot Lean ur ett socialt perspektiv, att 
det finns en risk för en skev människosyn och där företaget utnyttjar och sätter hög press på 
människan som arbetar (Hines, et al., 2004; Martínez-Jurado & Moyano-Fuentes, 2014). 
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3.3 Likers 14 principer om Lean och 4P-modell 
I boken The Toyota Way beskriver Liker (2004) ett ramverk för hur han uppfattar TPS, det han 
kallar Lean. Liker identifierade 14 principer vilka han kategoriserade efter den så kallade 4P-
modellen. 4P-modellen beskrivs som en pyramid och består av fyra kategorier: Philosophy 
(Filosofi), Process (Process), People and Partners (Människan) och Problem Solving 
(Problemlösning). Modellen visas i Figur 7.  

 

Figur 7 Likers 4P-modell (2004) 

 

Filosofi 

Princip 1. Bygg verksamheten med ett långsiktigt sinne för företagets vision, mål och mening, 
vilket överordnar sig kortsiktiga beslut (Liker, 2004). Organisationens syfte och uppdrag är 
grunden för resterande principer. Det generella långsiktiga målet är att generera värde för 
kunden och samhället, vilka företagets funktioner ska utvärderas mot (Liker, 2004).   

Process 

Princip 2. Ordna processerna så att de skapar kontinuerliga värdeadderande flöden (Liker, 
2004). Processflödena för såväl material som information ska vara snabba samt att processer 
och människor ska vara sammanlänkade då det skapar förutsättning för att problem kan 
komma upp till ytan (Liker, 2004). En viktig del skapandet av processflöden är att få bort 
väntan och inaktivitet ur processerna (Liker, 2004).  

Princip 3. Utgå från behov eller efterfrågan i processtyrningen och skapa ett dragande system 
(Liker, 2004). Se nedströms processer som interna kunder vilka ska få vad de vill ha, i rätt 
mängd, när de vill ha det (Liker, 2004). Detta skapar förutsättningar för att reducera buffert- 
och lagernivåer (Liker, 2004). 

Princip 4.  Att jämna ut arbetsbelastningen handlar om att få bort överbelastning av människor 
och maskiner samt eliminera ojämnhet i produktionsschemat (Liker, 2004). Målet är att i så 
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hög grad som möjligt ha en jämn produktion och arbetsbelastning för att undvika onödigt 
slitage och överproduktion (Liker, 2004).  

Princip 5. Skapa en kultur där processer stoppas för att åtgärda avvikelser så att kvaliteten kan 
bli rätt ifrån början (Liker, 2004). Bygg in förutsättningar för att upptäcka avvikelser i 
processerna på ett sätt så att de visualiseras, blir uppmärksammade och kan åtgärdas (Liker, 
2004). Skapa även en kultur där avvikelserna snarare ses som något positivt och som kan föra 
utvecklingen framåt, än negativt och hämmande (Liker, 2004).  

Princip 6. Standardiserade, repeterbara och återkommande uppgifter och metoder är en 
förutsättning för kontinuerligt förbättringsarbete. Målet är att få processen förutsägbar vilket 
ligger till grund för flöde och dragande system (Liker, 2004). Ett vedertaget Lean-verktyg för 
standardisering är 5S. De fem S:en är Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera, 
Självdisciplin vilka går ut på att skapa och underhålla nya metodstandarder (Petersson, et al., 
2015).  

Princip 7. För att underlätta beslutsfattande och att avgöra om processen är avvikande bör 
enkla visuella indikatorer användas (Liker, 2004). Visuella indikatorer kan t.ex. vara skyltar 
och lampor och ska vara placerade där arbetet utförs. Även instruktioner och rapporter ska vara 
visuella, och ska vara så kärnfulla och kortfattade som möjligt (Liker, 2004).  

Princip 8. Teknikens syfte ska vara att underlätta och ge stöd till människor, inte att ersätta 
dem (Liker, 2004). Använd beprövad teknik för att ge stabilitet till processen, men sök nya 
tekniska lösningar för att utveckla processen (Liker, 2004). Gör noga tester av ny teknik innan 
den implementeras, då problemet med ny teknik är att den till en början är opålitlig och kan 
vara ett hot mot det standardiserade flödet (Liker, 2004).  

Människor 

Princip 9. Utveckla och utbilda ledare inom organisationen snarare än att köpa in kompetensen 
utifrån (Liker, 2004). Ledare ska framför allt vara förebilder i att efterleva företagets 
värderingar och hur de leder verksamheten. Ledaren behöver vara väl insatt i det dagliga 
arbetet i detalj så att personen kan agera som en god lärare av företagets långsiktiga tänkande 
(Liker, 2004).   

Princip 10. Etablera en stark kultur av företagets värderingar som levs ut under lång tid (Liker, 
2004). Utbilda och utveckla arbetarna och teamen så att gott samarbete och goda resultat kan 
uppnås (Liker, 2004). Arbeta hårt och kontinuerligt med att upprätthålla företagskulturen 
(Liker, 2004). 

Princip 11. Respektera partners inom värdekedjan och se dem som en förlängning av 
verksamheten (Liker, 2004). Ge dem stöd och bekräftelse på att de värdesätts. Utmana dem att 
utvecklas, sätt höga krav och hjälp dem att uppnå kraven (Liker, 2004). 

Problemlösning 

Princip 12. Gå till ursprungskällan och skapa dig själv en uppfattning om problemet och hur 
det ska lösas än att bara gå på vad andra berättar för dig (Liker, 2004). Uttala dig endast baserat 
på data du själv har verifierat (Liker, 2004).  

Princip 13. Fatta riktningsbeslut efter att noga ha övervägt olika alternativ. När beslutet väl är 
fattat, implementera snabbt men varsamt (Liker, 2004). Diskutera problem och lösningar 
tillsammans med berörda för att samla in idéer och för att bestämma en gemensam väg framåt 
(Liker, 2004). Även om det kan vara tidsödande ger det ett vidare spektrum av potentiella 
lösningar (Liker, 2004).   

Princip 14. Efter att ha etablerat en stadig process, sök rotorsaken till slöseriet genom att 
använda metoder för ständigt förbättringsarbete (Liker, 2004). Utmana processen genom att 
designa den till att behöva minimal buffert, vilket kommer belysa tids-, och materialslöserier 
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(Liker, 2004). Dokumentera förbättringar och lär genom att standardisera nu bäst kända 
tillvägagångssätt (Liker, 2004). En vanlig metod för förbättringsarbete är PDCA. Den är indelad 
i fyra delar, Plan-Do-Check-Act, och är en cyklisk förbättringsmetod (Petersson, et al., 2015). 

3.4 Ledarskap 
Ledarskap har klassiskt utgått från tre olika sorts ledarstilar, auktoritärt, demokratiskt och låt-
gå ledarskap (Kavanagh, 2017). I slutet av 1930-talet genomfördes en studie på dessa 
ledarskapsstilar och hur dessa påverkade olika grupper (Kavanagh, 2017). Den auktoritära 
ledaren visar tydligt vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska göra. Det är tydligt 
vem som är ledaren och besluts tas utan att involvera gruppens medlemmar (Cherry, 2017). 
Studien visade att medarbetarna var mindre kreativa vid en auktoritär ledarskapsstil, stilen 
sågs som kontrollerande och lämpade sig vid akuta beslut eller där ledaren har all kompetens. 
Den demokratiska ledarskapsstilen visade sig vara den mest effektiva stilen där alla gruppens 
medlemmar fick komma till tals och bidra med kunskap. Genom att gruppens medlemmar fick 
komma till tals blev det mer engagemang, motivation och kreativitet (Cherry, 2017). Den 
demokratiska ledaren var beslutsfattande men i samråd med gruppens medlemmar. Låt-gå 
stilen lät gruppens medlemmar ta alla beslut och gav inte gruppen något stöd. Denna 
ledarskapsstil kan vara effektiv där gruppens medlemmar har hög kompetens att ta egna beslut 
men vid brist på kompetens leder detta oftast till brist på motivation (Cherry, 2017). Studien 
visade att gruppen med auktoritär ledarskapsstil var mer produktiv än den demokratiska men 
bidragen från den demokratiska var av högre kvalitet (Cherry, 2017).  

Genom åren har även kopplingen mellan konflikt och grupparbete blivit allt mer tydligt på 
grund av förändringar inom organisationer. Pressen att förändras och anpassas, högre 
arbetsbörda, jobbosäkerhet samt missförstånd är alla faktorer som kan skapa en konflikt (De 
Dreu & Gelfand, 2008). Genom att förstå varför en konflikt uppstår kan det undvikas att en 
arbetsgrupps prestation påverkas negativt (Zhang, 2010).  

3.4.1 Situationsanpassat ledarskap 
Utifrån situationen måste ledarskapsstilen anpassa sig (Vroom & Jago, 2007; Carew, et al., 
1986). Det finns två dimensioner av ledarskap, direkt och stödjande. Dessa dimensioner beror 
på hur mycket stöd, ledning och uppmuntran medarbetarna behöver samt hur involverade 
medarbetarna är i besluten (Carew, et al., 1986). Hersey och Blanchard (1979) har skapat en 
modell som visar hur en ledare bör agera utifrån medarbetarens mognadsnivå som kallas 
situationsanpassat ledarskap vilket illustreras i Figur 8.  
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Figur 8 Hershey och Blanchards (1979) modell för situationsanpassat ledarskap 

Den horisontella axeln visar medarbetarnas mognadsnivå är samt hur uppgiftsorienterad 
ledaren ska vara. Den vertikala axeln visar hur relationsorienterad ledaren ska vara mot 
medarbetaren. Ledarskap som fokuserar både på uppgiften och personliga relationer påverkar 
hur en grupp kommer att prestera (Burke, et al., 2006). Modellen består av fyra olika 
mognadsnivåer, M1 – M4 och för att ledaren ska agera korrekt måste först medarbetarnas 
mognadsnivå identifieras (Hersey, et al., 1979). Modellens syfte är att effektivisera ledarskapet 
(Hersey, 2009). 

M1 – Medarbetarna är oförmögna eller ovilliga att ta ansvar. Behov av direktiv och övervakning. 
Ledaren måste instruera medarbetarna vad, när och hur uppgiften ska utföras. Hög uppgifts- 
och låg relationsorienterat ledarskap. (Hersey, et al., 1979) 

M2 – Medarbetarna vill ta ansvar men är oförmögna att göra det. Behöver vägvisning och stöd. 
Ledaren måste ge direktiv om vad som ska göras genom tvåvägskommunikation. Hög uppgifts- 
och hög relationsorienterat ledarskap. (Hersey, et al., 1979) 

M3 – Medarbetarna har viljan att ta ansvar men saknar självförtroende. Ledaren måste stödja 
medarbetarnas förmåga att ta initiativ. Ledaren är handledande till medarbetarna och beslut 
tas tillsammans med medarbetarna. Låg uppgifts- och hög relationsorienterat ledarskap. 
(Hersey, et al., 1979) 

M4 – Medarbetarna har både förmågan och motivationen och behöver bara lite stöd från 
ledaren. Medarbetarna har möjligheten att ta egna beslut om hur en uppgift ska utföras. Låg 
uppgifts- och relationsorienterat ledarskap. (Hersey, et al., 1979) 

Vid en förändring ska mognadsnivån utvärderas och ledarskapsstilen anpassas efter korrekt 
mognadsnivå beroende på medarbetarens prestation, motivation och kunskapsnivå (Hersey, et 
al., 1979). 

3.4.2 Lean ledarskap 
För att fortsätta utvecklas inom Lean ställs stora krav på ledarskapet (Dombrowski & Mielke, 
2014). Den största utmaningen för ledarskapet är inte att använda sig av metoderna och 
verktygen som finns inom Lean utan det är att förändra beteendet och tankesättet hos 
medarbetarna (Dombrowski & Mielke, 2013). Grunden i Lean ledarskap är att förstå en 
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organisations kärnvärden och agera utifrån dessa kärnvärden (Liker & Convis, 2012). En viktig 
faktor Toyota använt sig av är långsiktighet för att utveckla deras ledarskap. För att förstå en 
organisations kärnvärden är det fördelaktigt om ledaren har gått från att arbeta på den lägsta 
nivån i hierarkin för att sedan tränas av personer högre upp i hierarkin. Genom att avancera 
inom organisationen ges en djupare förståelse för organisationens kärnvärden  (Liker & Convis, 
2012).  

3.4.2.1 Kärnvärden 

Om en organisation anammar ett Lean ledarskap är det viktigt att fokusera på hur resultaten 
har uppnåtts utifrån organisationens kärnvärden samt vad det är för resultat som uppnåtts 
(Liker & Convis, 2012). Toyota använder sig av fem kärnvärden som grundar sig i den japanska 
kulturen som en ledare ska följa och som ligger till grunden för Lean ledarskap. Dessa fem 
kärnvärden är enligt Liker och Convis (2012):   

- Anta utmaningen betyder att försöka göra det omöjliga, att hela tiden vara innovativ 

för att komma fram till nya lösningar.  

- En ledare ska ständigt försöka utveckla en organisation eller Kaizen som Toyota 

kallar det.  

- Genchi genbutsu handlar om att en ledare ska gå ut i organisationen för att se med 

egna ögon och skapa sig en bild själv för att lära sig.  

- Lagarbete och respekt lägger Toyota stort vikt på och ses som det viktigaste för att 

skapa en framgångsrik organisation.  

3.4.2.2 Lean ledarskap i praktiken 

Toyota har ingen formell strategi för att utveckla ledare men enligt Liker och Convis (2012) 
använder sig Toyota av en cyklisk strategi för att utveckla ledare och skapa nya ledare. Genom 
att bidra med egen kunskap till andra både utvecklar det ledaren och skapar nya ledare som alla 
har samma synsätt och som utvecklats inom Toyotas kultur. 

Organisationer kan stagnera med deras Leanarbete på grund av att det bara fokuseras på ett P 
i Likers (2004) 4P-modell och detta P står för processerna (Dombrowski & Mielke, 2014). 
Organisationer väljer att använda ett fåtal metoder och verktyg för att det största fokuset ligger 
i att reducera slöseri (Dombrowski & Mielke, 2014). Organisationer kan därför missa det 
viktigaste för att utveckla deras Leanarbete, medarbetarnas beteende och tankesätt 
(Dombrowski & Mielke, 2013). Genom att reducera den hierarkiska strukturen och uppmuntra 
att förändring ska komma från processens ägare kan medarbetarna känna att ansvaret för deras 
processer ökar, vilket är en viktig del av Lean ledarskap (van Dun, et al., 2016). Ledare som 
framgångsrikt har anammat ett Lean ledarskap har visat en öppenhet för förändring och 
uppskattar värdet på andras åsikter medan ledare som har problem att anamma ett Lean 
ledarskap är mer konservativt lagd och tror mer på sig själv än andra (van Dun, et al., 2016).  

För att en arbetsplats och arbetssituation för medarbetarna ska förbättras krävs det ett 
samarbete mellan ledarskapet och medarbetarna istället för att ignorera medarbetarnas idéer 
(McGregor, 2006). Detta leder till att medarbetarna ges makt till att lösa problem som uppstår 
och främjar innovativa lösningar (McGregor, 2006). Organisationer där medarbetarna har 
makt till att ta egna beslut har det setts en förbättring i bland annat kundnöjdhet, service, 
innovation och produktivitet och det har även ökat medarbetarnas kunskaper och minskat 
kostnaderna (Shrednick, et al., 1992; Jönsson & Schölin, 2014).  

Om en organisation ska implementera Lean krävs det att ledningen i organisationen stödjer och 
anammar Leanfilosofin. Brist på uppföljning och intresse från ledningen samt utan en 
helhetssyn på Lean kan skapa svårigheter för organisationen (Andersson, et al., 2015).  Utan 
ledningens stöd för Leanarbetet eller bottom-up implementation av Lean kan en mängd 
problem uppstå, till exempel brist på engagemang från ledningen, dålig kommunikation, icke 
självstyrande grupper och framförallt en brist på intresse för Lean. (Scherrer-Rathje, et al., 
2009; Jadhav, et al., 2014) 
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3.4.3 Ledarskapsaspekter 
Ett ledarskap bör uppfylla vissa aspekter för att motivera och engagera medarbetarna till att 
genomföra en förändring, vilket en implementering av Lean är (Jönsson & Schölin, 2014; 
Jadhav, et al., 2014). Liker (2004) menar att ledarskapet är viktigt för Leanarbetet och strävan 
efter att bli en mer Lean organisation. Utifrån litteratur om Lean och organisationsförändring 
har vanligt förkommande aspekter listats i Tabell 5.  
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Tabell 5 Ledarskapsaspekter 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjekten. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens två frågeställningar. 

4.1 Fallföretag A 
Företaget har sina rötter i ett familjeföretag startat på 1920-talet. Numera är det producerande 
företaget ledande på europamarknaden inom byggnadsbranschen med flera starka 
varumärken. Företaget omsatte drygt 1,5 MDSEK och hade runt 700 anställda 2015. 

4.1.1 Leanarbete 
Företaget har uttalat arbetat med Lean sedan tidigt 2000-tal och detta har intensifierats då 
flertalet ledare inom produktionsledningen byttes ut till mer Lean-initierade ledare. Nu upplevs 
ett större fokus på Lean, något som framkom av de intervjuer som genomfördes:  

”Nu sen vi fick ny ledning är det ett väldigt tryck på det [Lean]… det är 
bra.” 

Företaget har Lean som en av tre strategier för att uppnå verksamhetsmålen och tillsättningen 
av en Lean-Manager gjordes för att företaget vill utveckla Leanarbetet ytterligare.  

Arbetet med Lean är främst påbörjat i produktionen som till viss del påverkar närliggande 
gränssnitt. Under 2016 har fokus legat på att få till daglig styrning av produktionen, något som 
tydligast märks genom de dagliga mötena vid styrtavlor i anknytning till de olika avdelningarna. 
Med hjälp av styrtavlorna går avdelningen genom de mätetal och prioriteringar som företaget 
har satt upp, men även vad som både har och ska produceras, eventuella avvikelser samt 
personalfrågor och tillbud.  

”Den dagliga styrningen som man har varje morgon går man igenom 
vid tavlan om någon är borta, då vet man det om den är ledig eller går 
hem tidigare. Alla vet vad som ska göras och vad vi ska köra. Det känns 

som att alla blir mer engagerade… det känns som att vi har ett mål 
under dagen.” 

Ett annat fokus-område har varit att komma igång med förbättringsarbetet. Företaget har satt 
mål om 15 förbättringar per anställd och år. Dessa förbättringar tas upp och synliggörs på 
styrtavlan. Förbättringarna arbetas igenom med hjälp av PDCA-cykeln och varje ärende ägs och 
leds av en personal. Företaget har det senaste året anordnat utbildningsdagar inom Lean där 
främst personal från produktion med ledande befattningar så som teamledare och 
avdelningschef har deltagit.   

Företaget håller på att arbeta fram ett styrdokument kring hur företagets Leanarbete ska se ut 
inom koncernen. Detta dokument, i form av en broschyr, är tänkt att användas av företaget ute 
i den dagliga verksamheten som stöd och som vägvisare.   

4.1.2 Lean-nivå 
Figur 9 illustrerar Fallföretag A:s nuläge och det är ett medelvärde över respondenternas svar. 
Princip 1 och princip 14 är två principer där respondenterna anser att fallföretag utmärker sig 
inom. Övriga principer befinner sig fallföretaget ungefär inom gränsen för typiska svenska 
företag eller något bättre. Det smala strecket illustrerar spridningen från respondenternas svar. 
Alla svar uppvisar en stor spridning men princip 5 till princip 8 samt princip 14 uppvisar den 
största spridningen.  
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Figur 9 Företag A – Värdering av Lean-principerna, Nuläget 

4.1.3 Ledarskapsaspekter 
De medarbetare som medverkade på intervjuerna var samstämmiga kring att ledarskap 
upplevdes viktigt för Leanarbetet, vilket uttrycks i olika ledarskapsaspekter. Dessa aspekter har 
sammanställts i Tabell 6. Respondenterna framhöll vikten av att ledarskapet har ett syfte, en 
riktning som det leds emot vilket tolkas i aspekten Övertygelse. Respondenterna upplever 
Leanarbetet som väl grundat hos företagsledningen och att ett stort fokus läggs på att bli en 
Leanorganisation. Andra förekommande aspekter var Engagemang, Förebild, Förtroende för 
medarbetare och Stötta. Respondenterna påpekade vikten av att kunna hantera motstånd samt 
uppskattade och att ha en kravställning på sitt arbete när det också hade en klar koppling till 
stöd och uppmuntran.
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Tabell 6 Företag A – Ledarskapsaspekter 
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4.2 Fallföretag B 
Företaget grundades på sent 1900-tal och började med att producera belysning. I takt med att 
efterfrågan minskade riktade företaget in sig på att erbjuda en helhetslösning för den 
kommersiella marknaden med flera världsledande företag som kunder. Företaget omsatte 234 
MSEK och hade 110 anställda 2015.  

4.2.1 Leanarbete 
Fallföretag B har inget uttalad Leanarbete men fokuserar på vissa verktyg för att skapa bättre 
förutsättningar för företaget. Ett stort fokus för företaget när det handlar om Leanarbete är att 
förbättra det interna flödet för att reducera ledtiden och förbättra kvaliteten. Ett stort fokus är 
även ordning och reda och ständiga förbättringar. Lean kan i nuläget inte ses som en filosofi 
inom företaget utan det handlar endast om några verktyg för att skapa en förståelse för vad 
Lean innebär i företaget. 5s, som företaget kallar Ordning och reda, är ett av verktygen som den 
producerade delen av företaget har tagit till sig och detta har blivit en del av deras vardag och 
har skapat en bättre arbetssituation för anställda på företaget. 

För att företag ska få en uppfattning om vad som behöver förbättras, förändras eller som det är 
fel på har det skapats ett ärendesystem. I detta system kan anställda på företaget registrera 
ärenden där det registreras vad som behöver göras. Dessa ärenden tas upp i ett möte på 
veckobasis där ärenden fördelas till berörda avdelningar för att lösas. Under detta möte tas även 
avslutade ärenden upp vilket är förändringar som genomförts och avslutats.  

”De [Ledarna] lyssnar mycket på hur vi vill ha det, testar det och funkar 
det så kör. Funkar det inte så tar vi nya tag och börjar om från början 

och det har jag inte sett på många företag faktiskt” 

Företaget har för att förbättra kvaliteten och ledtiden och för att inte vara lika beroende av vissa 
anställda delat upp monteringen i flera steg. Tidigare monterade en anställd hela produkten 
men idag görs det i flera steg. Detta har gjort att anställda blir mer specialutbildade inom sitt 
område samt att om en person har varit frånvarande en dag kan monteringen fortsätta som 
vanligt. Det blir då lättare att ersätta en person på en liten del av monteringen istället för att 
ersätta en person som monterade hela produkten. 

Kunskapsnivån inom företaget när det handlar om Lean är basal. Leanutbildningar sköts 
internt av Leanansvarig. Detta sker inte kontinuerliga utan vid behov. Det ställs även inga krav 
på Leankunskap vid anställning och nyanställda blir upplärda av andra anställda. Det ansågs 
finnas ett gap mellan operationella, mellanchef och högre ledarskap till hur involverade 
personalen varit i Leanarbetet. Ledningen anser att det ges tillräckligt med stöd för Leanarbetet 
medan medarbetarna uppfattar stödet från ledningen som bristande. Kommunikationen från 
ledningen anses vara bristande när det kommer till Lean och detta uppfattas som att ledningen 
har bristande engagemang angående företagets Leanarbete. 

4.2.2 Lean-nivå 
Figur 10 illustrerar Fallföretag B:s nuläge och det är ett medelvärde över respondenternas svar. 
Fallföretaget har ett högre medelvärde på princip 2, princip 7, princip 8 och princip 14 men 
jämfört med typiska svenska tillverkningsföretag. Övriga principer befinner sig fallföretaget 
ungefär inom gränsen för typiska svenska företag. Det smala strecket illustrerar spridningen 
från respondenternas svar. Vissa principer uppvisar en större spridning till exempel princip 3, 
princip 5, princip 6 och princip 12. Övriga principer har en mindre spridning. 
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Figur 10 Företag B – Värdering av Lean-principerna, Nuläget 

 

4.2.3 Ledarskapsapekter 
Respondenterna på Företag B är alla överens om att ledarskapet påverkar Leanarbete. Några 
aspekter som var viktiga bland intervjuerna var att medarbetarna skulle få fria händer, att 
ledaren lyssnade på medarbetarna, att information kommunicerades så att information som 
var relevant för respektive personer inte missades. Vidare var tydlighet i beslutsfattande viktigt, 
om ledaren tar ett beslut ska det inte gå att misstolkas. I intervjuerna framkom det även en 
varierande syn på hur mycket ledarskapet ger stöd för att utveckla Leanarbetet. Respondenter 
som var direkt inblandade i Leanarbetet kunde uppfatta att stödet var bristfälligt medan 
respondenter som inte var direkt inblandade i Leanarbetet uppfattade som att det fanns stöd. 
Leanarbetet utfördes i princip bara i produktion vilket ledde till att tjänstemannasidan hade 
dålig information hur Leanarbetet fortskred och det var även svårt att anpassa deras arbete 
utefter Leanarbetet i produktion. I Tabell 7 listas ledarskapsaspekter som nämndes regelbundet 
i intervjuerna från företag B.
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Tabell 7 Företag B – Ledarskapsaspekter 
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4.3 Fallföretag C 
Företaget grundades i Tyskland och den svenska tillverkningen startades på 1940-talet på 
grund av omständigheter under andra världskriget. Företaget har tillverkat en mängd olika 
produkter men nu fokuserar företaget i huvudsak på att tillverka kontorsmaterial. Företaget 
omsatte 600 MSEK och hade 200 anställda 2015. 

4.3.1 Leanarbete 

Fallföretag C förvärvades av ett investmentbolag 2010 och detta lade grunden för det nuvarande 
Leanarbete som bedrivs på företaget. Koncernledningen har inget fast kontor utan reser runt 
hos de olika företagen. Företagets Leanarbete består främst av metoden Kaizenevent. 
Kaizeneventen pågår ungefär fem dagar på företaget där tvärfunktionella team skapas för att 
lösa ett problem eller förbättra ett område. Företaget använder sig av konsulter vid större 
Kaizenevent. Det primära målet med förbättringar på Fallföretag C är att det ska leda till en 
högre lageromsättningshastighet. Detta har uppnåtts på företaget genom att till exempel 
reducera ställtid, skapa ett enstycksflöde och skapa ett mer automatiserat flöde. Under 
intervjuerna framkom det att en och samma förbättring kunde uppfattas leda till något både 
positivt och negativt, något som framkommer i citaten nedan: 

”Det är mer stressigt nu. För nu är vi fyra i flödet, så man måste vara 
lika snabba. Innan gjorde man sitt.” 

”Det är mer roligt nu när man står fyra jämte varandra och man kan 
prata med varandra.” 

Genom att reducera ställtiden har företaget lyckas reducera batchstorlekarna vilket har lett till 
att företaget kan tillverka produkterna efter order och inte mot lager. Detta har även tillåtit 
företaget att gå mot ett mer enstycksflöde vilket då har reducerat antalet felproducerade delar 
mot tidigare när det tillverkades större batcher. 

Kunskapsnivån inom företag angående Lean beror mycket på vem respondenten är. En 
majoritet av medarbetarna har kunskap om vad Kaizen är och vad det innebär. Företaget 
genomför inte några utbildningar inom Lean men vid varje Kaizenevent blir deltagarna i detta 
event informerade och utbildade med relevant information för eventet. Fallföretag C har som 
mål att alla ska få delta på ett Kaizenevent minst två gånger men detta tal ligger för närvarande 
på runt 65% vilket till viss del beror på omsättning av personal. Fallföretag C:s Leanarbete är 
toppstyrt och medarbetarna på lägre hierarkiska nivåer uppfattar det som att det är svårt att 
komma med egna förslag och idéer till Kaizenevent. Det uppfattas även ibland som att 
slutresultatet redan är klart vid eventets början beroende på vilka som är involverade i eventet 
och detta leder till bristande motivation från medarbetarna på lägre hierarkiska nivåer.  

4.3.2 Lean-nivå 
Figur 11 illustrerar Fallföretag C:s nuläge och det är ett medelvärde över respondenternas svar. 
Fallföretaget har ett högre medelvärde på ett fåtal principer jämfört med typiska svenska 
tillverkningsföretag men generellt anser respondenterna att fallföretag ligger på ungefär 
samma nivå som övriga företag inom Sverige. Det smala strecket illustrerar spridningen från 
respondenternas svar. Det finns en större spridning på nästan alla principer.  
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Figur 11 Företag C – Värdering av Lean-principerna, Nuläget 

 

4.3.3 Ledarskapsaspekter 
Respondenterna ansåg det är viktiga att en ledare förmedlar information på ett sätt så att alla 
mottagare förstår och förmågan att sätta sig in i medarbetarens arbetssituation. Något som 
framkom flera gånger under intervjuerna var delaktighet i besluten och hur mycket som gick 
att påverka. Detta var något som skiftade beroende på om det var en konsult som var inblandad 
i Kaizeneventet eller inte. I Tabell 8 listas ledarskapsaspekter som nämndes regelbundet i 
intervjuerna från företag C. 
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Tabell 8 Företag C – Ledarskapsaspekter 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens två frågeställningar genom att analysera insamlad empiri med 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Vilka ledarskapsaspekter är viktiga för Leanarbetet? 

Frågeställning ett kommer att besvaras genom att identifierade ledarskapsaspekter från 
litteraturen och fallföretagen kommer att kartläggas och jämföras mot varandra och en 
sammanställande tabell kommer presenteras på slutet. Ledarskapsaspekten kommer att 
nämnas i början av varje stycke för att det tydligt ska gå att se vilken ledarskapsaspekt det 
handlar om. 

5.1.1 Kartläggning av ledarskapsaspekter 
Det går att identifiera ledarskapsaspekter som fallföretag nämner fast med andra benämningar 
som kan placeras under ledarskapsaspekterna från litteraturen. Det går även hitta 
ledarskapsaspekter som saknas på fallföretag men som litteraturen anser är viktigt för 
ledarskapet för att Leanarbetet ska bli framgångsrikt. Dombrowski och Mielke (2013) menar 
att om en förbättringskultur ska uppnås inom en organisation är det viktigt att ledarskapet 
agerar som ett föredöme eftersom ledarskapet speglar av sig på medarbetarna.  

Deltagande. På Fallföretag A uppfattades ledningen vara närvarande men ibland ointresserade 
vilket kan leda till en brist på engagemang från medarbetarna. Enligt Liker och Convis (2012)  
är ett av de fem kärnvärdena att ett ledarskap ska se med egna ögon och skapa sig en bild själv 
för att lära sig. Ledarskapet ska vara synligt och engagerat för att Leanarbetet ska bli 
framgångsrikt (Scherrer-Rathje, et al., 2009). Ledningen på Fallföretag B bör vistas mer bland 
medarbetarna för att vara mer deltagande i deras arbetsprocesser för att skapa en djupare 
förståelse och ta beslut baserat på data som du själv verifierat (Liker, 2004). Fallföretag C har 
ett deltagande ledarskap genom att delta på deras Kaizenevent. Ett deltagande ledarskap leder 
till att medarbetarna tror mer på förändringen och får mer energi till att genomföra den 
(Coronado & Antony, 2002). 

Engagemang. Ett engagerat ledarskap smittar av sig på sina medarbetare, ledarskapet måste 
vara en förebild (Dombrowski & Mielke, 2013; Laureani & Antony, 2017). Detta visade alla 
fallföretag tydligt att det var en viktig del genom att två fallföretag nämnde drivande som en 
viktig ledarskapsaspekt och alla tre fallföretagen nämnde engagemang och ansåg att detta var 
viktigt. Genom att ha ett engagerat och drivande ledarskap kan detta leda till att en 
implementation av Lean får en positiv utgång (Kotter, 1996; Jadhav, et al., 2014). 

Föredöme. Både Fallföretag A och B hade ett ledarskap som försöker leda genom att vara ett 
föredöme för sina medarbetare och detta är något som Dombrowski och Mielke (2013) anser är 
viktigt för att uppnå en bra förbättringskultur. Fallföretag C hade en ledning som inte alltid var 
på plats på företaget och detta kan leda till att det blir svårt att vara ett föredöme för 
medarbetarna. Det är viktigt med ett synligt ledarskap för att engagera och motivera 
medarbetarna (Scherrer-Rathje, et al., 2009). Ledningen på Fallföretag C tror mycket på 
Leanfilosofin vilket är viktigt för att ett Leanarbete ska lyckas (Scherrer-Rathje, et al., 2009). 
Detta är något som kan vara svårt för medarbetarna att se när ledningen inte alltid är på plats 
på företaget.  
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Förtroende för medarbetare. På Fallföretag A nämner medarbetarna att ledningen påtalar hur 
det går att påverka arbetet och att de får gehör för deras idéer. På Fallföretag B ger 
medarbetarna fria händer att utföra deras arbete. För att utveckla Lean är det viktigt för 
medarbetarna att känna ansvar över deras processer och kunna förändra dessa (van Dun, et al., 
2016). Fallföretag C var styrt från ledningen och respondenterna kan därför ha känt att det inte 
gick att påverka deras egna arbetsprocesser. Förändringar som genomförts är oftast till det 
bättre för medarbetaren men då krävs det att detta informeras till berörda personer så att det 
skapas en förståelse för förändringen. Detta kan även leda till att medarbetaren blir mer 
involverad och känner en större delaktighet och mer förtroende från ledningen (Jadhav, et al., 
2014). Flera medarbetare upplevde vid Kaizenevent att ledningen oftast tagit ett beslut innan 
de blivit involverade. Genom att inte involvera medarbetarna kan det leda till att det blir 
problem att anamma ett Lean ledarskap (van Dun, et al., 2016). Detta leder till bland annat 
brist på engagemang och intresse för Lean (Scherrer-Rathje, et al., 2009; Jadhav, et al., 2014). 

Inspirerande. Fallföretag A ledning påverkade medarbetarna genom deras övertygelse för 
Lean. Genom att ledningen är ett föredöme för Leanarbetet kan detta spegla av sig på 
medarbetarna vilket kan leda till ett ökat engagemang (Laureani & Antony, 2017). På 
Fallföretag B saknades denna ledarskapsaspekt och detta kan bero på att det saknas en tydlig 
vision om vad Leanarbetet ska leda till utan det fokuserades bara på vissa verktyg. Enligt 
Dombrowski och Mielke (2014) riskerar organisationer att stagnera när det bara fokuseras på 
vissa verktyg. Leanarbetet har även implementeras nedifrån och upp och enligt Scherrer-
Rathje, Boyle och Deflorin (2009) kan en bottom-up implementation leda till bland annat brist 
på engagemang från ledningen, dålig kommunikation och framförallt en brist på intresse för 
Lean. Fallföretag C inspirerar och motivera sina medarbetare genom att ta in extern expertis 
för att vägleda och utveckla Leanarbetet. Det är då viktigt att ledarskapet vet vad målet med 
Leanarbetet är. Enligt Jadhav, Mantha och Rane är det viktigt att ha en vision och strategi för 
att arbetet med Lean ska nå målet.  

Kommunikation. Det är viktigt med ett effektivt kommunikationssystem för att engagera 
medarbetarna enligt Laureani och Antony (2017). Att bli informerad om hur en förändring 
fortskrider kan öka engagemanget och tron på förändringen bland medarbetarna (Losonici, et 
al., 2011). Brist på kommunikation från ledningen kan öka risken att en förändring inte når 
önskvärt resultat eller till och med misslyckas fullt ut (Scherrer-Rathje, et al., 2009). 
Kommunikation i någon form nämnde alla fallföretag. Det ansågs vara viktigt att ledarskapet 
lyssnade på medarbetarna, att medarbetarna tillåts yttra sina åsikter och tankar innan någon 
förändring genomförs för att förändringen ska vara optimal för personerna involverade. Detta 
är något som ökar chanserna till en lyckad implementering av Lean och det är även viktigt för 
att Lean på fallföretagen ska utvecklas. 

Konsekvent. Fallföretag A har Leanarbetet som en av tre strategier för att nå verksamhetsmålen 
vilket tyder på att det finns tydliga riktlinjer men detta nämndes inte utförligt i intervjuerna. 
Ett ledarskap ska vara konsekvent i vart organisationen ska gå för att riktlinjerna inte ska tappas 
(Laureani & Antony, 2017). Fallföretag B påtalade vikten av att ledarskapet är tydliga med vad 
och hur det ska göras. En del av Leanfilosofin är att lyssna och låta medarbetarna påverka 
arbetet men det är även viktigt att ledningen tar ansvar för Leanarbetet (Scherrer-Rathje, et al., 
2009; Jönsson & Schölin, 2014). Fallföretag C hade ett ledarskap som hade en vision om vad 
som ska göras för att det ska bli en förbättring men ibland uppfattades beslut som diffusa. Det 
är även viktigt vid varje nytt initiativ att det tydligt går att se hur det hänger samman med 
organisationens mission och mål (Sim & Rogers, 2008).    

Långsiktighet. Långsiktighet är bland det viktigaste när det handlar om Lean (Liker, 2004). Ett 
företag måste ha långsiktighet i sina beslut och kunna ta kortsiktiga förluster om nödvändigt 
(Liker, 2004). Ett företag ska även se en långsiktighet i sina anställda, försöka utveckla och 
skapa ledare från nuvarande anställda inom företaget (Liker & Convis, 2012). Detta var även 
något som fallföretagen ansåg vara viktigt, att agera långsiktigt för att skapa en trygghet i det 
arbete som utförs.  



Analys 

37 

 

Respekt. Respondenterna på Fallföretag A nämner inte ledarskapsaspekten rakt ut men ansåg 
att ledarskapet lyssnade på deras idéer och tankar innan en förändring genomfördes och detta 
kan ses som respekt för medarbetarna. Liker (2004) säger att den viktigaste resursen inom Lean 
är människan och respekt handlar om att medarbetenas välmående är viktigt och respektera 
deras tankar och åsikter vilket kan leda till att organisationen utvecklas. Fallföretag B påtalade 
vikten av att individen är det viktiga på företaget. Genom att medarbetaren får uttrycka sig och 
känner att deras tankar och åsikter tas emot på ett bra sätt kan organisationen använda sig av 
deras kreativitet, kunskap och erfarenhet för att nå målet med Leanarbetet (Poksinska, et al., 
2013; van Dun, et al., 2016). Fallföretag C ansåg att ledarskapet hade en bra insyn i 
produktionen och denna kunskap användes som stöd vid beslut. Enligt Liker (2004) är det 
viktigt att ledningen skapar en egen uppfattning om problemet och hur det kan lösas. 

Stöttande. Både Fallföretag A och B påtalade vikten av att ledningen stöttar medarbetarna med 
Leanarbetet. Respondenterna på Fallföretag C nämnde inget om stöd från ledningen. Om inte 
medarbetarna känner stöd kan det leda till bland annat brist på engagemang, dålig 
kommunikation och en brist på intresse för Lean (Scherrer-Rathje, et al., 2009; Jadhav, et al., 
2014). 

Uppmärksamma. Reichers, Wanous och Austin (1997) menar att om medarbetare blir 
uppmärksammade om att en förändring går bra eller att en tidigare förändring lyckats kan detta 
leda till en optimism angående förändringar. Kotter (1996) säger även att det är bra med 
kortsiktiga vinster för att motivera medarbetare och hålla engagemanget uppe under en 
förändring. Detta är något som alla fallföretag anser vara viktigt. Om en medarbetare gör något 
bra ska detta uppmärksammas för att det ska leda till högre motivation.  

Utveckla medarbetaren. På Fallföretag A uppfattades inte denna ledarskapsaspekt. Det gäller 
att ledarskapet ger medarbetarna träning för att i slutändan ha tillräckligt med kunskap och 
sedan ta ansvar för deras egna arbetsprocesser (Kotter, 1996). Genom att utveckla 
medarbetarna leder detta till att medarbetarna kan vara mer beslutsfattande och detta kan leda 
till bland annat förbättring i kundnöjdhet och service (Shrednick, et al., 1992; Jönsson & 
Schölin, 2014). Fallföretag B utvecklar sina medarbetare genom feedback som också följs upp. 
Att se människan som det viktigaste verktyget är en stor del inom Lean (Liker, 2004). Detta 
kan dock leda till att ledarskapet sätter en hög press på medarbetarna och kan bli något negativt 
(Hines, et al., 2004; Martínez-Jurado & Moyano-Fuentes, 2014).   Fallföretag C saknar denna 
ledarskapsaspekt vilket kan leda till att det uppfattas som att ledningen inte litar på 
medarbetarna. Detta kan leda till att Fallföretag C inte utnyttjar resurserna och kunskapen som 
finns inom företaget vilket kan leda till att Leanarbetet inte blir lika framgångsrikt som det har 
möjligheten att vara (McGregor, 2006; Shrednick, et al., 1992; Jönsson & Schölin, 2014).  

Utveckla sig själv. Fallföretag A talar om hur Lean har utvecklat konflikthanterande. Genom 
att kunna hantera en konflikt kan det undvikas att en arbetsgrupps prestation blir sämre 
(Zhang, 2010).  Fallföretag B påtalar om hur ledningen är flexibel och snabba på att lyssna, ta 
till sig och göra något åt kritik som uppstår. Framgångsrika ledare inom Lean ledarskap har 
visat en öppenhet för förändring (van Dun, et al., 2016). Genom att ledningen på Fallföretag C 
inte finns på plats hela tiden kan det vara att respondenterna inte känner behovet av att 
ledarskapet behöver utveckla sig själva. För att en organisation ska gå framåt och utvecklas 
krävs det att personerna inom organisationen också utvecklas (Liker & Convis, 2012).  
Ledarskapet har ett stort ansvar för att en förändring ska bli framgångsrik (Kotter, 1996). 

Handlingskraft. En ledarskapsaspekt som uppkom från Fallföretag A som författarna inte 
hittade i litteraturen var handlingskraft. Fallföretag A ansåg att det är viktigt att ledarskapet 
genomför det som sägs och att det genomförs på samma sätt som det var uttalat från början. 
Liker (2004) nämner att människan är den viktigaste resurser och van Dun, Hicks och 
Wilderom (2016) menar att det är viktigt att ledarskapet ska uppskatta värdet på andras åsikter. 
Detta skulle kunna missuppfattas av medarbetarna som att ledarskapet inte är 
handlingskraftiga utan att medarbetarna måste fatta många beslut. Organisationer där 
medarbetarna har makt att ta egna beslut leder bland annat till ökad kundnöjdhet innovation 
och produktivitet (Shrednick, et al., 1992). Genom att organisationen ger medarbetarna mer 
makt kan det uppfattas av medarbetarna att ledningen håller sig undan och tvingar 
medarbetarna till att se till att organisationen går framåt utan ledningens stöd.  
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Som det går urskilja i Tabell 9 finns majoriteten av ledarskapsaspekter på alla fallföretag och 
dessa ledarskapsaspekter är viktiga för ett framgångsrikt Leanarbete. Det är fyra 
ledarskapsaspekter som nämns på alla fallföretag: Engagemang, Kommunikation, 
Långsiktighet och Uppmärksamma. 

Tabell 9 Sammanfattning frågeställning ett 
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5.2 Hur påverkar ledarskapsaspekterna Leanarbetet? 
Frågeställning två besvaras genom att analysera vilka ledarskapsaspekter, Tabell 9, som 
påverkar utvalda principer från Likers 14 principer (2004) och hur dessa principer påverkas. 
Utifrån Likers 14 principer (2004) har sex principer valts enligt avgränsningarna som gjorts, se 
1.4. Principer som inte har valts ingår i det andra steget, Processer, i 4P-modellen som är 
princip 2–8 och princip 11 som är Partners, se Figur 7. Återstående principer är:  

- Princip 1 – Långsiktighet 
- Princip 9 – Ledare 
- Princip 10 – Medarbetare 
- Princip 12 – Se själv 
- Princip 13 – Beslut, genomföra 
- Princip 14 – Lärande organisation 

5.2.1 Ledarskapsaspekternas påverkan på utvalda principer 
Utifrån författarnas tolkning av Likers (2004) 14 principer har sedan ledarskapsaspekter, vilka 
skrivs i kursiv text, kartlagts mot princip 1, 9, 10, 12, 13 och 14. Ledarskapsaspekter som 
förekommer vid flera principer kommer endast förklaras första gången de nämns och sedan 
endast nämnas i slutet av texten som kartlägger principen.  

Princip 1 – Långsiktigt tänkande   

Långsiktighet. Fallföretag A har en tydlig vision för vad som ska uppnås med Leanarbetet. De 
har även arbetat fram ett styrdokument för hur deras Leanarbete ska se ut inom koncernen. 
Detta är i linje med vad Liker (2004) skriver om att bygga verksamheten med ett långsiktigt 
sinne. Det kan vara ett problem för Fallföretag B eftersom det skett en bottom-up 
implementation av Lean och detta kan leda till ett bristande intresse, något Scherrer-Rathje, 
Boyle och Deflorin (2009) nämner angående bottom-up implementationer av Lean. Fallföretag 
C har nyliga blivit uppköpta av ett investmentbolag vilket skulle kunna påverka långsiktigheten 
i beslutsfattande.  

Föredöme. Ledarskapet på Fallföretag A har en stark tro till Lean vilket är viktigt för att kunna 
vara ett bra föredöme för Leanarbetet. Hos Fallföretag B är inte ledningen lika involverad och 
har därför svårt att vara ett föredöme för Leanarbetet. Ledningen på Fallföretag C tror på 
Leanarbetet vilket är viktigt för att kunna vara bra föredömen för medarbetarna. Dombrowski 
och Mielke (2013) samt Laureani och Antony (2017) poängterar vikten av att ledarskapet ska 
vara ett föredöme genom att leda genom exempel.  

Kommunikation. Fallföretag A använder sig bland annat av styrtavlor för att kommunicera med 
medarbetarna. Fallföretag B använder sig av veckomöten för att kommunicera ut hur ärenden 
fortskrider. Medarbetarna uppfattar dock kommunikationen som något bristande när det 
handlar om Lean. På alla fallföretag känner medarbetarna att det går att ha en dialog med 
ledningen, kunna säga vad man tycker, och detta är viktigt för tilliten. Genom att sprida 
information med ett bra kommunikationssystem kan medarbetare känna delaktighet och tillit 
till organisationen, vilket ökar chanserna för ett lyckat Leanarbete på lång sikt (Laureani & 
Antony, 2017; Canning & Found, 2015). 

Princip 9 – Ledare  

Utveckla sig själv. När Fallföretag A och B talar om detta nämns konflikthantering och 
flexibilitet men de nämner inte direkt att deras ledarskap hela tiden ska utvecklas. Fallföretag 
C nämner inte aspekten vid intervjutillfällena. Liker och Convis (2012) nämner vikten av att en 
ledare ständigt ska försöka utveckla sig själv inom organisationen. 

Engagemang. Både Fallföretag A och C uppvisade ett tydligt engagemang när det handlar om 
Leanarbetet. Fallföretag B genomförde en bottom-up implementation vilket innebar att 
ledningen inte har bra uppfattning om hur Leanarbetet fortgår och det kan vara svårt att vara 
engagerade på samma sätt. Enligt Coronado och Antony (2002) kan det uppstå tvivel och brist 
på energi om ledningen inte är engagerade för uppgiften. Jadhav, Mantha och Rane (2014) 
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säger att för att utveckla Leanarbetet behövs starkt ledarskap som är fysiskt engagerade i 
uppgiften. 

Inspirerande. Fallföretag A och C visar tydligt att ledarskapet tror på Leanfilosofin vilket 
innebär att möjligheterna för ett lyckat Leanarbete ökar. Fallföretag A nämner även att 
handlingskraft är viktigt och det är lättare att vara handlingskraftig om det finns en tydlig väg 
framåt. Fallföretag B är ledningen inte lika insatta och engagerade i Leanarbetet vilket kan ha 
en negativ påverkan på Leanarbetet. Kotter (1996) menar genom att ha en tydlig vision vet 
företaget vad som eftersträvas samt det underlättar för att hålla såg på rätt spår. 

Andra utmärkande aspekter för princip 9 är att vara ett föredöme samt att ledarskapet ska 
präglas av långsiktighet.  

Princip 10 – Medarbetare  

Utveckla medarbetaren. Fallföretag A har det senaste året genomfört Leanutbildningar för att 
involvera medarbetarna i Leanarbetet. De arbetar även fram ett styrdokument som ska fungera 
som stöd och vägvisare. Inom Fallföretag B sköts utbildningar intern men det finns inga 
kontinuerliga utbildningar utan dessa sker vid behov. Feedback är något som Fallföretag B 
nämner och detta kan utveckla medarbetarna. Fallföretag C har utbildningar i samband med 
Kaizenevent men utöver detta sker det inga utbildningar. Kotter (1996) menar att om inte 
medarbetarna får den träning som behövs leder detta till att medarbetarna inte känner sig 
behöriga att påverka sin arbetsplats. 

Respekt. Både Fallföretag A och B involverade medarbetarna mycket i det dagliga arbetet med 
Lean medan Fallföretag C involverade medarbetarna i Kaizenevent. Medarbetarna på 
Fallföretag C uppfattade dock att det var brist på tillit vid dessa Kaizenevent. Liker (2004) och 
Poksinska, Swartling och Drotz (2013) säger att medarbetaren är den viktigaste resursen för att 
förbättra arbetsplatsen och organisationen. Enligt Jadhav, Mantha och Rane (2014) är det 
viktigt med tillit och samarbete mellan medarbetarna och ledningen för att skapa en bra 
atmosfär. Scherrer-Rathje, Boyle och Deflorin (2009) säger för att medarbetare ska ta till sig 
ett nytt sätt att arbete är det viktigt att medarbetarna får vara delaktiga i skapandet, 
implementationen och få äga processen. 

Stötta. Fallföretag A hade en ledning som tror mycket på Leanarbetet och där fanns det mycket 
stöd. Fallföretag B där ledningen inte var insatta i Leanarbetet vilket kan leda till en brist på 
stöd. Fallföretag C har en ledning som inte alltid är plats och detta skulle kunna innebära att 
det kan till och från vara svårt att få stöd från ledningen. Achanga, Shehab, Roy och Nelder 
(2006) säger att stöd är den viktigaste hörnstenen för att uppnå framgång inom en 
organisation. Poksinska, Swartling och Drotz (2013) menar att det är viktigt att ha en stöttande 
kultur för att skapa ett hållbart Leantänk. 

Uppmärksamma/Uppmuntra. Alla Fallföretagen pratar om att vid framgångsrikt arbete ska 
berörda belönas genom till exempel uppskattning och uppmuntran vilket leder till högre 
motivation. Enligt Herzberg (1974) är ledningen inte kapabel att leda om medarbetarna inte 
kan motiveras. Medarbetarna kan bli mer optimistiska angående en förändring om företaget 
uppmärksammar tidigare framgångsrika förändringar (Reichers, et al., 1997). 

Princip 12 – Se själv 

Deltagande. Fallföretag A använder sig av dagliga styrningen och detta leder till att ledningen 
är involverade i Leanarbetet. Fallföretag B är inte ledningen insatta i Leanarbetet och detta kan 
påverka Leanarbetets utgång. På Fallföretag C är det brist på en deltagande ledning eftersom 
koncernledningen inte utgår därifrån men när koncernledningen är på plats är den närvarande 
på operationell nivå. Det första som avgör om Lean blir lyckat är om ledningen är synlig och 
engagerade (Scherrer-Rathje, et al., 2009). Liker (2004) säger att ledningen måste gå och se 
och förstå hur det ser ut på operationell nivå. Coronado och Antony (2002) säger att ledningen 
måste vara deltagande i själva projekten. 

Andra utmärkande aspekter för princip 12 är engagemang och handlingskraft. 
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Princip 13 – Beslut  

Handlingskraft. Fallföretag A nämner brist på handlingskraft och att saker kan sväva iväg på 
grund av detta. Fallföretag B har en ledning som inte är insatt i Leanarbetet och kan därför 
sakna förståelse för förändringsarbetet och förbättringsförslag. Fallföretag C genomför stora 
förändringar genom Kaizeneventen. Detta kan leda till lång beslutsgång, men att besluten blir 
välgrundade på fakta.  

Konsekvent. Fallföretag A har en ledning som tror på Lean och Leanarbetet ingår i deras 
strategiska mål. Fallföretag B har inte, på grund av att ledningen inte är insatt i Leanarbetet, 
lika tydligt mål med Leanarbetet och detta kan leda till att medarbetarna blir osäkra på 
Leanarbetet. Fallföretag C har en tydlig bild vad som ska uppnås med Leanarbetet. Genom att 
Fallföretag C använder sig av konsulter som är konsekventa är målen tydliga med vad event går 
ut på. Sim och Rogers (2008) säger att varje nytt initiativ måste ha en tydlig relation till 
företagets mission och mål. Laureani och Antony (2017) menar att en ledning måste visa ett 
tydligt engagemang även om det uppkommer problem längst med vägen. 

Andra utmärkande aspekter för princip 13 är deltagande, respekt och kommunikation.  

Princip 14 – Lärande organisation 

Fallföretag A och B har styrtavlor som följs och det är genom dessa förbättringsarbetet utgår 
från. Fallföretag A har ett stor fokus på små förbättringar där medarbetarna involveras genom 
en målsättning på 15 förbättringar per anställd och år. Metoden som används för 
genomförandet av förslagen är PDCA-cykeln och att en medarbetare ansvarar för att förslaget 
blir genomfört. Fallföretag B har tidigare arbetat med förbättringsförslag på gruppnivå men har 
nu ändrat fokus till individnivå för att öka antal förslag. Fallföretag C använder sig av 
Kaizenevent för att genomföra förbättringsarbete. Liker (2004) menar att en organisation ska 
bli lärande genom ständigt förbättringsarbete.   

Utmärkande aspekter för princip 14 är föredöme, utveckla medarbetare och utveckla sig själv.  

5.2.2 Fallföretagens Lean-nivå 
Fallföretagens nuvarande Lean-nivå finns i Figur 12 där det går urskilja hur fallföretagen står 
sig mot varandra. Fallföretagen uppvisar ett olika antal ledarskapsaspekter i Tabell 9 och detta 
påverkar Lean-nivåerna. Genom att fallföretagen saknar vissa ledarskapsaspekter som 
påverkar principerna kan detta leda till lägre Lean-nivåer. Jönsson och Schölin (2014) säger att 
ett ledarskap bör uppfylla vissa aspekter för att motivera och engagera medarbetarna och Liker 
(2004) säger att ledarskapet är viktigt för att bli en Lean organisation. 

Fallföretag A som involverar medarbetarna mycket i Leanarbetet och arbetar mycket med 
människan, skapa ett långsiktigt tänk där ledningen är involverad och tror på Lean ligger oftast 
högre än övriga fallföretag. Detta kan bero på att medarbetarna på Fallföretag A har större 
kännedom än övriga fallföretag om Lean och kan därför ge mer korrekta svar angående deras 
Leanarbete. Två principer som sticker ut för Fallföretag A är princip 1 och 14. Långsiktighet och 
lärande organisation är två saker som Liker och Convis (2012) nämner för att Leanarbetet ska 
kunna utvecklas inom en organisation. Fallföretag A som håller på att arbeta fram ett 
styrdokument har förstått värdet av att arbeta långsiktigt och detta kommer underlätta för 
deras Leanarbete. 

Fallföretag B som har gjort en bottom-up implementation har en lägre nivå på majoriteten av 
principer jämfört med Fallföretag A. Detta skulle kunna påverka medarbetarnas syn på 
Leanarbetet och som Scherre-Rathje, Boyle och Deflorin (2009) samt Jadhav, Mantha och 
Rane (2014) säger är att en bottom-up implementation, eller om det inte finns stöd från 
ledningen, kan påverka utgången av ett Leanarbete där ett av problemet är en brist på intresse 
för Lean. Detta är något som Fallföretag B kan utnyttja och ett större stöd från ledningen skulle 
förbättra deras arbete och medarbetarna skulle känna ett större engagemang för Leanarbetet. 



Analys 

42 

 

Fallföretag B presterar bra på princip 14 och detta kan härledas till att det blivit en bottom-up 
implementation. Medarbetarna har fått arbeta med förbättringsarbete länge och har skapat en 
förståelse för vad ständiga förbättringar innebär. 

Fallförtag C har sämre Leannivåer än övriga fallföretag på majoriteten av principer förutom 
princip 12. Detta kan bero på att medarbetarna känner att det är en stark ledning som verkar 
utanför företaget, ett investmentbolag, och att det inte går att påverka Leanarbetet på samma 
sätt. Deras Kaizenevent har en tydlig struktur och syfte och vid dessa event tas ett beslut 
angående hur förändringen ska genomföras och detta kan vara en orsak till att Fallföretag C 
presterar bra på princip 12. Att det är ägt av ett investmentbolag kan även påverka synen på 
långsiktighet eftersom ett investmentbolag vill ha en kortsiktig vinst på bolagsköp. Fallföretag 
C har en stark ledning som är kunniga inom Lean och använder sig ofta av en konsult vid 
Leanarbeten och detta skulle kunna utnyttjas genom att involvera medarbetarna mer vid beslut 
och ha mer utbildning. Genom att utnyttja kunskapen inom ledningen och konsulten till att lära 
medarbetarna skulle medarbetarnas kunskap komma mer till användning och även öka 
engagemanget för Leanarbete. Detta skulle kunna leda till att deras Lean-nivåer ökar. 

 

Figur 12 Jämförelse av fallföretagens Lean-nivå 
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Sammanfattning av frågeställning 2 hittas i Tabell 10. Det visas tydligt vilka ledarskapsaspekter 
som påverkar vilken princip. 

Tabell 10 Sammanfattning frågeställning två 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet 
avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit:  

Att undersöka hur ledarskap påverkar ett företags Leanarbete 

Nedan diskuteras resultatet vilket besvarar syftet med studien.  

Ledarskapet har stor betydelse för hur Leanarbetet utvecklar sig. Som illustreras i Figur 12 i 
5.2.2 skiljer sig Lean-nivåerna åt beroende på hur många ledarskapsaspekter som påverkar 
respektive princip. För tre av sex principer, Ledare (9), Medarbetare (10) och Beslut (13), var 
medelvärdet något lägre än för övriga principer. Dessa tre principer hade alla fler 
ledarskapsaspekter som påverkar jämfört med princip Långsiktigt tänkande (1), Se själv (12) 
och Lärande organisation (14). En lyckad organisationsförändring, vilket Lean är, handlar upp 
till 90% om skickligt ledarskap. Ett högre antal ledarskapsaspekter på respektive princip, visar 
analysen, leder till en lägre Lean-nivå. Princip 9, 10 och 13 har fler aspekter som påverkar än 
princip 1 och 14 och dessa principer ställer högre krav på ledarskapet att informera och 
kommunicera för att skapa en förståelse för dessa principer. Det krävs även att ledarskapet tror 
på dessa principer och agerar som ett föredöme för att medarbetarna ska tro på Leanarbetet.  

Ledarskapets betydelse för Leanarbetet visas inte minst i vikten av långsiktighet. Analysen visar 
att ledarskapsaspekten långsiktighet nämns som viktigt av såväl litteraturen som av fallen. Den 
visar även att mål, vision eller en plan för Leanarbetet är viktigt för dess utveckling. 
Problembeskrivningen nämner att många företag har svårt att nå sina mål med Lean vilket 
sätter fingret på två saker. För det första att målsättning och målrealisation är svårt och kräver 
mycket av ledarna. För det andra att även om organisationen inte upplever att de når sina mål 
är det bättre att ha mål och en riktning att arbeta mot än att inte ha någon målsättning alls, 
vilket blir tydligt hos Fallföretag B. Där utgick Leanarbetet från enskilda personers inspiration 
vilket har lett till att enstaka Leanverktyg implementerats men helhetsgrepp saknas.  

Att arbeta med Lean är att leda ett långsiktigt förändringsarbete vilket kan beskrivas som en 
resa mot att bli en mer Lean organisation. Utan att aktivt arbeta utefter de planer som sätts upp 
kommer Leanarbetet ingenstans på resan. I analysen framkom vikten av att genomföra det som 
bestäms och att detta i slutändan är ledarens ansvar, en aspekt denna studie kallar 
Handligskraft. Detta bildspråk rimmar väl med vad problembeskrivningen tar upp: att 
organisationsförändringar måste genomföras aktivt.  

13 aspekter identifierades i litteraturen och ytterligare en aspekt identifierades i empirin vilket 
ger en total summa på 14 aspekter och dessa hittas i Tabell 9. För att uppnå ett Lean ledarskap 
är det viktigt att kunna härleda resultaten till fem kärnvärden enligt Liker och Convis (2012). 
Dessa fem kärnvärden utmanar och ställer krav på ledarskapet för att driva organisationen 
framåt. Dessa kärnvärden kan skilja sig beroende på vad det är för organisation. För att lära sig 
en organisations kärnvärden och skapa sig en förståelse för vilka ledarskapsaspekter som är 
viktiga för en organisation är det en fördel om ledarskapet har erfarenhet från organisationen.  

Fyra ledarskapsaspekter identifierades på samtliga studerade företag och dessa var 
Engagemang, Kommunikation, Långsiktighet och Uppmärksamma. Dessa fyra aspekter är i 
linje med vad som fungerar inom den svenska kulturen och detta kan vara en orsak till att alla 
dessa fyra representeras på fallföretagen. De går även i linje med vedertagna ledarskapsteorier 
och nämns därför mycket inom litteraturen. Det kan vara att dessa fyra aspekter alltid har 
figurerat inom fallföretagen och genom Leanarbetet har dessa förstärkts. I Sverige är det viktigt 
med jämställdhet, medbestämmande och respekt för individen vilket ger en god förutsättning 
för social hållbarhet. Vanlig kritik mot Lean, som lyfts i det teoretiska ramverket, är att den 
effektivisering Lean tillför i vissa fall leder till nedskärningar och hög belastning som sätter 
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press på de anställda att hålla ett för högt tempo. Den svenska kulturen kan påverka vilka 
ledarskapsaspekter som uttrycks så att Leanarbetet blir socialt hållbart i praktiken.  

Ledarskapet bör anpassa aspekterna efter deras organisation och vissa aspekter som fungerar 
på andra organisationer är inte säkert att dessa fungerar på ledarskapets egna organisation. Det 
fokuseras på sex principer i studien och hittas i Tabell 10. Genom att fokusera på 
ledarskapsaspekterna som identifierats tidigare kan principerna förbättras. Genom att 
förbättra dessa sex principer kan medarbetarnas engagemang för Lean och den generella Lean-
nivån öka. 

Beroende på hur involverade medarbetaren är kan det påverka hur Leanarbetet utvecklar sig. 
Känner sig medarbetarna åsidosatta kan detta leda till en brist på engagemang och motivation 
och detta kan enligt Kotter (1996) vara avgörande för om en organisation går framåt. Det är 
viktigt att involvera och investera i medarbetarna för att gynna företags Leanarbete och Liker 
(2004) nämner detta som en av två utgångspunkter för förbättringsarbete. Det går att se en 
skillnad på Lean-nivåer och hur mycket medarbetarna är involverade på fallföretagen. Det är 
en skillnad på vilka ledarskapsaspekter fallföretagen nämner är viktiga och deras Lean-nivåer. 
Det kan finnas ett samband där flera ledarskapsaspekter nämns som har en direkt påverkan på 
medarbetaren, det vill säga Föredöme, Förtroende för medarbetaren, Respekt, Stöttande, 
Uppmärksamma och Utveckla medarbetaren, uppvisar en högre Lean-nivå jämfört med 
företag som nämner ett mindre antal av dessa aspekter. 

6.2 Metoddiskussion 
Valet att genomföra en enkätundersökning gjordes då det redan fanns en framtagen enkät av 
Produktionslyftet och Swerea som använts i många studier för att mäta företags Leanarbete. 
Fördelen med enkäten var att frågorna var väl genomgångna och standardiserade samt att den 
använts i flera fall vilket styrker reliabiliteten. Nackdelar var att vissa frågor är något svårt 
formulerade samt att den kräver en del bakgrundskunskap om så väl Lean som verksamheten 
personen utvärderar. Respondenter på operationell nivå har i hög grad kommenterat att det 
har varit svårt att förstå frågorna samt att de inte har insyn i alla de delar som enkäten tar upp. 
Detta kan leda till att resultatet av enkäten kan ha fått felaktiga värden och spridning. 
Sammanlagt samlades det in 73 enkäter, men fördelningen mellan antalet insamlade enkäter 
från fallföretagen var stor. Hos Fallföretag A insamlades 19 enkäter, men från C 34 stycken. 
Sammanställningen av Lean-nivån hos Fallföretag C kan ligga närmre verkligheten än hos A 
vilket kan vara en anledning till det höga medelvärdet hos A. Det olika antalet enkäter kan ha 
bidragit till en sned fördelning men det har varit inom ramen för de rekommendationer som 
kommit från enkätens instruktioner. Enkäten har analyserats på en basal nivå: medel-, min- 
och maxvärde vilket har visualiserats i grafer. Med en större kunskap om statistisk analys hade 
fler samband, med säkerhet, kunnat utläsas. Enkäten har dock varit viktig för att analysera 
företagens Leanarbete och betydelsefull för analysen av ledarskapets påverkan på Leanarbetet. 

Då studien ämnade att undersöka ledarskapets påverkan på Leanarbetet kunde intervjuer ge 
grund för hur ledare och medarbetare i de olika fallföretagen upplever detta. Genom de semi-
strukturerade och öppna frågorna gavs respondenten mer utrymme att tala fritt om det som 
den upplevde viktigt i ämnet än om intervjuerna hade varit av mer strukturerad art. Det kan ha 
haft en negativ inverkan på den inre validiteten då respondenterna fick utrymme att till viss del 
”sväva i väg”, men valet gjordes då det gav ett bättre djup och kvalitativa data. Det olika antalet 
intervjuer på de tre fallföretagen berodde på tidsbrist. Det innebär att mer utförlig information 
har kunnat fås från till exempel Fallföretag B än C, vilket kan leda till att vissa aspekter av 
ledarskap som anses viktiga hos Fallföretag C inte har nämnts.  

Studien har, för att uppnå en god reliabilitet, strukturerat och tydligt redovisat metoder för 
insamling av data. Bakgrund till metodval gavs i metodkapitlet där även omfattningen av 
enkätundersökningen och intervjuer redovisas. Enkäten som delades ut till respondenter samt 
intervjuguide finnes i Bilaga 1 och Bilaga 2.  

En viktig del av insamlingen av data var att den utfördes och redovisades etiskt med hänsyn till 
god forskningssed (Skärvad & Lundahl, 2016). Konfidentialiteten för respondenterna har varit 
en viktig aspekt och den har säkerställts genom tydlig kravställning på vilken information om 
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respondenterna studien kräver samt överenskommelse mellan författarna och respondenterna 
om vilken information som kommer redovisas i rapporten. Hade studien inte tagit hänsyn till 
respondenternas konfidentialitet hade citaten ifrån empirin kunnat styrkas ytterligare med vem 
som sagt vad, även om det varit känslig information. Informationen om enkätens respondenter 
hanterades konfidentiellt då de endast författare och kontaktperson på företaget tillhandahölls 
information om vilken avdelning de tillhörde samt hur länge de arbetat med Lean. I 
redovisningen av enkäterna har fokus legat på populationens gemensamma och genomsnittliga 
svar. Intervjuerna genomfördes i enrum där de spelades in med tillåtelse från respondenten i 
syfte att förbättra analysmöjligheterna. Information om respondenten och deras inspelade 
bidrag har endast författarna haft tillgång till. I rapporten presenteras intervju-empiri på ett 
sätt som inte går att spåra till enskild individ för att skydda den enskilde respondenten. 

Hade det varit andra eller mindre avgränsningar hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 
Genom att studien avgränsat sig från principerna 2–8 och 11 kan ledarskapsaspekter missats 
alternativt att vissa hade stärkts. Ytterligare ett resultat som hade kunnat påverkats är 
kartläggning av ledarskapsaspekter mot principerna och analysen av Lean-nivåerna och hade 
alla principer inkluderats i studien hade detta resultat kunnat se annorlunda ut. 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Som resultatdiskussionen argumenterar påverkar ledarskap Leanarbetet. Utmärkande för 
studien var vikten av långsiktighet och att Lean bör fullt integreras i verksamheten och inte bara 
ses som ett set med komplimenterande verktyg. Viktigt för Leanarbetet är att arbeta med en 
målsättning då det skapar riktning i arbetet, men samtidigt inte luras att Lean som helhet kan 
bli färdigt. Leanarbetet bör planeras på lång sikt men bör samtidigt brytas ned i hanterbara 
delmål för att underlätta ett praktiskt och handlingskraftigt arbete. Detta leder fram till 
studiens första slutsats: 

Leanarbetet kräver långsiktighet och ska vara integrerat i strategin för att 
uppnå organisationens mål  

Från studiens resultat går det att konstatera att det finns ett antal ledarskapsaspekter som är 
viktiga för att Leanarbetet ska bli lyckat. Vilka ledarskapsaspekter av nämnda aspekter i Tabell 
9 som är viktigast beror på sammanhanget, vad det är för sorts organisation och vilken kultur 
som råder. Det är fyra ledarskapsaspekter som alla fallföretagen nämner och dessa kan bero på 
hur den svenska kulturen ser ut. För att företag ska kunna dra nytta av dessa ledarskapsaspekter 
är det viktigt att veta vad som fungerar inom företaget och vad medarbetarna anser vara viktigt. 
Detta leder fram till studiens andra slutsats: 

Ledare av Leanarbete bör göra sig medvetna om vilka aspekter av 
ledarskap som är viktiga för organisationens kulturella kontext  

Människan är den viktigaste resursen inom Lean och därför bör stor vikt läggas på hur 
involverade medarbetaren är i Leanarbetet och respektera medarbetarens tankar och åsikter. 
Beroende på om ledarskapsaspekter har en direkt påverkan på medarbetaren eller inte kan vara 
avgörande för hur Leanarbetet fortskrider och vilken Lean-nivå som uppnås. Detta leder fram 
till studiens tredje slutsats: 

Ledare av Leanarbete ska involvera och respektera medarbetaren, vilka är 
företagets viktiga resurs 

Författarna har kommit fram till åtta rekommendationer utifrån studiens förutsättningar. 

Utifrån första slutsatsen är rekommendationerna följande: 

- Ledarskapet måste tro på Lean och agera som ett föredöme. Detta för att det ska spegla 
av sig på medarbetarna och skapa en positiv inställning till Lean. 

- Skapa en förståelse för hur företagets långsiktiga mål och Leanarbetet är integrerat. 
- Använd Likers 14 principer som ett ramverk för att förstå och hantera Leanarbetet. 

Göra kontinuerliga utvärderingar utifrån detta ramverk. 
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Utifrån andra slutsatsen är rekommendationerna följande: 

- Identifiera vilka ledarskapsaspekter som är viktiga för berörd organisation. Involvera 
medarbetarna för att skapa förståelse för vilka aspekter som är viktiga utifrån deras 
synvinkel. 

- Skapa en standard/styrdokument för vad ledarskap innebär på företaget.  
- Gör kontinuerliga uppföljningar av standarden och utbilda ledare i vad detta ledarskap 

innebär. 

Utifrån tredje slutsatsen är rekommendationerna följande: 

- Involvera och respektera medarbetarens tankar och åsikter i Leanarbetet. Detta för att 
utnyttja den viktigaste resursen inom företaget. 

- Ge medarbetarna mandat till att påverka Leanarbetet och informera medarbetarna om 
vad det leder till. Ge till exempel en ”före och efter”-bild, vilka resultat det har lett till 
uttryckt i nyckeltal som medarbetaren i fråga kan relatera till och påverka.  

6.4 Vidare forskning 
För att stärka författarnas resultat eller hitta nya ledarskapsaspekter som påverkar Leanarbetet 
kan ytterligare studier på hur ledarskapet påverkar Leanarbetet genomföras på ytterligare 
företag eller organisationer som inte är producerande företag. Något som författarna inte har 
undersökt djupare men som skulle kunna bedrivas vidare forskning på är hur kulturen påverkar 
vilka ledarskapsaspekter som är viktiga för att ett Leanarbete ska lyckas. Hur kommer det sig 
att det var dessa fyra aspekter, Engagemang, Kommunikation, Långsiktighet och 
Uppmärksamma, som identifierades på alla fallföretag? Är det en kulturell fråga? Handlar det 
om att aspekterna är enkla att praktisera eller är det att aspekterna är rotade i företagskulturen 
från en tid innan Leanarbetet började?  

Det finns en stor spridning om vad som anses vara viktiga ledarskapsaspekter på företagen och 
detta kan bero på att respondenterna har haft spridda roller på företagen. Ett förslag till 
ytterligare forskning kan vara att fokusera på en grupp i taget för att då skapa en tydligare bild 
om vad varje grupp anser vara viktiga aspekter.  
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