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KTH Leancentrum har kompetensoch verksamhetsutveckling i fokus

Lean
– Ett begrepp med stora
tolkningsmöjligheter!

Det ﬁnns otaliga åsikter om hur man bäst deﬁnierar
lean. För Pia Anhede, konsult i Göteborg som arbetat
med lean i hela sitt yrkesverksamma liv, är det ett
förhållningssätt snarare än en metod.
- Alla har sin egen deﬁnition av lean och det ﬁnns
ingen som är mer rätt än någon annan, säger hon.
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on och Joakim Hillberg driver
sedan 2001 konsultﬁrman Revere,
samt ansvarar för Plan Utbildnings
lean-utbildningar och -certiﬁeringar, och båda har följt utvecklingen
av lean längre än så.
- Själv har jag jobbat med
produktion och produktionssystem
sedan jag slutade skolan i mitten
av 80-talet. Ordet lean kom jag i kontakt med någon
gång i slutet av 80-talet. Det är ett begrepp som har
utvecklats kraftigt under årens lopp, säger hon.
Hur har begreppet förändrats?
- Det var ett ökat intresse inom industrin i början
av 90-talet, men då var det drivet av ett hög sjukfrånvaro och personalomsättning, inte ett lönsamhetsperspektiv. När lean återigen var på allas läppar för drygt
tio år sedan var det drivet av lönsamhet, med tydligt
kund- och medarbetarfokus, vilket känns som en
betydligt sundare drivkraft. Då, i början av 2000-talet,
var inte heller lean längre enbart en angelägenhet för
tillverkande företag utan intresset växte även inom
servicesektor samt inom sjukvården. Idag är intresset

H

stor inom många olika organisationer och branscher.
Vad tycker du om de 14 principer för lean som Liker
beskriver i boken ”The Toyota way”?
- Jag är inte helt förtjust i dem. Det är visserligen
en bra förklaringsmodell till Toyotas framgång, men de
är ganska svåra att implementera eller använda som
vägledning eftersom det är svårt att få en klar bild av
vad man ska göra. De är populära och jag håller med
om dem till hundra procent, men jag tycker inte att de
hjälper mig i mitt arbete med att stötta organisationer i
deras lean-transformationer.
Hon berättar om hur en forskare inom lean, Steven
Spear, på ett seminarium ﬁck frågan vad han tycker om
Likers 14 principer. Hans svar var ungefär: ”Man kan
inte ha 14 principer. Folk kan inte ens hålla reda på tio
Guds bud, hur ska de då komma ihåg att leva efter 14
principer?”
- Jag tycker att det var ett ganska bra svar, säger Pia
Anhede.
Hon konstaterar att det ﬁnns likheter mellan olika
forskares deﬁnitioner av lean, men att det också ﬁnns
skillnader.
- Det är också intressant att prata om vad lean inte

är, det ökar förståelsen. Vi försöker ge de organisationer
vi jobbar med en bred förståelse av vad lean innebär och
vi vill att de skapar sin egen bild av hur de bäst deﬁnierar lean, och utgår från detta i sitt lean-arbete. Det är
mitt förhållningssätt till deﬁnitionen, säger Pia Anhede.

”Vi vill att de organisationer
vi jobbar med skapar sin
egen bild av hur de bäst
deﬁnierar lean för sin
organisation”

PIAS 5 LEAN-TIPS

LEAN ÄR…

14 PRINCIPER FÖR LEAN

;gadgVY^\^ciZ^bZidYZg
och verktyg utan att förstå
syftet.
<ab^ciZViiaZVcWg_Vg
med kunden, det är lätt att
bli introvert och försöka
förbättra sin verksamhet
utan att det har någon effekt
för kunden.
AZVc[jc\ZgVg~kZceYZi
personliga planet, försök att
förändra hur du beter dig.
BZYVgWZiVgcVhZc\V\ZbVc\
och kreativitet är en outtömlig källa till förbättring.
JcYZgk~gYZgV^ciZhing`Vc^
att visualisera.

:iih~iiViii~c`V
:cÃadhdÃWVhZgVYeeg^cX^eZg
:ii[g]aac^c\hh~ii
:c[gZiV\h`jaijg
GZheZ`i[gb~cc^h`dg

1. Basera besluten på långsiktigt tänkande,
även då det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.
2. Skapa processﬂöden som för upp
problemen till ytan.
3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion.
4. Jämna ut arbetsbelastningen.
5. Skapa en kultur där man stoppar
processerna för att lösa problem, så att
kvaliteten blir rätt från början.
6. Lägg standardiserat arbetssätt som
grund till ständiga förbättringar
och personalens delaktighet.
7. Använd visuell styrning, så att inga
problem förblir dolda.
8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik
som stöder medarbetarna och
processerna.

LEAN ÄR INTE…
:cbZidY
:cbVcV\ZbZciigZcY
ºGdX`ZihX^ZcXZº
@dhicVYhcZYh`~gc^c\
6iiVgWZiVhcVWWVgZ
7VgV[gi^aakZg`c^c\

9. Utveckla ledare som verkligen förstår
 VgWZiZi!aZkZgZ[iZg[gZiV\ZihÃadhdÃdX]
lär ut den till andra.
10. Utveckla enastående människor och
 iZVbhdb[a_Zg[gZiV\ZihÃadhdÃ#
11. Respektera det utökade nätverket av
partners och leverantörer genom att
utmana dem och hjälpa dem bli bättre.
12. Gå och se med egna ögon för att
verkligen förstå situationen.
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd,
överväg noga samtliga alternativ,
verkställ snabbt.
14. Bli en lärande organisation genom att
oförtröttligt reﬂektera och ständigt
förbättra.
=~biVi[gcºI]ZIdndiVlVn·k~\Zci^aak~gaYh`aVhhºVk?Z[[gZn@
Liker, 2004, i svensk översättning utgiven på Liber 2009)

KTH Leancentrum arbetar för att skapa
långsiktigt värde för alla i en verksamhet.
Genom utbildning utvecklas människor
att lösa problem. Det gäller att ifrågasätta
och utmana processerna varje dag samt att
arbeta med det som kunderna vill betala för.
KTH Leancentrum tillhör skolan för
Industriell Teknik och Management och är
placerat i Södertälje med närhet till samarbetspartners som Södertälje kommun, Astra
Zeneca och Scania. Syftet är att utveckla
ett sätt att arbeta med Lean utifrån ett
svenskt perspektiv. För att nå dit erbjuder
KTH Leancentrum utbildningar, seminarier
och kvaliﬁcerad hjälp för människor i alla
sorters verksamheter.
- Vi ser Leancentrum som en länk mellan
forskning, näringsliv och offentlig sektor,
säger Johanna Strömgren, föreståndare på
Leancentrum.
Hon vill gärna betona att det inte enbart
handlar om produktion. Leancentrum
ska vara en hjälpande hand när det gäller
långsiktig problemlösning för olika slags
verksamhetsprocesser.
- Ett exempel är kunskapsnätverket
Lean Excellence där det ﬁnns företagsrepresentation från vitt skilda verksamheter.
Nätverket består av människor som har
stor erfarenhet av Lean och det är någonting som vi kommer att fortsätta driva och
utveckla. I dag är Lean Excellence riktat
mer mot ledningsnivå, men tanken är att
vi ska koppla ﬂer nätverk till det med olika
målgrupper.
Ett av målen med Leancentrum är att se
till att företagen i Stockholmsregionen och
Mälardalen stannar kvar och ges möjlighet
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att växa. En väg att uppnå det är genom
samarbetet med Produktionslyftet. Produktionslyftet, med fokus på företag med
30-250 anställda, arbetar med att stödja och
inspirera företag att utveckla sin produktionsförmåga i Sverige.
- Det är ett bra sätt för oss att även nå
små och medelstora företag i regionen. Vi
håller i kurser, är ute på företagen, coachar
och anordnar studiebesök mellan olika
företag, förklarar Johanna Strömgren.

Kurser och seminarier
– steg på vägen
Ett sätt att få en förståelse om Lean är att
delta i kurser och seminarier. Som exempel
ger KTH Leancentrum kursen Lean Grundkurs. Den är på 7,5 akademiska poäng
och ger grundläggande kunskaper genom
föreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheter med utgångspunkt i
Lean-tänkandet.
Upplever ni att det ﬁnns ett behov av ﬂer
kurser?
- Absolut, alla våra kurser har varit
fulltecknade.
Leancentrum startades för tre år sedan
och är i ständig utveckling för att hela tiden
förbättra verksamheten och ambitionsnivån
är hög. Till exempel var Leangurun och
författaren till ”The Toyota way”, Jeffrey K
Liker, på besök i Södertälje förra året.
- Vi har en bra och upparbetad grund
att bygga vidare på. Här ﬁnns mycket samlad kompetens och ett enormt kontaktnät,
konstaterar Johanna Strömgren.

REJLERS – ett klokt val
Med gedigen erfarenhet och tvärteknisk
spetskompetens fortsätter Rejlers Ingenjörer
att stärka sin position på den industriella
marknaden. Två av de snabbast växande
verksamheterna är El och Automation samt
Mekanik.
- I dag har vi sju affärsområden som vi
arbetar med, vilket ger oss en unik bredd,
säger Lars-Åke Åkerlund, affärsområdeschef inom El och Automatik.
Rejlers Ingenjörer har erbjudit tekniska
konsulttjänster sedan 1942 och har inte
mindre än 35 kontor i landet i sin strävan
att vara nära kunden. När företaget 2005
sa att man inom fem år skulle öka antalet
anställda från några hundra till tusen och
samtidigt nå en omsättning på en miljard
var det många som tvivlade. Men visst
uppfyllde man sina mål.
Vari ligger framgångskonceptet?
- Förutom bredden tror jag också att
det varit avgörande för oss att vi fått in rätt
medarbetare i organisationen, säger LarsÅke Åkerlund.
Håkan Hillman, affärsområdeschef
Mekanik, inﬂikar att man har ett stort
rekryteringsbehov. I dagsläget är man 1250
medarbetare och de närmaste åren väntar
ytterligare rekryteringar för organisationen
som fortsätter växa.
- Bredden gör att även om ett affärsområde sviktar kan de andra gå jättebra vilket
skapar trygghet och ger oss en stor fördel,
konstaterar Lars-Åke Åkerlund.

El och Automation
Rejlers erbjuder tekniska lösningar och system för att effektivisera, automatisera och
utveckla industrins tillverkningsprocesser

och produkter samt för att utarbeta hållbara
rutiner för drift och underhåll. Konsulterna
har branschspeciﬁk utbildning inom bland
annat papper och massa, stål och verkstad,
läkemedel, livsmedel, kärnkraft, gruvindustri och infrastruktur. Rejlers anlitas
för kundens utvecklingsverksamhet, men
genomför också projektering och entreprenader av tillverkningslinjer och konstruktion av industriella processer. När det gäller
industriprojekt ﬁnns Rejlers med hela vägen
från konceptutformning och leverans till
produktion och detaljkonstruktion, säger
Håkan Hillman.

Mekanik
Håkan Hillman ger exempel på uppdrag
som bland annat omfattar konstruktion,
utformning av tillverkningsprocesser, logistik samt underhåll av tekniska system och
produktionsprocesser. Inom ramen för uppdragen utförs konstruktion, 3D-modellering,
beräkning, produktutveckling, CE-märkning
samt dokumentation. Mekanik erbjuder
även projektledningstjänster, från idé till
färdig konstruktion och ﬁnns ofta med hela
vägen från konceptutformning och leverans till produktion och detaljkonstruktion.
Visualisering/animering är ett exempel på
ett växande område inom mekanik som
lämpar sig bra för bland annat produktpresentationer, layouter och trycksaker.
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