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Förord	  
Oförutsägbara förhinder medförde att vi i ett sent skede av terminen var tvungna att byta ämnet för 

undersökningen. Vi vill därmed rikta ett stort tack till de företag som ställde upp med kort varsel. Ert 

öppna och hjälpsamma mottagande möjliggjorde för oss att färdigställa denna uppsats.  

 
Vi vill också rikta ett stort tack till de i vår omgivning, som har stöttat oss samt gett nyttiga råd och 

synpunkter under uppsatsprocessen. Er feedback har varit oumbärlig vid färdigställandet av denna 

uppsats. 

 

 

 

Elin Ericsson  & Louise Houmöller Ekblom 

Stockholm 2013-10-19 
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Sammanfattning	  
Lean Production är ett koncept som finns, i mer eller mindre utsträckning, i många företag idag. 

Konceptet bygger på ett antal principer bestående bland annat av standardiserade arbetsprocesser som 

syftar till att minska allt slöseri som inte tillför något värde för kunden. Att implementera konceptet i en 

verksamhet innebär en planerad organisationsförändring och kräver för ett lyckat resultat ett ledarskap 

som kan motivera de anställda. När ledarskap diskuteras i samband med organisationsförändringar, talas 

det ofta om transformativt- och transaktionellt ledarskap.  

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva samt analysera vilka aspekter av ledarskap som är speciellt 

framträdande under olika implementeringsfaser av Lean Production. För att besvara detta, samlades 

empiri in genom semi-strukturerade intervjuer på fyra företag, verksamma inom tillverkningsindustrin i 

Sverige. En litteraturgenomgång inom ämnet utmynnade i en teoretisk referensram som med tyngdpunkt 

i organisationsförändringar och ledarskap utgjorde grunden för analysen av empirin.  

 

Studien fann att respektive företags implementeringsarbete innebar olika fokus och dynamik avseende 

organisationsförändring. För varje företag urskildes olika situationer, främst betingade av medarbetarnas 

mognadsnivå, som avgjorde för var fokus inom ledarskapet låg. Exempel på transformativt ledarskap 

uppdagades i samtliga företags respektive Lean-arbete.  I tre av företagen urskildes även spår av 

transaktionellt ledarskapsbeteende.  
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1.	  Inledning	  
 

På senare år har ett antal managementidéer och produktionstekniker utvecklats till ett antal koncept och 

styrningsverktyg som ger upphov till organisationsförändringar (Røvik 1998 kap. 1). Exempel på dessa 

är bland annat New Public Management, Business Process Reenginering och Total Quality 

Management. Ett av dessa koncept som finns, i mer eller mindre utsträckning, i många företag idag är 

Lean Production (Börnfelt 2006). Lean Production har sitt ursprung i biltillverkaren Toyotas fabriker på 

1950-talet där deras eget produktionssystem, Toyota Production System (TPS), utvecklades (Liker 

2004). Konceptet bygger på ett antal principer som syftar till att eliminera alla aktiviteter som, utan att 

tillföra ett värde för den slutgiltiga kunden, medför kostnader. Likt konceptet Lean Production som 

spridits och vunnit gehör i näringslivet, har intresset ökat för effektivt ledarskap där olika teorier har 

utvecklats (Yukl 2012).  

 

Sedan slutet på 1800-talet har fokus inom forskningen om ledarskap antagit olika inriktningar i försök 

att förstå och förklara vad som utgör en effektiv ledare (Ibid). Effektivt ledarskap definieras ofta efter 

huruvida ledaren lyckas leda sina anställda genom förändringar. I denna uppsats förstås begreppet 

effektivt ledarskap enligt Nahavandis (2012 s. 5) definition: ”Ledare är effektiva när deras följare når 

sina mål och kan fungera väl tillsammans, och kan anpassa sig till förändrade krav från omvärlden.” 

Följarnas (de anställdas) mål är inte alltid överensstämmande med verksamhetens, vilket i sig är 

problematiskt. En utmaning för ledaren är därför att motivera arbetsstyrkan att sträva mot företagets 

mål. 

1.1.	  Problematisering	  
Att implementera Lean Production innebär en planerad, strategisk förändring och initieras av högsta 

ledningen (Åhlström 1997 s. 5). Implementeringen kräver mycket ansträngningar av såväl 

företagsledningen som ledare på lägre nivåer inom organisationen. En mycket central del av konceptet 

är arbetet med ständiga förbättringar (Liker 2004). Detta arbete bygger på förslag från montörer 

avseende förbättringar på aktuella arbetsmoment. Då det ständigt tillkommer nya förbättringsförslag 

som ändrar rutiner och arbetssätt, innebär detta att verksamheten alltid befinner sig i förändring. Att 

implementera Lean Production är en process som sker över en längre tidsperiod och sker ofta i ett 

sekventiellt mönster. Alla processer kan indelas i steg eller faser vilket möjliggör för att urskilja olika 

dynamik under processens gång (Orgland 1997 s. 13-22). Kurt Lewins ’Model of Change’ beskriver 
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organisationsförändring i tre faser. Denna modell har senare kompletterats med ett ledarskapsperspektiv, 

som pekar på vad ledaren bör fokusera på under respektive förändringsfas.  

 

70 % av alla planerade organisationsförändringar misslyckas, vilket främst förklaras av brister i 

ledarskapet (Beer & Nohria 2000). Gilley et al. (2009) menar att motivation är essentiellt för att skapa 

en enad arbetsstyrka som strävar mot organisationens gemensamma mål. Worley & Doolen (2006) 

menar vidare att stöd från ledningen och kommunikation är viktiga variabler för huruvida 

implementeringen av Lean Production skall lyckas eller ej. Hur en ledare bäst motiverar sina anställda 

finns det olika ledarskapsteorier om. När ledarskap diskuteras i samband med organisationsförändringar, 

talas det ofta om transformativt- och transaktionellt ledarskap (Eisenbach et al. 1999 s. 83). James Burns 

utvecklade teorierna och beskrev dem utifrån olika ledarskapsbeteenden som används för att motivera 

de anställda. Burns teori om transformativt ledarskap kompletterades senare av Bass (Bass & Riggio 

2006). Bass menade att en transformativ ledare tilltalar de anställda på ett djupare plan, vilket gör dem 

motiverade att själva vilja uppnå organisationens mål. Teorin beskrivs i motsatsförhållande till 

transaktionellt ledarskap, som menar att ledaren får sina anställda att uppnå ett mål genom att erbjuda 

dem någon form av utbyte. Dock innebär ett transaktionellt ledarskap mycket sällan att medarbetarna är 

entusiastiska och engagerade i uppgiften, vilket endast leder till kortsiktiga resultat.  

 

Av ovanstående är det intressant att undersöka vilken typ av ledarskap som används för att motivera de 

anställda inför samt under en organisationsförändring.  

1.2.	  Frågeställning	  
Problematiseringen leder fram till följande frågeställning:  

• Vilken typ av ledarskap är särskilt framträdande vid implementeringen av Lean Production?  

1.3.	  Syfte	  
Syftet med uppsatsen är att beskriva samt analysera vilka aspekter av ledarskap som är speciellt 

framträdande under olika implementeringsfaser av Lean Production. 

1.4.	  Avgränsningar	  
I denna uppsats studeras ledarskap under organisationsförändring. Studien skildrar 

organisationsförändring i form av implementering av Lean Production. Konceptet är ett etablerat 

arbetssätt i verksamheter och branscher inom olika inriktningar och nationer. Då begreppet Lean 

Production utvecklats i tillverkningsverksamhet finns där mycket litteratur och tidigare studier. Av den 

anledningen beaktas endast tillverkande företag i denna undersökning. Vidare undersöks endast svenska 

företag i denna uppsats.  
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Ofta görs skillnad mellan ledarskap och chefskap (Kotter 1996 s. 25-28). Chefskap definieras som en 

uppsättning processer som får en verksamhet att fungera friktionsfritt med hjälp av bland annat 

planering, organisering, budgetering och problemlösning. Ledarskap åsyftar de processer som leder till 

att en organisation kan anpassa sig till förändrade förutsättningar i omgivningen. Av denna anledning 

tillämpas begreppet ledarskap löpande i uppsatsen. Ledarskapet som undersöks är det som sker på 

operativ nivå inom de studerade företagen. I en tillverkningsverksamhet som tillämpar Lean Production 

utgör montörerna en betydande del av förändringsarbetet främst genom det ständiga förbättringsarbetet 

(Liker 2004 s. 45 & 232-233). Således påverkas de i allra högsta grad av organisationsförändringen. Av 

den anledningen är det intressant för denna studie att undersöka ledarskapet kring produktionsområdet 

som utgörs av teammedlemmar, teamledare och produktionsledare. I denna studie syftar således ordet 

ledare på de mellanchefer som arbetar nära produktion (på operativ nivå) och inte de som utgör den 

högsta ledningen.  
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2.	  Metod	  

2.1.	  Forskningsstrategi	  
För insamling av primärdata användes semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2010 s. 362-363). 

Denna intervjuform följer ett antal i förväg bestämda tematiska frågor sammanställda i en intervjuguide. 

Frågorna är öppet formulerade och ordningsföljd kan variera mellan de olika intervjutillfällena. 

Dessutom kan frågor som inte ingår i guiden ställas vid intervjutillfället. Detta är ett lämpligt 

tillvägagångssätt då forskaren lägger tonvikten vid att försöka förstå hur individer upplever en viss miljö 

och den sociala verklighet de befinner sig i (Bryman & Bell 2010 s. 297-298).  

 

Semi-strukturerade intervjuer tillämpades vid samtliga intervjutillfällen eftersom detta gav 

informanterna möjlighet att utveckla sina svar i den mån de önskade (Denscombes 2009 s. 234). 

Intervjuformen var relevant för studiens syfte, att informanterna skulle få spegla sin tolkning av den 

verklighet de befinner sig i. Detta utan att intervjuarna själva skulle ha för mycket förutfattade meningar 

om vad resultatet skulle utmynna i. Samtliga intervjutillfällen hade av ovanstående anledning mer en 

karaktär av ett samtal än en intervju mellan informanten och intervjuarna.  

2.2.	  Urval	  
Populationen för denna undersökning avser tillverkande företag som befinner sig under 

implementeringsprocessen av Lean Production. Implementeringen av konceptet ser olika ut beroende på 

de förutsättningar som ges i respektive företag och tillvägagångssättet skiljer sig därmed ofta åt. För 

studiens syfte fordrades ett urval av företag som befann sig i olika faser av implementeringsprocessen av 

Lean Production. På varje företag utfördes intervjuer med både en ledarrepresentant samt deras 

underordnade. Samtliga medverkande företag i undersökningen är verksamma inom 

tillverkningsindustrin. Företagen skiljer sig åt storleks- och omsättningsmässigt vilket ger ett urval som 

kan representera populationen.  Detta ansågs av uppsatsförfattarna vara det enda relevanta kriteriet som 

avgränsning för företagsurvalet.  

 

För att skapa ett urval av företag som kunde representera olika förändringsfaser av Lean-arbete, gjordes 

ett subjektivt urval. Detta baserades på uppsatsskrivarnas tidigare erfarenheter inom ämnet. 

Erfarenheterna bygger på lärdomar från högskoleutbildningen i programmet Logistik & Ekonomi på 

Södertörns Högskola. Under utbildningen har kontakt etablerats med ett flertal företag som tillämpar 

Lean Production. Detta har skett genom föreläsningar med företagsrepresentanter på högskolan, med 

studiebesök samt under samarbeten på olika företag. Baserat på denna förkunskap, kontaktades tio 

företag i ett första skede, varpå fyra företag valde att medverka i studien.  
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2.2.1.	  Företagspresentationer	  

2.2.1.1.	  Maquet	  
Maquet är en av de ledande leverantörerna av medicintekniska produkter för operationssalar och 

intensivvårdsavdelningar. Verksamheten är uppdelat på tre områden, Critical Care (narkossystem och 

arbetsstationer för intensivvård), Cardiovascular (utrustning och instrument för hjärt- och kärlkirurgi) 

samt Surgical Workplace (utrustning för kirurgiska arbetsplatser). Företaget grundades 1838 av Johann 

Friedrich Fischer i Heidelberg, Tyskland. Sedan år 2000 utgör Maquet tillsammans med Arjohuntleigh 

och Getinge den börsnoterade företagsgruppen Getinge AB. I lokalerna i Solna norr om Stockholm finns 

hela den svenska verksamheten samlad, den utgörs av forskning och utveckling samt produktion och 

administration. 

 

För denna studie har data insamlats på avdelningen Critical Care där två olika produktvarianter av 

respiratorer tillverkas. Avdelningen sysselsätter omkring 30 personer. Istället för en klassisk 

flödesmonteringslina, sker monteringen i två olika steg, på för- och slutmonteringsstationer.  

 

År	   2011	   2010	   2009	  
Omsättning	   1	  553	  769	   1	  774	  832	   1	  629	  911	  
Rörelseresultat	   355	  422	   546	  191	   472	  112	  
Årets	  resultat	   232	  576	   378	  900	   333	  772	  
S:a	  tillgångar	   1	  700	  562	   1	  487	  914	   1	  524	  994	  
Soliditet	  (%)	   14,49	   17,13	   14,45	  
Antal	  anställda	  (st)	   376	   388	   380	  
Tabell 1. Nyckeltal Maquet (Retriever Business 2013) Alla siffror anges i TKR om inte annat anges. 

2.2.1.2.	  Öhlins	  
Öhlins grundades 1976 av Kent Öhlin. Företaget tillverkar stötdämpare till främst motorcyklar och bilar, 

och har använts i tävlingsverksamhet sedan 1978. År 1987 såldes 50 procent av Öhlins till Yamaha, men 

har under senare år köpt tillbaka majoriteten av företaget och äger idag 95 procent. I Upplands Väsby 

norr om Stockholm ligger huvudkontoret och i anslutning till detta, lokaler för tillverkning. Företaget är 

aktivt inom tre affärsområden; försäljning till fabrik, eftermarknad samt professionella tävlingsstall 

(Öhlins 2013). 

 

I lokalerna för tillverkning, där data insamlats, arbetar 41 stycken medarbetare, uppdelad i fem team 

med varsin teamledare. De fem teamen är uppdelade på varsin lina samt respektive linas 

förmonteringsstation. Linorna är organiserade efter vilken typ av stötdämpare som tillverkas, 

exempelvis framgafflar, styrdämpare och bakstötdämpare. 
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År	   2011	   2010	   2009	  
Omsättning	   606	  302	   557	  435	   446	  279	  
Rörelseresultat	   69	  382	   50	  277	   34	  604	  
Årets	  resultat	   43	  155	   29	  803	   24	  314	  
S:a	  tillgångar	   304	  411	   298	  731	   244	  902	  
Soliditet	  (%)	   52,29	   59,01	   64,21	  
Antal	  anställda	  (st)	   183	   176	   175	  
Tabell 2. Nyckeltal Öhlins (Retriever Business 2013) Alla siffror anges i TKR om inte annat anges. 

2.2.1.3.	  Aritco	  
Aritco är världsledande inom tillverkning av plattformshissar och villahissar. Företaget bildades 1995, 

idag säljs hissarna i 40 länder. Företaget har sex år i rad fått ta emot Dagens Industris gasell-pris, ett pris 

som delas ut till landets snabbast växande företag. Kontor och tillverkning är belägna i den 

gemensamma lokalen i Kungsängen utanför Stockholm. Verkstaden är uppdelad i tre avdelningar: 

plattform/dörr, delmontage/stativ samt packning/gods. I tillverkningen, där data insamlats, arbetar 30 

stycken montörer (Aritco 2013). 

 
År	   2011	   2010	   2009	  
Omsättning	   206	  182	   185	  726	   195	  677	  
Rörelseresultat	   33	  904	   25	  170	   17	  958	  
Årets	  resultat	   16	  160	   16	  105	   9	  612	  
S:a	  tillgångar	   163	  077	   174	  106	   180	  554	  
Soliditet	  (%)	   69,10	   73,75	   76,97	  
Antal	  anställda	  (st)	   56	   54	   60	  
Tabell 3. Nyckeltal Aritco (Retriever Business 2013) Alla siffror anges i TKR om inte annat anges. 

2.2.1.4.	  Delaval	  
Delaval har sedan Gustav DeLaval år 1878 startade företaget, erbjudit produkter inom mjölkproduktion. 

Företaget är ett av tre som ingår i koncernen Tetra Laval tillsammans med Sidel och Tetra Pak. I Tumba 

utanför Stockholm är den svenska verksamheten belägen. Här finns lokaler för tillverkning, 

administration samt för forskning och utveckling (Delaval 2013). Delavals Lean-arbete tilldelades i 

oktober 2012 Svenska Leanpriset (Pressrelease: Lean Forum 2012). 

 

Data från företaget har hämtats på avdelningen Automatic Milking System (AMS) som tillverkar de två 

mest avancerade produkterna i företaget, olika varianter av automatiska mjölkningssystem; Voluntary 

Milking System (VMS) och Automatic Milking Rotary System (AMR). Produktionen för VMS och 

AMR är uppdelad på sex avdelningar. Fyra av dessa tillverkar de moduler maskinerna består av, en 

utgörs av en huvudlina där slutmontering sker samt en avdelning där man testar och packar den färdiga 

produkten. På AMS-avdelningen arbetar 38 montörer inklusive sex gruppsamordnare. 
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År	   2011	   2010	   2009	  
Omsättning	   5	  573	  200	   4	  953	  200	   4	  447	  500	  
Rörelseresultat	   336	  800	   381	  200	   280	  600	  
Årets	  resultat	   254	  100	   281	  600	   197	  800	  
S:a	  tillgångar	   1	  666	  400	   1	  497	  000	   1	  356	  000	  
Soliditet	  (%)	   24,78	   32,02	   25,66	  
Antal	  anställda	  (st)	   792	   776	   773	  
Tabell 4. Nyckeltal Delaval (Retriever Business 2013) Alla siffror anges i TKR om inte annat anges. 

2.2.2.	  Urval	  informanter	  
För att ges möjlighet att svara på uppsatsens syfte och frågeställning, ansågs det av uppsatsförfattarna 

vara tillbörligt att intervjua såväl ledare som deras underordnade. Detta då de har praktisk erfarenhet av 

att arbeta i verksamheter som befinner sig i implementeringsprocessen av Lean Production. I konceptet 

är ledarskapet decentraliserat till lägre nivåer inom företaget. Detta kan enligt TPS förklaras genom 

utformandet av mindre team, bestående av montörer med en ansvarig teamledare. Närmast ansvarig över 

teamledaren är en produktionsledare (Liker 2004 s. 232-235). Då ledarskapet är fördelat längre ner i 

Lean-organisationer, är det för denna studie intressant att urvalet utgörs av informanter som arbetar i 

nära anslutning till produktions- och monteringsarbete. Som tidigare nämnts, varierar översättningen av 

konceptet beroende på vilka principer och verktyg som anammas. Av samma anledning kan olika titlar 

antas motsvarandes teammedlem, teamledare samt produktionsledare, dock skiljer sig inte 

arbetsuppgifterna åt nämnvärt. Urvalet har således anpassats efter respektive företags förutsättningar där 

informanterna valdes utifrån position motsvarandes teammedlem, teamledare eller produktionsledare. 

För att få en mer nyanserad bild av ledarskapet inom respektive företag, intervjuades två anställda, en 

med ledaransvar samt en av dennes underordnade. Informanterna valdes av kontaktpersonen på 

företaget. Då ett av företagen i urvalet, Maquet, befinner sig i ett tidigt skede av implementeringen av 

Lean Production, efterfrågades ytterligare en intervju. Detta då det av uppsatsförfattarna ansågs vara 

nödvändigt för att uppnå en mättnad av data.  

 

Nedan presenteras urvalet av informanter för undersökningen. I högerkolumnen visas respektive 

informants motsvarande position enligt vad som beskrivs inom TPS.  
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Företag	   Intervjuplats	   Informanter	   Position	   Motsvarande	  enligt	  TPS	  
Maquet	   Maquets	  lokaler,	  Solna	   Tomas	  Lanbro	   Avdelningschef	  	   Produktionsledare	  	  
	  	   	  	   Kannika	  Motha	   Teamledare	  	   Teamledare	  	  
	  	   	  	   Rasmus	  Skarp	   Operatör	  	  	   Teammedlem	  
Öhlins	   Öhlins	  lokaler,	  Sollentuna	   Fredrik	  Johansson	  	   Monteringschef	  	   Produktionsledare	  	  
	  	   	  	   Lotta	  Eriksson	  	   Teamledare	  	   Teamledare	  	  
Aritco	   Aritcos	  lokaler,	  Kungsängen	   Aziz	  Acar	  	   Gruppledare	  	   Teamledare	  	  
	  	   	  	   Akad	  Chamon	   Gruppmedlem	  	   Teammedlem	  	  
Delaval	   Delavals	  lokaler,	  Tumba	   Naser	  Pobric	   Produktionsledare	  	   Produktionsledare	  	  
	  	   	  	   Dalibor	  Nikolic	   Gruppsamordnare	  	   Teamledare	  	  

Tabell 5. Företags- och respondenturval. 

2.2.2.1.	  Maquet	  
Intervjuer har genomförts med avdelningschef (AC) Tomas Lanbro, teamledare (TL) Kannika Motha 

samt operatör (OP) Rasmus Skarp. Lanbros position kan liknas med vad som beskrivs om en 

produktionsledare i avsnitt 3.2. Detsamma gäller för Skarp, vars position kan liknas vid en 

teammedlems i samma avsnitt. Lanbro har arbetat på Maquet sedan 1984, varav de fem senaste åren 

som avdelningschef för Critical Care. Han har huvudansvaret för sin avdelning och anser sin viktigaste 

arbetsuppgift vara att se till att den färdiga produkten är på plats i centrallagret i Holland i rätt tid samt 

av rätt kvalité. Motha, som arbetat som TL sedan januari 2013, har varit anställd hos företaget i snart tre 

år. Hon arbetar i direkt anslutning till produktionen vilket skall möjliggöra för att ha en god uppsikt över 

verksamheten samt att vara nära till hands. Hennes främsta arbetsuppgift är att planera det dagliga 

arbetet för sina åtta teammedlemmar och fyller en stödfunktion för montörerna. Därmed utför hon inte 

själv något praktiskt monteringsarbete, något som skiljer sig med avseende en teamledares 

arbetsuppgifter enligt TPS. Skarp har arbetat på Maquet i snart ett år och har som huvudsaklig 

arbetsuppgift att montera och att testa den färdiga produkten.  

2.2.2.2.	  Öhlins	  
Data har hämtats genom intervjuer med monteringschef (MC) Fredrik Johansson, vars position är att 

liknas med vad som i avsnitt 3.2. beskrivs för en produktionsledare, samt teamledare (TL) Lotta 

Eriksson. Johansson har arbetat på Öhlins sedan februari 2013 och har övergripande ansvar för samtliga 

team, att leda och fördela arbetet bland dem. Eriksson har arbetat på företaget i 14 år, varav elva år som 

ansvarig för linan som tillverkar styrdämpare, där det under undersökningsperioden arbetar sju stycken 

montörer.  

2.2.2.3.	  Aritco	  
Data har erhållits genom intervjuer med gruppledare (GL) Aziz Acar samt gruppmedlemmen (GM) 

Akad Chamon. Acars position kan liknas med vad som i avsnitt 3.2. nämns om en teamledares och 

Chamons position vid en teammedlems i samma avsnitt. Acar är ansvarig för två grupper (delmontage 
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och stativ) om totalt elva anställda. Han har arbetat på företaget i sju år och haft sin nuvarande position i 

två år. Som gruppledare utgörs hälften av arbetstiden av att arbeta som montör, resterande tid tillägnas 

aktiviteter som rör gruppledarrollen. Positionen som gruppledare innebär bland annat att förmedla 

information, hjälpa till att lösa problem som uppstått i verkstaden, arbeta med ständiga förbättringar 

samt att vara den första kontakten med gruppen. Chamon har arbetat på Aritco som montör under ett års 

tid. Hans viktigaste arbetsuppgift är att kvalitetstesta de färdiga hissarna innan packning. 

2.2.2.4.	  Delaval	  
Intervjuer gjordes med produktionsledare (PL) Naser Pobric samt med gruppsamordnare (GS) Dalibor 

Nikolic, som båda arbetar i anknytning till tillverkningen av VMS. Nikolics position går att liknas vid 

en teamledares som närmare beskrivs i avsnitt 3.2. Pobric har arbetat på företaget sedan 1994 och blev, 

efter att ha varit gruppchef i tio år, 2010 produktionsledare för AMS. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter 

utgörs av aktiviteter som rör personalstyrkan; att planera, träna och anställa. Hans viktigaste 

arbetsuppgift är dock att se till att varorna levereras i rätt tid och till rätt kvalitet. Nikolic har arbetat på 

företaget sedan 2005 och har haft positionen som gruppsamordnare sedan fyra år tillbaka. Hans 

huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera dagens produktion och att få ut kundbehovet, det vill säga 

det som behövs produceras under dagen. Nikolic arbetar i produktion med ansvar för fem montörer. Han 

fyller även en andon-position (se förklaring i avsnitt 3.1.) och ersätter en plats i produktionen om någon 

är sjuk. 

2.3.	  Klassificering	  av	  företagsurvalet	  och	  respektives	  Lean-‐arbete	  
Kurt Lewins mycket klassiska indelning av organisationsförändringar i olika faser, ’Model of Change’, 

ansågs av uppsatsförfattarna vara tillämpbart som analytiskt verktyg för att positionera företagsurvalet i 

olika implementeringsfaser av Lean Production. Detta skulle underlätta för att identifiera olika dynamik 

och förutsättningar under implementeringsprocessen för respektive företag. Klassificeringen utgjorde 

sedermera grund för analysen av ledarskapet i respektive företag och fas. Lewins modell delar in 

förändringsprocessen i tre olika faser: upptinings-, förändrings- samt återfrysningsfasen (se mer om 

Model of Change i avsnitt 4.1.1). Således indelades implementeringsprocessen av Lean Production i 

denna uppsats i tre faser. Till skillnad från Lewins uppfattning om återfrysningsfasen, att de rutiner som 

däri etablerats skall göras permanenta, avser återfrysningsfasen i denna undersökning endast 

representera den sista fasen i implementeringsarbetet. Således skall de förutsättningar som beskrivs där 

inte anses vara ”frysta” utan endast spegla den slutliga implementeringsfasen av Lean Production. 

Konceptet fortskrider och utvecklas ständigt, något som kräver att de anställda inte fastnar i samma 

rutiner och tankesätt.  
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Klassificeringen gjordes utifrån följande variabler: 

• Tid - bedöms efter antal år företaget arbetat med att införa Lean-principer och aktivt arbetat med 

att etablera konceptet i verksamheten. 

• Principer och verktyg - bedöms efter vilken omfattning dessa är implementerade i den dagliga 

verksamheten.  

 

Utifrån ovanstående variabler gjordes en första grov bedömning avseende företagens Lean-arbete. 

Därefter gjordes en slutgiltig bedömning baserat på information som getts vid respektive 

intervjutillfälle. Denna information kompletterats även genom att, i samband med intervjutillfällena, 

observera företagens produktionsytor där olika Lean-verktyg görs visuella. I fallet Aritco 

kompletterades detta även med sekundär information, i form av internt företagsmaterial om företagets 

Lean-arbete.  

2.4.	  Genomförande	  
I studiens inledande skede, kontaktades tio företag antingen via telefon eller mottog ett 

introduktionsbrev (se Bilaga 1) via mail med en förfrågan om medverkan i studien. Fem av företagen 

hade inte möjlighet att medverka på grund av hög orderingång och belastning i produktion. Ett annat, 

visade det sig efter upptagen kontakt, befann sig under den tidpunkten vid ett alltför tidigt planerings-

stadie för implementeringen av Lean Producton. Detta företag valdes sedermera bort av 

uppsatsförfattarna innan datainsamlingen påbörjades. För de fyra företag som utgör urvalet för denna 

undersökning kontaktades en person med en strategisk roll inom företaget, såsom logistikansvarig eller 

verksamhetschef. I tre av fallen vidarebefordrades önskemålet till en person inom företaget som ansågs 

vara bättre lämpad att svara på förfrågan. Under samtalet erbjöds personen att via mejl motta 

introduktionsbrevet där studiens bakgrund och syfte presenterades närmare.  

 

Data samlades in löpande med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Innan intervjuerna ägde rum 

sammanställdes ett antal tematiska frågor relevanta för studiens syfte i en intervjuguide (se Bilaga 2). 

Intervjuerna inleddes med ett klargörande av studiens syfte för informanten, följt av diverse 

praktikaliteter. För att få kännedom om företagens aktuella Lean-arbete, formulerades ett antal frågor 

om detta. Denna information var relevant för uppsatsförfattarna att ta del av för att kunna urskilja och 

jämföra detta med de principer, verktyg och metoder som behandlas i litteratur om Lean Production. 

Underlaget användes i ett senare skede för att positionera företagets Lean-arbete i aktuell förändringsfas. 

Därefter ställdes frågor om ledarskapet relaterade till företagets Lean-arbete. Dessa utgjorde sedermera 

grunden för analysen av respektive företags ledarskap. Samtliga intervjuer förlades till ett avskilt rum i 
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anslutning till företagens produktionslokaler. Detta för att intervjuarna under samma tillfälle skulle ges 

möjlighet att studera produktionen genom en guidad rundvandring med någon av informanterna. Under 

rundvandringen på verksamheternas respektive produktionsytor, gavs en ökad insikt och förståelse för 

hur dessa var utformade. Genom att studera den fysiska layouten på produktionsgolvet och dess 

tillhörande visuella hjälpmedel, bildades en uppfattning om hur de idéer som härrör från receptet 

tillämpades i praktiken i det dagliga arbetet hos respektive företag. Detta kompletterade bilden av hur 

långt respektive företag kommit i implementeringsprocessen och underlättade därmed klassificeringen 

av dem.  

 

Intervjuerna genomfördes enskilt med var och en av de nio utvalda informanterna. Intervjutiden 

varierade för respektive informant mellan 25-60 minuter exklusive tid för rundvandring i företagets 

produktion. Den varierande intervjulängden berodde på att öppna frågor ställdes och besvarades olika 

utförligt av informanterna. Frågorna skickades inte till informanterna i förväg, dock fick samtliga 

medverkande ta del av det introduktionsbrev som kortfattat presenterade syftet och temat för studien. 

Detta var ett medvetet val av intervjuarna för att undvika risken att informanterna skulle svara på ett sätt 

som inte korresponderar med deras egna åsikter, utan influerats av någon annans. Informanterna gavs 

utrymme att reflektera över sitt svar och att tala till punkt. Då någon fråga missuppfattades förtydligade 

intervjuarna frågan. Intervjutillfällena spelades in för att minska risken att något missuppfattats av 

intervjuarna. Informanterna fick ta del av sammanställningen av materialet för genomläsning och 

godkännande innan publicering. Löpande under arbetes gång sammanställdes data från intervjuerna för 

vidare bearbetning och analys mot valda teorier. Under arbetets gång med att samla in data gavs 

utrymme att via telefon och mejlkorrespondens, få förtydliganden samt kompletterande information av 

informanterna. 

2.5.	  Tillförlitlighet	  	  
För att styrka tillförlitligheten i studien, skildrades i uppsatsdelen 2.4. Genomförande, 

skrivandeprocessen så ingående som av uppsatsskrivarna ansågs vara lämpligt för att möjliggöra en 

återupprepning av studien (Denscombes 2009 s. 380). Det bör påpekas att de förutsättningar som 

studeras för respektive företag omöjligt går att frysa i tid (Ibid s. 379). De är endast giltiga under 

undersökningsperioden och är ett resultat av de värderingar och fokus som gäller vid den tidpunkten. 

Dock har ansträngningar gjorts för att presentera så detaljrik information som möjligt om respektive 

företag vilket kan öka överförbarheten till liknande fall.  
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Att hålla ett öppet samtal med informanterna under datainsamlingen ansågs av uppsatsförfattarna vara 

ett lämpligt tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte och frågeställning. Uppsatsförfattarna är 

medvetna om att deras egna värderingar och övertygelser baserat på utbildning och tidigare erfarenheter, 

kan inverka vid såväl insamling av data som vid analysen av den (Denscombes 2009 s. 384). Därför har 

ansträngningar gjorts för att hålla ett så opartiskt förhållningssätt som möjligt i detta. Genom att ha 

intervjuat både ledare och anställda, anses den kontext som studerats inkludera två uppfattningar av 

ledarskap och ger därmed en mer rättvis bild av den (Bryman & Bell 2010 s. 309). Som nämndes i 

avsnitt 2.4 ovan, erbjöds samtliga informanter tillfälle att läsa igenom och godkänna den del i vilken de 

medverkat vilket styrker trovärdigheten i studien. 

2.6.	  Metodkritik	  
På grund av förhinder begränsades tidsresurserna för föreliggande uppsats och därmed även 

möjligheterna för insamling av data. Uppsatsförfattarna är medvetna om att detta orsakade en direkt 

inverkan på insamlad datas volym och kvalitet. Antal informanter hade kunnat breddas i respektive 

företag för att utöka bilden och förståelsen av ledarskapet i de aktuella företagen. Ytterligare ett 

metodmässigt val som kunde ökat uppsatsens tillförlitlighet hade varit att välja informanter med hjälp av 

ett slumpmässigt urval, istället för att låta kontaktpersonen på företaget utse dem. Uppsatsförfattarna 

insåg vid bearbetningen av empirin ett visst bortfall i svaren. Detta kan dels förklaras med att öppna 

frågor ställdes vid intervjutillfällena, vilket kan ha medfört att informanterna uppfattade dem på olika 

sätt. Dels kan det bero på informanternas varierande erfarenhet, bakgrund och position inom respektive 

företag. Detta var dock nödvändigt för studiens syfte. Företagen i urvalet skiljer sig åt både storleks- och 

omsättningsmässigt, vilken kan ha en effekt på hur ledarskapet fokuseras i implementeringsprocessen. 

Dock anses av uppsatsförfattarna att företagens varierande storlek kan öka representativiteten för 

populationen.  
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3.	  Om	  Lean	  Production	  
Detta avsnitt skall betraktas som en introduktion till Lean Production. Det syftar till att ge läsaren en 

grundläggande förståelse av konceptets innehåll samt hur det tillämpas i praktiken. Avsnittet 

presenterar även tidigare studier avseende implementering av Lean Production i 

tillverkningsverksamhet.  

3.1.	  Lean	  Production	  -‐	  principer	  och	  verktyg	  	  
År 1990 beskrivs Lean Production för första gången på djupet i boken ”The Machine that Changed the 

World” (Womack et al. 1990). Produktionskonceptet har sitt ursprung i Toyotas fabriker i Japan där det 

under 1950-talet utvecklades av produktionsingenjören Taiichi Ohno under namnet Toyota Production 

System (TPS). Som produktionsmetod antog det helt andra skepnader än vad som under samma tid var 

gängse: massproduktion, där jätten Ford inom bilindustrin ansågs vara pionjär. Till skillnad från Ford, 

producerade Toyota produkter efter kundernas efterfrågan, enligt ett så kallat ”pull-system”. Lean 

Production kan ses som den västerländska översättningen av TPS. I boken ”The Toyota Way” (Liker 

2004) beskriver författaren Lean Production med citatet ”…att förkorta genomflödestiderna genom att ta 

bort slöseri i varje steg av processen genererar högsta kvalitet och lägsta kostnad samtidigt som 

säkerheten och arbetsmoralen ökar.” (Ibid s. 46). Boken beskriver närmare de 14 principer som är 

grunden till TPS och Lean Production. Liker (2004) menar att ett företag som skall implementera 

konceptet, bör välja de delar som passar just deras verksamhet. Dessa principer består av ett flertal 

verktyg och metoder som används för att uppnå huvudsyftet med konceptet; att eliminera alla aktiviteter 

som medför slöseri. Nedan redogörs för några av dessa. 

 

Kaizen betyder översatt från japanska ”ständiga förbättringar” och är ett viktigt verktyg för att uppnå 

den grundläggande principen inom Lean Production: att eliminera allt slöseri i värdeströmmen. 

Värdeströmmen är ett samlingsnamn för alla de aktiviteter som sker i en verksamhet från utveckling av 

en produkt till dess att den levereras till kunden (Womack & Jones 2003 s. 353). Förbättringsarbetet 

sker ständigt och genom samtliga medarbetares delaktighet.  De skall sedan ge förslag till hur problem 

inom produktionen kan lösas. Kaizen skall ske i direkt anslutning till produktion där fel uppstår (Liker 

2004 s. 45).  

 

För att underlätta arbetet med att identifiera slöseri, urskilde Taiichi Ohno de 7 vanligaste typerna av 

slöseri som uppkommer inom produktionsverksamhet. Dessa är enligt följande: 1) överproduktion, 2) 

väntan, 3) onödiga förflyttningar eller transporter, 4) överarbetning eller felaktig bearbetning, 5) 
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överlager, 6) onödiga arbetsmoment samt 7) defekter. Dessa har senare kompletterats med ytterligare en 

form av slöseri; outnyttjad kreativitet hos de anställda (Liker 2004 s. 50-51).   

 

Noll fel är principen som skall säkerställa att högsta kvalitet uppnås på produkterna. Ett viktigt 

hjälpmedel i detta är jidoka som kortfattat innebär att stoppa produktionen när ett fel inträffat och som 

inte kan åtgärdas inom utsatt takttid. När produktionen stoppas visas detta på en så kallad andon-tavla. 

Detta är en informationstavla som signalerar till andon var felet uppstått. Andon är en person som 

hjälper till i produktion om något inträffat, exempelvis för att åtgärda ett mindre kvalitetsfel på linan. 

Andon kan även tillkallas då en montör behöver extra hjälp i monteringsarbetet (Ibid s. 163-166). 

 

Heijunka betyder ”utjämnad produktion” och innebär att efter orderprognoser beräknad på kundernas 

efterfrågan, planera produktionen för att hålla ett utjämnat flöde. Heijunka är en förutsättning för att 

kunna hålla låga lager (Ibid s. 148). För att säkerställa ett jämt flöde är ett vanligt och effektivt sätt att 

takta produktionen. Takten är en i förväg uträknad tid för hur lång tid varje monteringsarbete får ta vid 

respektive arbetsstation. Tiden skall vara väl synlig på andon-tavlorna där kvarstående tid räknas ner 

(Ibid kap. 8).  

 

En grundläggande del inom Lean Production är att producera efter kundens efterfrågan, ett så kallat 

sugande (pull) system, något som Just-In-Time (JIT) skall tillgodose. Principen skall möjliggöra för att 

producera och leverera produkter i små kvantiteter och med korta ledtider. En vanlig definition av JIT är 

att leverera de rätta artiklarna vid rätt tidpunkt samt i rätt mängd (Liker 2004 s. 44).  

 

Ett verktyg som tillämpas inom JIT i produktionsverksamheter är kanban. Det är ett signalsystem som 

signalerar behovet av påfyllning till föregående tillverkningsstation i produktionen. Varje 

tillverkningsstation har en tillhörande standardiserad komponentvagn, som innehåller just de 

komponenter som behövs vid stationen. På varje komponentvagn fästs ett kanban-kort, som signalerar 

till föregående station när påfyllning behövs. Kanban-systemet syftar till att säkerställa att ett 

enstycksflöde kan fungera friktionsfritt. Enstycksflöde innebär att endast bearbeta en produkt åt gången. 

I verksamheter som tillämpar flödes- och linjemontering (det vill säga att produkten monteras på ett 

löpande band i ett sekventiellt mönster) innebär detta att innan en produkt kan skickas vidare till nästa 

monteringsstation, måste framförvarande station vara färdig (Ibid s. 138-139). 

 

Städa, gör det visuellt syftar till att eliminera sådant slöseri kring arbetsstationen som orsakar misstag, 

fel och personskador (Ibid s. 60). För att tillgodose detta, utvecklades verktyget 5S där vart och ett av 
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S:en står för (översatt till svenska): Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera samt Skapa 

vana/Självdisciplin. De tre förstnämnda S:en syftar till att skapa ordning och reda kring arbetsplatsen 

och det fjärde för att skapa regler och rutiner för att upprätthålla de tre första. Det sista, skapa 

vana/självdisciplin, är ledarens ansvar och innebär att hålla tillsyn över att dessa efterföljs. 

 

Processtyrningstavla är ytterligare ett visuellt hjälpmedel som tillämpas i stor utsträckning i en Lean-

verksamhet. Det är ofta en stor whiteboardtavla där bland annat uppgifter om dagens produktion och 

personalresurser synliggörs för att underlätta planeringen och styrningen av dagen (Liker 2004 s. 191-

193).  

 

Bli en lärande organisation innebär att de anställda med ständiga förbättringsaktiviteter, skall bidra till 

långsiktiga effektiva resultat. Då detta sker fortlöpande anses arbetet med Lean Production aldrig vara 

klart då det alltid finns något att förbättra. Effektiva hjälpmedel i detta är PDCA-cykeln och fem 

varför. PDCA-cykeln står för Plan, Do, Check, Act och är en ständig process att söka problem, finna 

lösningar, utvärdera utfallet av det samt att (om det påvisats vara effektivt) standardisera detta. Fem 

varför innebär att man ställer fem följdfrågor på varför ett problem uppstått för att komma fram till 

grundorsaken av det (Ibid s. 312-313).  

3.2.	  Organisationen	  kring	  produktion	  
En central tanke inom Lean Production är att eliminera allt slöseri. För att uppnå detta tillämpas kaizen 

som utförs av montörer organiserade i mindre team. Teammedlemmarna anses som mycket 

betydelsefulla för huruvida verksamhetens mål uppfylls eller ej (Ibid s. 232-235). Av denna anledning är 

beslutsfattandet decentraliserat till lägre nivåer inom företaget. Att decentralisera verksamheten är ett 

vanligt första steg i implementeringsprocessen av Lean Production. Personalstyrkan kring produktion är 

fördelade på följande positioner: 

 

Teammedlem (TM): en montör som utför de aktiviteter som tillför värde till en produkt, det vill säga 

standardiserat monteringsarbete. Teammedlemmarna arbetar även aktivt med förbättringsåtgärder och 

problemlösning. 

 

Teamledare (TL): ansvarar för en grupp om fem till åtta montörer. Vanligen är teamledaren en montör 

som fått förtroendet att ansvara för att stötta teamet. Denne skall tillse att produktionen flyter utan 

hinder och att produkterna levereras med rätt kvalitet. Teamledaren arbetar i direkt anslutning till 
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monteringen. Denne utför även samma uppgifter som montörerna i teamet. Oftast fyller teamledaren 

även funktionen andon. 

 

Produktionsledare (PL): har ett övergripande ansvar att styra och samordna teamen. Ansvarar även för 

stödaktiviteter i form av personalplanering, utbildar teamledare och är involverad i olika 

utvecklingsprojekt.  

3.3.	  Tidigare	  studier	  
Implementeringsprocessen av Lean Production har studerats av många forskare med olika ansatser. 

Nedan presenteras en kort redogörelse för tre olika studier och de viktigaste fynd som där påträffades 

avseende ledarskapet under implementeringen.  

 
Pär Åhlström (1997) genomförde en fallstudie hos ett medelstort svenskt tillverkande företag som 

implementerade Lean Production i sin verksamhet. Författaren följde företaget under två och ett halvt år 

och undersökte när de olika principerna krävde ledningens extra uppmärksamhet och allokerande av 

resurser under implementeringsprocessen. I ett tidigt skede krävde mycket av ledningens ansträngningar 

införandet av principen ”noll fel” samt att decentralisera organisationen till mindre team. Under hela 

implementeringsprocessen krävde några av kärnprinciperna ledningens fulla uppmärksamhet. Dessa var 

”att eliminera slöseri” samt att skapa ett sugande istället för tryckande produktionsflöde. Dessutom 

krävde det nya informationssystemet samt teamledarna mycket av ledarnas stöd. I slutet av 

implementeringsprocessen allokerades ledarnas ansträngningar och resurser till att underhålla det 

ständiga förbättringsarbetet.  

 

En av de mest populära författarna om Lean Production, Jeffrey K. Liker, presenterade i slutet av sin 

bok ”The Toyota Way” (2004 s. 353-359) 13 tips för hur ett företag skall införa Lean Production i sin 

verksamhet. Det framgår som särskilt viktigt (det är obligatoriskt) att såväl ledaren som de anställda 

engageras i förändringsarbetet. Liker förordar även att företagen skall prova sig fram med vilket 

arbetssätt och vilka principer som fungerar i den egna verksamheten. När dessa påvisats vara effektiva 

skall de läras ut till de övriga anställda i organisationen.  

 

Två andra pionjärer i litteraturen om Lean Production är James P. Womack och Daniel T. Jones, som i 

sin bok ”Lean Thinking” (2003 s. 247-271), formulerade tips för hur ett företag bäst implementerar 

Lean Production i sin verksamhet. Genom att studera företag som framgångsrikt gjort detta, urskilde de 

ett antal steg som sekventiellt skulle införas i verksamheten. De poängterade vikten av att ledarna har 

rätt kunskap om konceptet och att tidigt börja med att göra ändringar i produktionen som snabbt ändrar 
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rutinerna i den. Detta var viktigt för att implementeringen i ett tidigt skede skulle ge resultat som kunde 

fungera som en morot i det fortsatta arbetet. Därefter menade de, att hela organisationen stegvis bör 

involveras i förändringsarbetet. För att hålla förändringsarbetet i enad riktning, förespråkade de att utse 

en förändringsagent. Detta är en person som inte nödvändigtvis behöver vara VD:n för företaget, utan 

kan även vara en konsult, som är ansvarig för implementeringsarbetet. Dessutom rekommenderades att 

lära sig av hur andra företag gått tillväga i sitt Lean-arbete för att få nyttiga tips inför implementeringen.  
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4.	  Teori	  
Nedanstående teorier tillämpas vid analysen av insamlad data. Först presenteras ett avsnitt om 

organisationsförändring och Kurt Lewins ’Model of Change’. Därefter följer en redogörelse för olika 

ledarskapsstilar samt ett delavsnitt om ledarskap i Lean Production. Kapitlet avslutas med en teoretisk 

referensram som sammanfattar och förbinder teoriernas relevans för denna studie.  

4.1.	  Organisationsförändring	  	  
Organisationsförändring är ett mångtydigt begrepp och kan anta olika definitioner beroende på vad det 

berör samt vem som definierar det. I denna uppsats antas definitionen: ”en process under vilken 

organisationen anpassas till förändringar i omgivningen” (Orgland 1997 s. 9).   

 

Detta avsnitt sammanfattar det synsätt som är tillämpbart för att förklara implementeringen av Lean 

Production som organisationsförändring. Förändringar kan vara antingen planerade eller framträdande 

(Alvesson & Sveningsson 2008 s. 30). Skillnaden görs med avseende på huruvida det är ledningen eller 

de anställda som initierar dem. Vid framträdande förändringar är det vanligt att idéer från lägre nivåer 

inom företaget förs fram och implementeras. I planerade förändringar föranleds de av ledningens 

initiativ och genomförs vid bestämda tidpunkter i olika avlösande faser. En implementering av Lean 

Production innebär en planerad strategisk förändring eftersom det initieras av ledningen. Strategisk 

förändring inträffar då företaget måste anpassa sig till externa krav i omgivningen och då högsta 

ledningen ingriper och försöker initiera, leda och underhålla en förändring. Detta sker både i den 

övergripande strategin och/eller i organisationen. Ytterligare likheter mellan implementering av Lean 

Production och planerade förändringar identifierades av Åhlström (1997), då han i sin studie fann att 

olika principer i konceptet implementeras i olika avlösande steg.  

 

Den påverkan en förändring har inom en organisation kan förklaras utifrån antingen det 

revolutionerande eller evolutionära perspektivet (Alvesson & Sveningsson 2008 s. 29). Dessa beskrivs 

som två ytterligheter som ur olika perspektiv förklarar varifrån förändringar härstammar samt vilken 

utspridning de har i organisationen. Det revolutionerande perspektivet innebär radikala strategiska 

förändringar som påverkar hela organisationen; i organisationskulturen och -strukturen samt på 

ledarskapet. En revolutionerande förändring är oftast ett resultat av att företaget utsatts av externa 

krafter såsom internationalisering och konkurrensutsättning. Tidsperioden inom vilken den sker är oftast 

begränsad. Till skillnad från det revolutionerande perspektivet påverkar det evolutionära perspektivet 

endast delar av organisationen men fördelas över en längre tidsperiod och sker enligt ett mer sekventiellt 

mönster. Evolutionära förändringar innebär att den interna strukturen påverkas, exempelvis genom 
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rekrytering av ny personal. En implementering av Lean Production innebär en revolutionerande 

förändring för företagen då det ofta implementeras som ett svar på ökad internationalisering samt att det 

påverkar stora delar av företaget (Åhlström 1997). Dock bör även likheter med det evolutionära 

perspektivet framhållas, då implementeringsprocessen sker över en längre tidsperiod och, som Åhlström 

påträffade i sin studie, sker i ett sekventiellt mönster.  

 

Ytterligare ett sätt att beskriva organisationsförändringar kan göras genom processansatsen (Alvesson & 

Sveningsson 2008 s. 45-48 & 206-207). Detta perspektiv beskriver förändringar som en framväxande, 

lokal process. Dessa genomförs genom en rad kontinuerliga processer inom den operativa och 

administrativa verksamheten som bygger på initiativ från organisationens medlemmar. Ledningen är 

förvisso den drivande kraften bakom förändringarna men tar hänsyn till de anställdas viljor. Det sker en 

ständig anpassning till oförutsägbara händelser efter vilka planerna anpassas. Detta förklaras med 

organisationens ständigt föränderliga form, som byter skepnad och anpassar sig till den komplexa miljö 

inom vilken den verkar. Processerna ser dessutom olika ut bland annat beroende på organisationens 

utformning samt översättning av det koncept som skall införas. Översättningarna skiljer sig åt lokalt och 

är beroende av olika tolkningar, meningskonstruktioner, erfarenheter och sker därmed enligt olika 

handlingsmönster i olika verksamheter. Ledarens uppgift är att dagligen stötta de anställda och att 

motivera dem till ett aktivt deltagande i förändringsarbetet. De enskilda individerna skall även ges 

utrymme för att se till egna intressen. Detta stödjer menings- och identitetsskapandet inom 

organisationen och skall därmed stödja processen samt skapa effektiva resultat. Processansatsen kan 

liknas vid det förändringsarbete som sker i och med arbetet med ständiga förbättringar i en Lean-

verksamhet. Det ramverk som upprättats för förbättringsarbetet är initierat av ledningen men 

aktualiseras av montörerna. 

4.1.1.	  Model	  of	  Change	  
I försök att förklara organisationsförändringar har ett flertal modeller tagits fram (Orgland 1997 s. 13-

26). Gemensamt för dem är att de förklarar organisationsförändringar som steg i en process. Kurt Lewin 

utvecklade tidigt en av de mest grundläggande förändringsmodellerna ’Model of Change’. Modellen 

förklarar och indelar förändringsprocesser i tre faser (Angelöw 1991 s. 127-134; Nahavandi 2012 kap. 

9; Orgland 1997 s. 13-26). Dessa är upptining (unfreezing), förändring (change) samt återfrysning 

(refreezing). För respektive fas identifierade Lewin karaktäristika som skiljer dem åt. Modellen har 

senare kompletterats med ett ledarperspektiv av andra forskare. Det är vid upptiningsfasen som 

organisationen upptäcker ett behov av förändring och där ansträngningar görs för att i möjligaste mån 

förbereda sig inför dem. Behovet som upptäcks kan föranledas av att företaget uppnått sämre resultat 
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eller att en lägre effektivitet och låg arbetsmotivation drabbat organisationen. En förutsättning för att en 

förändring skall kunna genomföras är att det råder en enhetlig bild om att företagets resultat är kraftigt 

försämrat. Detta skall följas av att samtliga involverade i företaget, såväl ledning som anställda, 

upplever att förändring krävs för att uppnå goda resultat igen. Det framhävs som ytterst viktigt att 

samtliga anställda är motiverade till att genomföra förändringen samt att de är öppna för att prova något 

nytt. För att en förändring skall komma till stånd, måste även två olika krafter vara i obalans, de krafter 

som består av motstånd mot förändringen (motståndskrafter) samt de krafter som talar för förändring 

(förändringskrafter). När förändringskrafterna är starkare än motståndskrafterna ger detta upphov till 

förändring. Detta åstadkoms antingen genom att minska motståndskrafterna eller att öka 

förändringskrafterna. Lewin förespråkade att öka förändringskrafterna istället för att minska 

motståndskrafterna då detta skapar minst spänning bland de anställda. Att förstärka eller försvaga dessa 

krafter är en uppgift som främst ligger i ledarens ansvar (Nahavandi 2012 s. 283). Ofta anlitas en extern 

part, en konsult, i denna fas för att hjälpa till med förändringsarbetet. Konsulterna har ofta värdefull 

kunskap om hur detta skall genomföras och har väl strukturerade metoder för arbetet. För att övertyga 

de anställda om att förändringen måste genomföras, är det enligt Lewin viktigt att ledarna i ett inledande 

stadium bjuder in dem till att delta i planeringen av detta. Här skall de anställda ges utrymme att bidra 

med egna åsikter och lösningar. För att öka förändringskrafterna kan ledaren låta de anställda medverka 

i kurser och föreläsningar för att luckra upp deras värderingar. Möts förslaget av tvivel och kritik, 

påbörjar ledaren ett övertalningsarbete starkt influerat av politiska incitament och maktmedel för att 

minska motståndskrafterna. Exempel på detta kan vara att använda sig av symboler, språk och 

ideologier för att därmed påverka organisationskulturen och de anställdas inställningar till förändringen 

(Alvesson & Sveningsson 2008 s. 30).  

 

Under förändringsfasen konstrueras konkreta rutiner, tillvägagångssätt samt värderingar. Även i denna 

fas betonas medarbetarnas delaktighet. Detta kan vara att mindre grupper (antingen montörer eller 

anställda på strategiska nivåer som exempelvis produktutveckling) regelbundet deltar i diskussioner om 

förbättringar. Ledarens roll är central även i denna fas, då denne fortsatt skall betona och kommunicera 

vikten av förändringen samt erbjuda stöd för att styra medarbetarna i rätt riktning.  

 

I den slutliga fasen, återfrysning, görs rutinerna och tillvägagångssätten permanenta och inkorporeras 

som stabila rutiner i verksamheten. Ledarens roll är att coacha de anställda och att förankra 

förändringarna med hjälp av olika belöningssystem (Nahavandi 2012 s. 284).  
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4.2.	  Ledarskap	  
När ledarskap diskuteras i samband med organisationsförändring återkommer ofta teorierna om 

transformativt- och transaktionellt ledarskap (Eisenbach et al. 1999 s. 83). Teorierna introducerades av 

Burns under 1970-talet och har dominerat forskningsfältet sedan dess. De två teorierna brukar även 

diskuteras tillsammans med laissez-faire ledarskap. Skillnad mellan de tre teorierna görs med avseende 

på huruvida ledarskapet är aktivt eller passivt gentemot de underordnade samt hur effektivt det anses 

vara (Bass & Riggio 2006 s. 1-9). Utöver dessa tre ledarskapsteorier kan teorin om situationsanpassat 

ledarskap nämnas. Teorin har vunnit gehör genom att angripa frågan om effektivt ledarskap ur ett annat 

perspektiv som inte bygger på ett utbyte mellan ledaren och den anställde. Nedan följer en presentation 

av de fyra ledarskapsteorierna.  

4.2.1.	  Transaktionellt	  ledarskap	  
Ledarskap har traditionellt setts som ett utbyte mellan ledaren och följaren, där ledaren erbjuder sin 

underordnade någon form av belöning i utbyte mot en prestation. Bass och Riggio (2006) diskuterar 

denna typ av ledarskap, transaktionellt ledarskap, som uppstår då ledaren antingen belönar eller 

disciplinerar medarbetaren för att uppnå ett mål. Denna form av ledarskap leder ofta till att de 

underordnade gör det ledaren önskar. Dock medför det sällan att de underordnade är engagerade och 

motiverade att lösa uppgiften. Det leder istället ofta till att medarbetarna endast strävar efter att uppfylla 

det som förväntas av dem och inget mer. Målen som uppnås är således kortsiktiga (Nahavandi 2012 s. 

193). Transaktionellt ledarskap förklaras av Bass och Riggio (2006) genom uppdelningen mellan två 

olika transaktionella ledarbeteenden; villkorad belöning (contingent reward) samt att leda genom att 

hantera avvikelser (managment by exeption). Dessa olika ledarbeteenden skiljs åt med avseende på 

ledarens passivitet eller aktivitet samt hur effektivt det anses vara. 

 

Då ledaren använder villkorad belöning erbjuds den anställde ett materiellt utbyte, exempelvis lön, för 

att uppnå högre prestationer och ett uppsatt mål. Ledaren förmedlar till medarbetarna vad de kan 

förvänta sig för belöning om de uppnår det uppsatta målet. Villkorad belöning anses vara effektivt 

eftersom det leder till att medarbetaren gör det ledaren önskar. Ledaren är enligt detta förfarande aktivt 

engagerad i sina medarbetare.  

 

Att leda genom att hantera avvikelser är den andra formen av transaktionellt ledarskapsbeteende och 

uppstår då ledaren tillrättavisar sina anställda. Detta kan göras antingen aktivt eller passivt. Ledaren kan 

aktivt övervaka den anställde och tillrättavisa denne då det anses vara tillbörligt. Detta används ofta vid 

situationer som kräver hög säkerhet. Ledaren kan även passivt hantera medarbetarens misstag genom att 

reaktivt tillrättavisa den anställde. Detta förekommer oftast då en ensam ledare ansvarar för ett större 
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antal anställda. Att leda genom att hantera avvikelser innebär att ledaren är mindre engagerad i sina 

medarbetare och anses därmed vara en mindre effektiv form av ledarskap.  

4.2.2.	  Transformativt	  ledarskap	  
James Burns var en av de första att definiera transformativt ledarskap då han ställde det mot 

transaktionellt ledarskap (Bass & Riggio 2006 s. 3-11). Istället för att erbjuda någon form av utbyte till 

sina underordnade, bygger transformativt ledarskap på att motivera de anställda att göra mer än vad som 

krävs av dem. Trots sina olikheter, menade Bass att en effektiv ledare kombinerar både ett 

transformativt- och ett transaktionellt ledarskapsbeteende. Oftast uppstår transformativt ledarskap i en 

dynamisk omgivning karaktäriserad av instabilitet vilket i sin tur skapar behov av förändring (Yukl 

2012 s. 299-300). En transformativ ledare inspirerar, engagerar och motiverar sina anställda. Detta leder 

till att de anställda gör mer än vad som ursprungligen förväntas av dem och att de gör det av egen vilja. 

En stor grundsten av teorin utgörs av ledarens egenskap av karisma vilket skall bidra till att de anställda 

vill identifiera sig med ledaren. Teorin utvecklades senare av Bass & Riggio (2006) då teorin indelades i 

fyra delkomponenter. Antingen tillämpar ledaren alla komponenter eller en kombination av några. De 

fyra delarna är idealiserad påverkan, intellektuell stimulans, individuell omtanke samt inspirerande 

motivation.  

 

Idealiserad påverkan. En transformativ ledare agerar förebild åt sina underordnade. Detta skapar 

förtroende, lojalitet och respekt för ledaren då de underordnade identifierar sig med denne (Bass & 

Riggio 2006). Idealiserad påverkan främjar nära band mellan ledaren och den anställde. Detta resulterar 

i att den anställde överkommer sin rädsla för och motstånd till förändring och strävar efter att uppnå 

ledarens vision.  

 

Intellektuell stimulans. Ledaren uppmuntrar till kreativitet bland de anställda genom att hjälpa dem att 

närma sig samt lösa problem på nya sätt. Samtliga medarbetare engageras i detta, där allas förslag skall 

tas på allvar och beprövas (Bass & Riggio 2006). Genom att anförtro ansvar till sina anställda, 

stimulerar och inviger ledaren dem i en känsla att vara tillräckliga. Detta medför att medarbetaren med 

självsäkerhet kan lösa problem i verksamheten. Att skapa tillit för medarbetarnas kompetens utvecklar 

såväl medarbetaren som företaget genom att det tillför ett innovativt tänkande och skapar en lärande 

organisation (Nahavandi 2012). Ledaren uppmuntrar sina anställda att självständigt söka lösningar på 

verksamhetens problem genom att involvera dem i diskussioner om detta. 
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Individuell omtanke. Ledaren agerar som coach eller mentor för sina anställda och hjälper dem uppnå 

personliga mål och behov om utveckling (Bass & Riggio 2006). Ledaren identifierar och accepterar 

varje medarbetares enskilda behov och tillfredsställer dessa. Ett fördelaktigt sätt att uppnå detta är att 

skapa ett öppet klimat med två-vägskommunikation, något som skapas genom att ledaren är fysiskt 

närvarande bland de anställda. Ledaren är en bra lyssnare och kommer ihåg tidigare diskussioner med 

den anställde. Den anställde känner sig sedd och blir därmed motiverad att utföra ett bättre arbete, något 

som även skall bidra till personlig utveckling.  

 

Inspirerande motivation. Ledaren kommunicerar en tydlig vision om önskat framtida tillstånd som alla 

skall vara delaktiga i och gynna samtliga organisationsmedlemmar (Yukl 2012 s. 299). Genom att 

förmedla visionen så att den korresponderar med medarbetarnas egna intressen, skapas en inre 

motivation byggt på medarbetarnas egna värderingar och ideal. Visionen skall delas med alla inom 

organisationen och ledaren skall sätta tydliga delmål som skall underlätta för samtliga 

organisationsmedlemmar att sträva efter visionen (Bass & Riggio 2006).   

 

Yukl (2012) skilde mellan transaktionellt ledarskap och transformativt ledarskap genom en distinktion 

mellan hur medarbetarna motiveras. Han menade att motivationen från ett transaktionellt 

ledarskapsbeteende bygger på instrumentella incitament, såsom att erbjuda materialistiska utbyten som 

lön för att en uppgift skall bli löst. Transformativt ledarskapsbeteende, å andra sidan, skapar en 

internaliserad motivation hos medarbetaren.  

4.2.3.	  Laissez-‐faire	  ledarskap	  
Likt namnet antyder är låt-gå ledarskap (laissez-faire) en form av ”icke-ledarskap” (Bass & Riggio 2006 

s. 8-9, Yukl 2012 s. 298). Ledarskapet är därmed frånvarande då det saknas en ledare som tar aktiva 

beslut. Ledarskapet bygger inte på något som helst utbyte mellan ledaren och följaren, och åtgärder blir 

lämnade därhän. Detta är ett ineffektivt ledarskap eftersom ledaren ignorerar verksamhetens problem 

och de anställdas behov. Ett låt-gå ledarskap skapar en grupp av anställda som är frustrerade och dåligt 

koordinerade vilket i sin tur leder till att arbetet blir dåligt utfört. 

4.2.4.	  Situationsanpassat	  ledarskap	  	  
Paul Hersey och Kenneth Blanchard utvecklade en ledarskapsteori och modell med en annan inriktning 

än de transformativa- och transaktionella ledarskapsteorierna. Teorin utgår från ledarens förmåga att 

identifiera den situation som råder i företaget. För att vara så effektiv som möjligt skall ledaren efter 

situation, anpassa sin ledarskapsstil. Situationen består av olika variabler i ledarens omgivning. Dessa 

utgörs enligt Hersey och Blanchard bland annat av följare, kollegor, organisation, överordnade, 
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jobbkrav samt andra situationsbetingade variabler (Hersey et al. 1996 s. 164). Vilken ledarskapsstil som 

tillämpas är dock mest betingad av följarnas mognadsnivå. 

 

Ledarskapsstil. I det situationsanpassade ledarskapet är ledaren antingen uppgifts- eller 

relationsorienterad. En uppgiftsorienterad ledarskapsstil definieras efter i vilken utsträckning som 

ledaren talar om för sina anställda vad, hur, när, var samt vem som skall utföra en arbetsuppgift (Ibid 

s.191). En relationsorienterad ledarskapsstil definieras efter i vilken utsträckning som ledaren lyssnar, 

stöttar och för en tvåvägskommunikation med sina anställda. Figur 1 visar olika ledarskapsstilar knutna 

till de fyra möjliga kombinationerna av uppgifts- och relationsorienterat ledarskap.   

 

 
Figur 1. Effektivt ledarskapsbeteende (egen bearbetning från Hersey et al. 1996 s. 193) 

 

Mognadsnivå. Det två olika komponenterna kompetens och vilja bildar tillsammans olika 

mognadsnivåer hos medarbetarna. Kompetens utgörs av den kunskap, erfarenhet och färdighet som en 

anställd eller grupp av anställda kan tillföra en uppgift. Vilja består av hur mycket individen eller 

gruppen med självförtroende, engagemang och motivation löser uppgiften (Ibid s. 194-195). De två 

komponenterna ger upphov till fyra olika kombinationer av mognadsnivå. 
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Figur 2. Anställdas mognadsnivå (egen bearbetning från Hersey et al. 1996 s. 195) 

 

För varje mognadsnivå matchas den ledarskapsstil som lämpas bäst i situationen. Nedan följer en 

redogörelse för de fyra möjliga kombinationerna (Hersey et al. 1996 s. 201- 207).  

 

S1+M1. Då de anställdas kompetens och vilja är låg, kräver detta ledarens tydliga instruktioner och 

höga grad av övervakning. Ledaren är således högt uppgiftsorienterad i ansatsen att styra, guida och 

strukturera personalstyrkan. 

  

S2+M2. I denna situation då de anställdas kompetens är låg men det finns en hög grad av vilja, bör 

ledarstilen vara både uppgifts- och relationsorienterad. Detta är viktigt för att leda de anställda att utföra 

rätt arbetsuppgifter men även för att behålla motivationen och därmed viljan uppe. Ledarstilen är 

karaktäriserad av att förklara, övertala och förtydliga samt att uppmuntra de anställda att ställa frågor.  

 

S3+M3. I denna situation har de anställda rätt kompetens att utföra en arbetsuppgift, dock är viljan låg. 

Detta kan exemplifieras med att den anställde nyligen lärt sig sitt arbete men ännu inte vunnit 

självförtroendet att sin kunskap är tillräcklig. Det kan även vara då en medarbetare varit anställd under 

en längre tid men tappat motivation att utföra sin arbetsuppgift. Den låga viljan kan dessutom vara ett 

resultat av ett ökat missnöje med ledaren. Detta kräver en ledare som för en tvåvägskommunikation med 

sina anställda. Ledaren skall stötta och uppmuntra de anställda samt involvera dem i arbetet.  

 

S4+M4. I denna situation är de anställdas kompetens hög och har även en stark vilja att utföra 

uppgiften. Självförtroendet bland medarbetarna är högt vilket inte kräver ledarens direkta styrning. De 

anställda får därmed ansvaret att själva lösa uppgiften. Ledarstilen är i denna situation delegerande och 

observerande. Ledaren skall uppmuntra till självständigt initiativtagande och erbjuda stöd och resurser 

till de anställda.  
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4.2.5.	  Ledarskap	  i	  Lean	  Production	  	  
En utveckling av det transformativa ledarskapet och hur det fungerar i konceptet Lean Production, kan 

jämföras med Flinchbaugh & Carlinos diskussion om ledarskap i Lean Production (2006 kap. 5). 

Författarna beskriver ledarens roll i ett företags Lean-arbete för att främja en framgångsrik 

implementering av konceptet. De definierar och strukturerar fem olika steg där ledarbeteendet visar på 

tydliga likheter med transformativt ledarskap. Flinchbaugh & Carlino förespråkar att en ledare ska: 

 

1. Vara en lärare. Att arbeta med Lean Production skall bidra till att företaget blir en lärande 

organisation. För att detta skall ske, är det viktigt att samtliga individer i organisationen delar 

samma tankar och idéer. Det är ledarens uppgift att få sina anhängare att tänka självständigt och i 

linje med organisationens övergripande filosofi och grundläggande principer. Detta skall uppnås 

genom ledarens förmåga att fånga upp sina medarbetares individuella kompetens och att 

dagligen involvera dem i diskussioner om hur verksamheten kan utvecklas.  

 

2. Bygga spänning, inte stress. En ledare måste kunna förmedla den rätta energin för att de 

anställda skall känna en positiv påtryckning att vilja uppnå organisationens mål. Ställs alltför 

höga krav på dem utan att ledaren erbjuder stöd och riktlinjer för hur målen skall uppfyllas, 

skapas en negativ känsla av stress och organisationen blir stillastående. En positiv stress uppnås 

då de anställda känner att klyftan mellan nuvarande och önskat tillstånd kan överbryggas med 

hjälp av rätt resurser och stöd från ledaren. Genom ledarens visionära förmåga att förmedla en 

tydlig målbild och att skapa förståelse i att företagets nuvarande tillstånd är ohållbart, uppnås en 

balans mellan en positiv och negativ stress. Detta säkerställs genom att tillhandahålla resurser för 

att minska klyftan däremellan. Att få de anställda att inse att nuvarande tillstånd är ohållbart kan 

åstadkommas genom att ta med dem på en ”waste walk” så att de själva kan identifiera de delar 

av verksamheten som skapar slöseri. Därefter skall ledaren visa riktningen och erbjuda rätt 

verktyg för att nå målet.  

 

3. Eliminera rädsla och komfort. För att Lean-arbetet skall utvecklas, kräver detta ett ständigt 

förbättringsarbete. Detta förutsätter att medarbetarna vågar experimentera och ifrågasätta 

etablerade arbetssätt och metoder. För att möjliggöra detta måste medarbetarna ha kunskap om 

det område de arbetar inom. Det är ledarens uppgift att skapa en miljö som främjar lärande och 

uppmuntrar den anställde att våga prova på nya saker. Ledaren skall med hjälp av olika 

incitament uppmuntra den anställde till lärande, exempelvis genom att sätta upp tydliga mål, 

uppmuntra till experimenterande samt eliminera sådant i verksamheten som kan innebära en 
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fysisk risk för medarbetaren. Ledaren skall även undanröja psykologiska hinder genom att 

uppmuntra medarbetarens idéer, även om de inte anses vara användbara. Ytterligare ett sätt att 

uppmuntra till lärande är att ledaren själv agerar förebild genom att erkänna egna fel och brister. 

 

4. Leda genom synligt deltagande. För att leda en organisation i Lean-arbetet, är det viktigt att 

ledarna aktivt deltar i förändringsaktiviteterna och agerar förebild för hur arbetet skall 

genomdrivas. Detta är viktigt för att kunna förmedla rätt prioritetsordning, där Lean-arbetet skall 

ha högsta prioritet framför andra administrativa uppgifter. Genom att ledaren själv deltar i samt 

observerar det dagliga arbetet, ges denne kännedom om de problem som kan uppstå i 

verksamheten vilket underlättar för problemlösningen av dessa.  

 

5. Införa Lean i sin egen praxis. Utöver att utvärdera och revidera den verksamhet man ansvarar 

för, bör ledaren även utvärdera sitt eget arbetssätt och metoder i sitt ledarskap. Detta skall 

utmynna i att ledarens egna processer struktureras för att bli mer förutsägbara och därmed 

möjliggöra för att minska sådana aktiviteter som medför slöseri.  

4.3.	  Teoretisk	  Referensram	  	  
För att sammanfatta teorikapitlet följer nedan en kort återkoppling till de båda teoriavsnitten, där en 

förklaring ges till hur de samspelar i anknytning till denna studies syfte samt hur de används i analysen 

av insamlat material. Genom att belysa viktiga avsnitt i teorikapitlet, identifieras frågor (nedan i kursiv 

stil) som skall besvaras vid bearbetning av data. 

 

Organisationsförändring. Organisationsförändring kan enligt Kurt Lewins ’Model of Change’ indelas 

i tre faser. I respektive fas beskrivs olika aktiviteter och ansträngningar en ledare bör lägga vikt vid för 

att främja förändringsarbetet. Teorin tillämpas i denna uppsats som ett analytiskt verktyg för att 

klassificera företagsurvalets respektive Lean-arbete i lämplig fas. Detta skall underlätta för att urskilja 

de förutsättningar som ges för vilket ledarskap som är framträdande hos respektive företag och fas. 

• Hur kan de olika faserna ”upptining”, ”förändring” samt ”återfrysning” beskrivas vid en 

implementering av Lean Production? Vilka förutsättningar ges för ledarskapet i respektive 

företag i urvalet? Vilka parter involveras i förändringsarbetet? Var ligger fokus?  

 

Ledarskap. Avsnittet beskriver olika ledarskapsstilar och tillämpas i analysen för att förklara de 

ledarbeteenden som påträffats under datainsamlingen. Teorierna transformativt ledarskap och 

transaktionellt ledarskap har av tidigare forskare påträffats vara framträdande under 
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organisationsförändringar och kommer därmed att beaktas i analysen av data. Teorin om laissez-faire 

ledarskap kommer ej att vidare behandlas i uppsatsen då den av uppsatsförfattarna bedöms vara ytterst 

osannolik att påträffa i detta sammanhang. Ej heller kommer avsnitt 4.2.5. att beaktas i analysen utan 

utgör en källa till ökad förståelse om området.  

• Hur ser aktuell situation ut på respektive företag avseende kombinationen medarbetarnas 

mognadsnivå och ledarskapsstil? Vad i insamlad data tyder på likheter med ett transformativt 

ledarskap? Finns det något som tyder på ett transaktionellt ledarskapsbeteende?  

 

På vilket sätt samverkar teorierna?  

Att införa Lean Production i en verksamhet är alltid på initiativ av ledningen på en strategisk nivå. 

Således ses ledarskap som en oberoende variabel och organisationsförändring som beroende. I denna 

uppsats används implementeringen av Lean Production för att illustrera en organisationsförändring. 

Införandet av konceptet ger upphov till olika förutsättningar för hur ledarskapet fokuseras på operativ 

nivå. Detta gör ledarskap i denna uppsats till beroende variabel och organisationsförändring till 

oberoende. 
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5.	  Implementering	  av	  Lean	  Production	  	  
Nedan presenteras utfallet från intervjuerna. Avsnittet är strukturerat efter den teoretiska 

referensramen och inleds med en klassificering av företagsurvalet i olika implementeringsfaser av Lean 

Production. För respektive företag följer en förklaring om vad det aktuella implementeringsarbetet 

betyder i termer av organisationsförändring i deras verksamhet. Därefter presenteras ledarskapet i och 

med implementeringen av Lean Production för respektive företag.  

 

 
Upptining Förändring Återfrysning 

Maquet X − − 
Öhlins ✔ X − 
Aritco ✔ ✔ X 
Delaval ✔ ✔ X 
X Befinner sig i 

 ✔ Gått igenom  
− Ännu ej gått igenom 

 Tabell 6. Klassificering av företagsurvalet 

5.1.	  Maquet	  
Detta avsnitt baseras på de intervjuer som genomförts med Tomas Lanbro (AC), Kannika Motha (TL) 

samt Rasmus Skarp (OP).  

5.1.1.	  Organisationsförändring	  på	  Maquet	  
Som framgår av tabellen ovan befinner sig Maquet under upptiningsfasen och därmed i ett tidigt stadie i 

implementeringen av Lean Production. Företaget har arbetat med delar av konceptet i kombination med 

delar från andra produktionssystem i omkring fem års tid. Idag har dock fokus ändrats till att införa 

Lean Production fullskaligt i hela förtaget. Detta innebär i dagsläget att produktionen inte domineras av 

konceptet även om vissa delar och verktyg inspirerade av Lean Production tillämpas i produktionen. 

”Daglig styrning” (jämför processtyrningstavla) är ett av dessa verktyg som sedan tidigare tillämpas. 

Varje morgon samlas samtliga anställda i produktion inklusive avdelningschef runt tavlan. Under tio 

minuter planeras dagens produktion, dagens personalresurser ses över och en uppföljning av föregående 

dags avvikelser görs. Utöver den Lean-inspirerande tavlan styrs produktionen sedan tidigare enligt en 

förbestämd takt beräknad på efterfrågan. Dessutom är arbetsstyrkan sedan tidigare strukturerad i team 

med inspiration från TPS.  

 

Implementeringen av konceptet skall genomföras på samtliga produktionsavdelningar på företaget och 

således inte enbart på undersökningsområdet. Initiativet att införa Lean Production togs av ledningen på 

företaget. Syftet med att införa det nya konceptet är att effektivisera verksamheten samt att uppnå en 

högre kvalitet på produkterna, detta för att kunna möta den ökade konkurrensen på marknaden. Teamen 
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kommer i och med implementeringen att omstruktureras och medarbetarna skall delas in i två stycken 

team. Det ena kommer att ansvara för montering av produkterna och det andra för testning av dem. Att 

införa flödesmontering istället för stationsmontering har i dagsläget ett stort fokus i Maquet.  Det första 

steget att övergå till flödesmontering har redan tagits då en pilotlina för detta inom kort kommer att 

sättas i drift.  

 

Samtliga medarbetare som arbetar inom produktion skall involveras i förändringsarbetet. I denna fas 

innefattar detta på Maquet att informera samtliga medarbetare om konceptets innehåll. Än så länge har 

man under en heldag hållit en utbildning om konceptets grunder. Detta skedde genom att ett företag som 

arbetar inom samma bransch och som arbetat med konceptet under flera år, anlitades för att besöka 

Maquet. Visiten syftade till att informera personalen om vad det innebär att arbeta med Lean 

Production. OP har arbetat med Lean Production under en tidigare anställning i ett likartat företag och 

har därmed en förkunskap om konceptets innebörd och tillämpning. Han är förvissad om att det nya 

arbetssättet kommer att medföra positiva verkningar för såväl honom själv i sitt arbete som för företaget. 

För några av medarbetarna är det första gången de skall arbeta med Lean Production. På grund av detta 

har en viss osäkerhet uppkommit i och med introduceringen av konceptet.  

5.1.2.	  Ledarskap	  under	  implementeringsprocessen	  av	  Lean	  Production	  på	  Maquet	  
I och med den stundande stora förändringen på Maquet har AC börjat förbereda de anställda på 

implementeringen av Lean Production. Detta har han gjort genom att sprida information om konceptets 

innebörd samt hur implementeringen är tänkt att gå till. De anställda har även fått ”pröva på” konceptet 

som arbetssätt i liten skala genom att spela ett Lean-spel.  

 

Förslaget att införa Lean Production i verksamheten möttes initialt av en viss skepsis från några av 

medarbetarna. Några uttryckte det enligt AC som att Lean Production skulle göra arbetet ”tråkigt”. För 

att bemöta detta förklarade AC att alternativet var att flytta produktionen till Malaysia där det är 

billigare att producera. Under intervjun med TL bekräftas att det funnits en viss oro bland de anställda 

inför den stundande implementeringen. Oron grundades främst i att många trodde att effektiviseringen 

det nya arbetssättet medför skulle ge upphov till problem inom produktion. Det rådde även osäkerhet 

om hur arbetet skulle fungera rent praktiskt i och med detta. AC anser att det är viktigt att samtliga 

involverade skall förses med information för att undanröja missförstånd. En ansvarig chef har tillsatts 

med uppgift att besvara frågor och bemöta osäkerheter gällande implementeringen. Detta och den ovan 

nämnda utbildningen upplever TL som positivt. Även OP beskriver utbildningstillfället i positiva 

ordalag. AC är av åsikten att det kan ta längre tid för de som arbetat längre inom företaget att acceptera 



 31 

det nya arbetssättet. För att möta detta avser han att med omsorg välja medarbetare att arbeta på 

pilotlinan. De som väljs ut ska vara relativt nya på företaget då de enligt AC är mer öppna för 

förändringar. Förhoppningen hos AC är att detta skall väcka ett intresse hos de mer skeptiska Maquet-

arbetarna att vilja prova på arbetssättet. Detta menar AC kan medföra att de sedan kommer att acceptera 

och uppskatta det nya produktionssystemet. Han menar att då de får se med egna ögon hur det nya 

produktionssättet fungerar, kommer de att inse att det ”inte är så farligt”. 

 

Att vara ”rak, tydlig och ärlig” är enligt AC det mest effektiva sättet att förmedla en idealbild till sina 

anställda samt hur man skall ta sig dit. Han brukar ”tala i bilder”, vilket enligt honom är ett effektivt och 

tydligt sätt för att försäkra sig om att den man talar med har förstått. Dessutom anser han att det är 

viktigt att synas ute i produktion och att försöka tala med alla medarbetare minst en gång under dagen, 

företrädesvis om något som inte är direkt kopplat till verksamheten. Avdelningen representeras av 

anställda från tolv olika nationaliteter och med olika utbildningsgrad. AC understryker vikten av att 

förstå och respektera de olika kulturella bakgrunderna och att kunna ”se” varje medarbetare. Detta 

menar han är viktigt eftersom alla har ett behov av uppmärksamhet och bekräftelse.  

 

För att uppmuntra de anställda att vara delaktiga och att bidra med idéer, accepterar han emellanåt en 

medarbetares förslag som är ”good enough”. Detta menar AC kan vara användbart i det framtida Lean-

arbetet. Han poängterar vikten av att inte ”köra över” medarbetaren och att därigenom hävda sin 

suveränitet, då man endast gör detta en gång. Har ledaren ignorerat ett förslag, menar AC att 

medarbetarens förtroende är förbrukat. Han förklarar vidare att detta kan leda till att den anställde i 

fortsättningen inte vågar komma med nya åsikter. AC framhäver även att det är viktigt för honom som 

ledare att både kunna ge och ta kritik samt att vara öppen för förslag som gäller det egna ledarskapet. 

OP bekräftar detta genom att beskriva sin arbetsplats som empatisk och med högt i tak.  
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Organisationsförändring på Maquet  Ledarskap på Maquet 
• Skall införa Lean Production fullskaligt i hela 

företaget. 
• Förändring på initiativ av ledningen för att möta 

ökad konkurrens. 
• Tillämpar i dagsläget tre Lean-verktyg: ”Daglig 

styrning”, takt-tid samt teamarbete. 
• Förändringsarbetet involverar samtliga 

medarbetare. 
• Det råder en viss osäkerhet och blandade 

känslor inför implementeringen bland de 
anställda. Varierad erfarenhet och kunskap om 
Lean Production. 

• Fokus: att förbereda de anställda på den 
kommande förändringen samt att utarbeta de 
Lean-verktyg som skall inkorporeras i 
verksamheten. 

• Sprider information, under formella 
mötestillfällen samt under dagliga informella 
samtal i produktionslokalen. 

• Väljer nya medarbetare att arbeta på pilotlinan. 
• Bemöter motstånd genom att ge konkreta 

alternativ till att införa konceptet (flytta 
produktionen). 

• ”Rak, tydlig och ärlig” kommunikation.  
• Betonar vikten av att se varje individ. Avsätter 

tid att röra sig ute i produktion för att kunna ta 
enskild kontakt med de anställda. 

• Accepterar ”good enough” förslag för att 
uppmuntra medarbetarnas delaktighet. 

Tabell 7. Organisationsförändring och ledarskap på Maquet. 

5.2.	  Öhlins	  
Detta avsnitt baseras på intervjuer med Fredrik Johansson (MC) samt Lotta Eriksson (TL). 

5.2.1.	  Organisationsförändring	  på	  Öhlins	  
Ur Tabell 6 kan utläsas att företaget Öhlins genomgått den första fasen i implementeringen av Lean 

Production och för närvarande befinner sig i förändringsfasen. Sedan år 2011 då Lean Production 

infördes i organisationen, har företaget aktivt arbetat med att stegvis implementera konceptet. Många av 

de tilltänkta Lean-verktygen är inkorporerade i produktionsverksamheten. Med inspiration hämtat från 

TPS är dessa översatta till företagets egna produktionssystem Öhlins Production System (ÖPS). Detta 

har utvecklats av en ansvarig strategisk grupp som bland annat tagit fram ett ramverk för ständiga 

förbättringar (kaizen). Detta är för närvarande företagets största fokus i Lean-arbetet. Det råder även ett 

starkt fokus mot att effektivisera flödet i produktionen. Nya arbetssätt testas och växer stegvis fram på 

en pilotlina. På denna arbetar ett antal ordinarie montörer som är aktivt delaktiga i förändrings- och 

förbättringsarbetet. Det är dock inte endast personalen på pilotlinorna som är involverade i Lean-arbetet. 

Samtliga anställda inom produktion involveras i kaizen-arbetet genom att medverka i så kallade 

”slöserijakter”. Detta innebär att montörerna tillsammans med MC går runt i produktionen för att 

identifiera sådant som kan kännetecknas som slöseri. Det samlade resultatet från slöserijakterna tas 

sedan upp i möten där montörerna utvecklar förslag till hur problemen kan förbättras. Den pågående 

förändringen fortskrider genom en blandning av initiativ från både ledning och anställda. Hjälpmedel i 

slöserijakten och i kaizen-arbetet är Toyotas 7+1-slöserier samt ”fem varför”.  
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Lean-arbetet tillämpas idag på samtliga linor. Visuellt tas det i uttryck genom Kanban-systemet för 

påfyllning av komponenter från lagret till respektive lina. Utöver detta tillämpas ”förbättringstavlor” 

(processtyrningstavlor). Dessa används som hjälpmedel i den månatliga uppföljningen av 

produktionsstatus och avvikelser. I nuläget sker aktiviteter för att månadsuppföljningarna skall brytas 

ned till veckouppföljningar.  

 

Några av medarbetarna har fått en grundläggande introduktion till ÖPS och avsikten är att ett 

utbildningspaket skall utformas som samtliga medarbetare skall få ta del av. Syftet med utbildningen är 

att det skall förmedla en entydig bild av Öhlins Lean-arbete. Det syftar även till att samtliga anställda 

skall veta hur det dagliga arbetet skall utföras samt vart ÖPS skall ta företaget i framtiden.  

5.2.2.	  Ledarskap	  under	  implementeringsprocessen	  av	  Lean	  Production	  på	  Öhlins	  
För att få de anställda att förstå innebörden av Öhlins Production System (ÖPS), försöker MC att göra 

det extra tydligt genom att visualisera vad varje princip innebär. Han menar att ÖPS bäst förstås av 

medarbetarna om de i praktiken kan se vad ”att eliminera slöseri” innebär. Detta görs genom att först 

utbilda teamledarna i vad man skall leta efter (med hjälp av de 7+1 vanligaste typerna av slöseri). Det är 

därefter teamledarens uppgift att föra vidare informationen till teammedlemmarna som sedan tillämpar 

sina nya kunskaper i slöserijakten. TL framhäver vikten av att låta de anställda prova sina 

förbättringsförslag. Även om dessa inte inkorporeras i verksamheten, så ”har man i alla fall provat”. 

Hon uttrycker att då konceptet är nytt är det spännande att arbeta med, speciellt då det visar sig ge 

resultat.  

 

MC är ofta synlig ute i produktion då hans kontor är placerat i direkt anslutning med fönster ut mot 

produktionslokalen. Han försöker att arbeta tillsammans med montörerna under ett tillfälle i veckan. 

Detta förklarar MC med vikten av att ”vara intim” produktionen; att lyssna och prata med medarbetarna 

för att lära. MC beskriver att han själv erfarit ledare som haft ”svårt att plocka upp problem som är 

relevanta” eftersom de ”inte ser eller hör rätt saker”. Han menar att detta kan åtgärdas genom att vara 

synlig och deltagande i produktionen och därmed ges en ökad kännedom om den. Detta menar han 

skapar goda förutsättningar för de anställda att utföra ett bra arbete. MC betraktar detta som en av sina 

viktigaste arbetsuppgifter. TL bekräftar MC:s ständiga närvaro och upplever själv detta som något 

positivt.  

 

TL uppfattar kommunikationen som öppen bland samtliga anställda i produktion. Hon menar att åsikter 

och tankar inte enbart lyfts fram på medarbetarsamtalen. TL upplever att det snarare inte finns något att 
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ta upp vid dessa tillfällen, eftersom det redan avhandlats i det dagliga samtalet. Detta uttrycker TL som 

något positivt då det har underlättat för de anställda att överkomma de tvivel som i viss mån uppkommit 

i och med införandet av konceptet. TL upplever att majoriteten av medarbetarna ”i det stora hela” har 

uppfattat syftet med konceptet men att det fortfarande kvarstår vissa osäkerheter.  

 

MC menar att uppföljning är extremt viktigt i ett Lean-ledarskap.  Sitt viktigaste verktyg i detta är 

uppföljningstavlorna som, med bra nyckeltal att mäta mot, ger ett enat fokus mot verksamhetens mål. 

Han strävar efter att kommunikationen skall vara öppen, att man skall kunna prata om ”högt och lågt” 

med varandra. Att informera ”hellre för mycket än för lite” menar han är viktigt för att kunna genomföra 

en förändring. I sin roll som monteringschef, strävar han efter att inte redigera den information som 

kommer från högre instanser inom företaget, vilket leder till att medarbetarna känner sig involverade. 

MC menar att då en medarbetare inte känner sig involverad, ställer sig denne hellre vid sidan och tittar 

på.   

 

Organisationsförändring på Öhlins Ledarskap på Öhlins 
• Har arbetat med att stegvis implementera Lean 

Production i två år. Lean tillämpas på samtliga 
linor. 

•  Lean verktyg: kaizen, 7+1 slöserer, ”fem 
varför”, kanban, förbättringstavlor. 

• Fokus: effektivisera produktionsflödet, 
ständigt förbättringsarbete, utforma 
utbildningspaket.  

• Förändringsarbetet involverar samtliga 
medarbetare. 

• Stora förändringar i produktionslayouten 
kvarstår. 

• Involverar medarbetarna i förbättringsarbetet, 
bl. a. i slöserijakter. Tillåter dem att själva 
prova på sina förbättringsförslag, även sådana 
som inte tros ”vara tillräckligt bra”. 

• Både MC och TL tillbringar tid i direkt 
monteringsarbete tillsammans med 
montörerna. MC finns ofta tillgänglig. 

• Strävar efter att hålla en öppen kommunikation 
bland samtliga anställda. 

• MC strävar efter att visualisera varje del av 
Lean-arbetet, bl. a. med så kallade 
”slöserijakter”. 

• Viktigt med uppföljning i ett Lean-ledarskap 
för att få ett enat fokus på verksamhetens mål.  

• MC avser att inte redigera information som 
kommer från högre instanser inom företaget. 

Tabell 8. Organisationsförändring och ledarskap på Öhlins. 
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5.3.	  Aritco	  och	  Delaval	  

5.3.1.	  Organisationsförändring	  på	  Aritco	  
Data som presenteras i detta avsnitt utgörs av information från intervjuer med Aziz Acar (GL) och Akad 

Chamon (GM) samt internt företagsmaterial (APS – Aritco Production System 2013).  

 

Tabell 6 visar Aritcos nuvarande fas i implementeringsprocessen, återfrysning. Aritco införde Lean 

Production i sin verksamhet år 2007 då en ny VD tillträdde. Detta innebar stora omställningar i 

organisationsstrukturen, då man exempelvis införde mindre grupper med ansvariga gruppledare. 

Därmed flyttades ledarskapet närmare produktionsgolvet. I nuvarande fas är de nya rutinerna etablerade 

och företaget fokuserar istället på att genomföra mindre förändringar och justeringar av konceptet. 

Aritcos egna produktionssystem, Aritco Production System (APS), bygger på TPS och innehåller 5S, 

kanban, kaizen, heijunka, enstycksflöden med fixerade cykeltider, standardiserade komponentvagnar 

samt fixerade lagerplatser. Dagligen hålls möten kring ”Lean-tavlorna” (processtyrningstavlor). Mötena 

involverar gruppledarna samt representanter från bland annat inköp och logistik. Under tio minuter går 

man igenom produktionsstatus och avvikelser, exempelvis personal- och materialbrist. Varje grupp har 

en ansvarig gruppledare, en planeringskoordinator samt en kvalitetskoordinator. Gruppledarna är 

ansvariga för att rätt antal produkter produceras i rätt kvalité och planeringskoordinatorerna för att rätt 

material finns på plats (med hjälp av kanban-styrning). Kvalitetskoordinatorerna ansvarar för att 

monteringsinstruktionerna är uppdaterade och ansvarar för utbildning inom gruppen. Lean-arbetet 

tillämpas på alla avdelningar inom produktion förutom på avdelningarna för delmontage och gods. 

 

I nuläget sker det dagliga, mindre förändringar i verksamheten i och med arbetet med ständiga 

förbättringar som bygger på initiativ från montörerna. Detta förklaras med att det är montörerna som vet 

vad som kan och bör förbättras, främst gällande sina egna arbetsuppgifter. Genom att låta montörerna 

genomföra förbättringsarbetet bidrar detta enligt GL till att verksamheten som helhet blir mer effektiv.  

5.3.2.	  Ledarskap	  under	  implementeringsprocessen	  av	  Lean	  Production	  på	  Aritco	  
GL är av uppfattningen att några av medarbetare på företaget till en början var skeptiska mot införandet 

av Lean Production, något som var speciellt framträdande bland de äldre medarbetarna. Dock upplever 

han att ju mer de anställda upptäckte att systemet fungerade, man ”märkte att det blev bättre”, desto 

bättre blev inställningen gentemot konceptet. GM uttrycker en tillit till VD, att denne ”verkar kunna sin 

grej”. 

 

På Aritco är det vanligt förekommande med internrekrytering av personal.  Blir en tjänst ledig inom 

företaget och om någon i personalstyrkan anses vara kompetent att fylla tjänsten, tillfrågas först denne 
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om intresse finns att söka tjänsten. På företaget tillämpas arbetsrotation vilket enligt GL skall bidra till 

att medarbetarna upplever arbetet som ”bättre och roligare”. Han menar även att detta efterfrågas i en 

allt högre grad och att arbetet utförs bättre och mer effektivt då fler montörer kan utföra de olika 

arbetsuppgifterna inom en avdelning. På Aritco uppmuntras ett självständigt initiativtagande och 

experimenterande bland medarbetarna i sitt förbättringsarbete. Detta bekräftas av GM som berättar att 

han själv ändrar på sin arbetsstation, exempelvis genom att flytta verktyg som används mer frekvent 

närmare till hands.  

 

Ur intervjuerna med både GL och GM framhävs att det viktiga i ledarskapet på Aritco är att skapa samt 

bibehålla goda relationer inom gruppen. GL uttrycker att hans ledarposition innebär att vara en 

hjälpande hand i det dagliga arbetet. Med omfattande informationsmängder som hjälpmedel skall han 

stötta medarbetarna och hela tiden ge uppmuntran. I sin ledarroll vill han helst inte bli betraktad som en 

ledare, utan ses hellre som ”en i gruppen” och som en medlare mellan ledningen och arbetsgruppen. Då 

hans arbetsuppgifter delvis består av att utföra samma monteringsuppgifter som sina gruppmedlemmars, 

menar GL visar att han ”inte är rädd för att göra skitjobb” – något som enligt honom är viktigt.  

 

Uppmärksammas att en medarbetares kompetens tillvaratas bättre på en annan arbetsstation eller att 

någon inte fungerar i gruppen, är det brukligt att flytta denne till en annan arbetsgrupp. Detta dels för att 

främja den enskilde individens behov samt dels för att inte störa sammanhållningen i gruppen.  

 

Organisationsförändring på Aritco  Ledarskap på Aritco 
• Arbetat med Lean-principer sedan år 2007. 
• Lean-verktyg: bl. a. 5S, kanban, kaizen, 

heijunka, enstycksflöde, standardiserade 
komponentvagnar, fixerade lagerplatser samt 
”lean-tavlor”. Samtliga verktyg är etablerade 
som fasta rutiner i verksamheten. 

• Mindre och dagliga förändringar av Lean-
arbetet, sker på initiativ från montörerna. 

• Uttryckt tillit till ledningen. 
• Internrekrytering vanligt förekommande.  
• Uppmuntrar till montörernas självständiga 

initiativtagande i förbättringsarbetet.  
• Viktigt att skapa och bibehålla goda relationer 

inom grupperna.  
• Delaktighet. Gruppledarens arbetsuppgifter 

består till stor del av att utföra samma 
monteringsarbete som sina gruppmedlemmar.  

• Gruppledarens främsta funktion: hjälpande 
hand samt stöttepelare för sina 
gruppmedlemmar. Även att uppmärksamma 
anställdas eventuella behov av förflyttning 
mellan grupperna. 

Tabell 9. Organisationsförändring och ledarskap på Aritco. 
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5.3.3.	  Organisationsförändring	  på	  Delaval	  
Data som presenteras i följande avsnitt är insamlad under intervjuer med Naser Pobric (PL) samt 

Dalibor Nikolic (GS).  

 
Tabell 6 visar att Delaval genomgått de två första implementeringsfaserna av Lean Production och för 

tillfället befinner sig i återfrysningsfasen. Delaval påbörjade år 2008 sitt Lean-arbete sedan en ny VD 

tillträdde på företaget. Det egna produktionssystemet, Delaval Production System (DPS), är inspirerat av 

TPS och anpassat till den egna verksamheten.  

 

Konceptet implementerades utan extern konsulthjälp och genomfördes med hjälp av förbättringsförslag 

från montörer och ledare i företaget. Lean-arbetet genomsyrar hela verksamheten och är visuellt tydligt 

då man går igenom produktionslokalen. På undersökningsområdet för studien (AMS) finns det längs 

huvudlinan markerade ytor för en buffert (säkerhetslager) av färdiga moduler. Man använder 

standardiserade komponentvagnar som fylls på enligt ett kanban-system. Produktionen är taktad, där 

takttiden i förväg är fastställd baserat på kvartalsprognoser. Takt-tiden indikeras på stora andon-tavlor i 

produktionslokalen som även visar veckans ackumulerade kvalitetsutfall av färdigtillverkade produkter. 

Strategiskt placerad längs linan finns larmpaneler med andon-knappar för olika scenarier som kan 

uppstå i produktionen. Exempel på detta är problem med kvalitet eller utrustning, brist eller totalt stopp 

på linan. I anslutning till produktionslinan finns även en markerad plats för ”daglig styrning” 

(processtyrningstavlor). Under fem minuter varje morgon samlar gruppsamordnaren sina montörer kring 

tavlan. Man går igenom dagens planering och avvikelser i produktionen samt kontrollerar 

personalnärvaro för att se dagens behov av resurser.  

 

Vid två tillfällen under årets lågsäsonger stoppas hela produktionen till förmån för utbildning av 

personalen, främst i DPS. Detta är en viktig del i Delavals arbete med kaizen. Arbetet är ständigt 

pågående där montörerna skall bidra med förbättringsförslag på arbetsmoment i monteringen. Det skall 

även omfatta förslag till anpassningar på artikelnivå som förbättrar dess prestanda, dessa lämnas sedan 

till konstruktionsavdelningen. Förslagen skrivs ner av montörerna och sammanställs för att presenteras 

på ett veckomöte för PL. För att etablera förbättringsarbetet hos montörerna uppmanas de att vardera 

lämna minst 15 stycken förbättringsförslag om året. Under föregående år lämnades 578 stycken förslag 

och målet är därmed uppfyllt. 

5.3.4.	  Ledarskap	  under	  implementeringsprocessen	  av	  Lean	  Production	  på	  Delaval	  
GS framhäver vikten av personlig kontakt mellan en anställd och dennes ledare på Delaval. Detta är 

även tydligt i hur organisationen kring produktionen är uppbyggd. GS arbetar som närmast ansvarig för 
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fem stycken montörer och vidarerapporterar frekvent till PL. PL sitter i nära anslutning till produktion 

och tillbringar omkring hälften av sin arbetstid på produktionsgolvet. Befinner han sig inte i produktion 

är han alltid nåbar. Detta framhävs vara av vikt för att han skall kunna ansluta om en situation uppstått i 

produktion och vara behjälplig vid denna. PL menar att detta även skapar tillfällen för närmare kontakt 

med de anställda. Detta underlättar kommunikationen och informationsöverföringen mellan samtliga 

involverade i teamen. GS ser sin ledarroll som att han skall ”serva” sina gruppmedlemmar, på samma 

sätt som han anser att hans chef skall ”serva” honom. Detta menar han resulterar i att det skapas 

ömsesidigt förtroende, respekt, engagemang, tålamod och förståelse då gruppmedlemmarna inser att 

deras närmaste överordnade är en resurs för dem.  

 

PL uttrycker sin ledarroll som att vara en ”coach” snarare än chef där en viktig uppgift är att erbjuda 

stöd och agera ”tränare”. Han ger råd, tips och idéer istället för att med direkta påbud styra sina 

anställda. PL menar att det är viktigt att hans ledarskap genomsyras av ödmjukhet och respekt gentemot 

individerna. Detta framhävs som särskilt viktigt i företaget, då 17 olika kulturer representeras på 

produktionsgolvet. GS bekräftar detta och påpekar vikten av att se till individers olikheter. Han 

uttrycker vidare att sin svåraste utmaning är att anpassa ledarskapet efter olika behov inom gruppen. GS 

uttrycker sin ledarroll som att ”vara en länk i kedjan” i organisationen. Han beskriver hur arbetet med 

team kan fungera som en säkerhet för gruppmedlemmarna. Han menar att de inte kan bli klandrade för 

något misstag, då detta istället faller på hans ansvar. Detta tror han för montörerna kan innebära en 

känsla av att ha en ”backup” i sin närmaste överordnade. Medarbetarna söker själva tillfällen för 

utbildning vilket exemplifieras med att några av montörerna under ledighet deltog i en kurs som skulle 

ge dem behörighet att utföra ett säkerhetstest på produkterna.  

 

Det ständiga förbättringsarbetet har hög prioritet på Delaval, något som är väl synligt på 

produktionsgolvet. Detta sker ständigt, då montörerna uppmuntras att skriva ner sina förslag som sedan 

tas upp på det veckoliga förbättringsmötet. PL menar att ”ett fel är en möjlighet till förbättring”. Han 

uttrycker att de anställda närhelst kan komma med förslag direkt till honom om de så önskar. 

Montörerna har även möjlighet att tillkalla andon för att tillfälligt ersätta deras plats i produktion 

närhelst de önskar att implementera sitt förbättringsförslag.  
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Organisationsförändring på Delaval Ledarskap på Delaval 
• Arbetat med Lean Production sedan år 2008.  
• Lean-verktyg: bl. a. andon, kanban, takttid, 

daglig styrning, kaizen, gemba samt 
standardiserade komponentvagnar. 

• Förändringsarbetet består till störst del av det 
ständiga förbättringsarbetet, något som 
understödjs av utbildningstillfällena för de 
anställda.  

• Nära deltagande ledarskap. 
• Ledaren som ”coach”, ger råd, tips och idéer 

till medarbetarna. Fungerar även som ”en länk 
i kedjan”. 

• Undviker att med påbud styra de anställda.  
• Framhäver vikten av att förstå och handskas 

med hur de olika kulturerna inom företaget tas 
i uttryck.  

• Tillåter de anställda att implementera egna 
förslag och avsätter resurser till detta.  

Tabell 10. Organisationsförändring och ledarskap på Delaval.  
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6.	  Analys	  	  
I detta kapitel analyseras utfallet av intervjuerna med hjälp av den teoretiska referensramen. Kapitlet 

struktureras efter de tre förändringsfaserna i Kurt Lewins ’Model of Change’. För varje företag 

analyseras först organisationsförändringen i och med implementeringen av Lean Production. Därefter 

följer en analys av ledarskapet i aktuellt företag.  

6.1.	  Upptining	  

6.1.1.	  Organisationsförändring	  och	  Lean	  Production	  på	  Maquet	  
Den revolutionerande förändring det innebär för Maquet att implementera det nya produktionskonceptet 

Lean Production, innebär för dem att strukturella förändringar kommer att ske på produktionsytan. I 

nuläget ligger tyngdpunkten av ledningens ansträngningar vid att förbereda de anställda på 

förändringen. Detta betyder att det råder ett starkt fokus vid att bemöta de motståndskrafter som uppstår 

i och med förändringsinitiativet. Dessa motståndskrafter har yttrat sig genom medarbetarnas skepticism 

gentemot det nya konceptet och vilka effekter det kommer att medföra. Detta kan förklaras med att 

många av de anställdas kompetens är låg avseende det nya arbetssättet. Då några av de anställda saknar 

erfarenhet och kunskap om Lean Production kräver detta att de blir utbildade i konceptets innebörd. 

Genom att anlita en extern konsult från ett företag med erfarenhet av att arbeta med konceptet, kan 

motståndet mot förändringen minskas. Detta underlättar för ledningens fortsatta arbete att etablera 

konceptet i verksamheten. Ett samlat intryck av intervjuerna formade uppfattningen att medarbetarna 

ansåg det nya arbetssättet som ett hot mot deras framtida anställning inom företaget, att de skulle bli 

bortrationaliserade. Således läggs resurser vid att informera de anställda om konceptet, vilket kan ses 

som en ansats att öka förändringskrafterna. Att avsätta resurser i form av tid, pengar och arbetskraft, 

bland annat genom att tillsätta en ansvarig chef för de anställdas frågor, visar dock på att arbetet med att 

förebygga ett motstånd mot konceptet i nuläget har en högx prioritet inom företaget. 

6.1.2.	  Ledarskap	  och	  Lean	  Production	  på	  Maquet	  
Hos Maquet ligger ledarens fokus vid att informera och involvera medarbetarna i den kommande 

förändringen för att möta de motsättningar som uppstått. Detta görs genom informationsmöten samt 

genom aktiv närvaro i produktion i syfte att skapa många tillfällen för kontakt med de anställda. Under 

dessa tillfällen kan ledaren fånga upp medarbetarnas frågor och inställning till den kommande 

förändringen för att möta dem. Ledaren lägger stor vikt vid att ”se” de enskilda individerna och försöker 

att samtala med var och en under veckan. Att vara medveten om de anställdas olika bakgrund och 

förutsättningar och att arbeta för att tillgodose deras olika behov tyder på att ledarskapet har influenser 

av individuell omtanke.  
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Det samlade intrycket av intervjuerna på Maquet är att man i detta skede förespråkar en öppenhet bland 

samtliga berörda parter där allas röster skall få göras hörda. Detta skapar goda förutsättningar för att 

försäkra de anställda om att deras åsikter är värdefulla för huruvida implementeringen kommer att 

lyckas eller ej. Den omvälvande förändring det innebär att införa Lean Production i en verksamhet 

kräver ett gediget förarbete, i form av att ”tina upp” de anställdas inställning till förändringen. I fallet 

Maquet har ledaren angripit denna utmaning genom att närma sig de anställda på det emotionella planet. 

Detta har främst tagits i uttryck genom att uppmärksamma de enskilda individernas behov vilket visar 

på ytterligare inslag av individuell omtanke i ledarskapet på Maquet. Ledarens nära deltagande och 

engagemang i förändringsarbetet är tydligt. I detta skede är det viktigt att styra de anställda då deras 

kompetens i detta hänseende kan betraktas vara låg. Ledaren behöver, med tydliga instruktioner, vägleda 

de anställda för att minska osäkerheter angående det nya arbetssättet. Att arbeta förebyggande genom att 

bygga upp en god relation med de anställda, skapar goda förutsättningar för denna uppgiftsorienterade 

ledarskapsstil.  

  

AC vill beskriva sin kommunikation som ”rak, tydlig och ärlig”. Detta visar för medarbetarna hur han 

önskar att information skall förmedlas inom företaget. Därmed kan han vänta samma bemötande från 

sina anställda. Denna ansats tyder på att ledarskapet har influenser av idealiserad påverkan. Att 

acceptera förslag som är tillräckligt bra visar på att det finns en öppenhet mot att låta de anställda bidra 

med idéer och därmed involveras de i förändringsarbetet. Detta visar på att intellektuell stimulans 

främjas på Maquet. 

 

På Maquet framgår vikten av att förmedla visionen med att införa Lean Production i verksamheten. 

Detta kan ses som ett svar på att motverka det motstånd som uppkommit då förslaget presenterades för 

personalen. Även här har ledaren i Maquet poängterat vikten av en tydlig kommunikation, att ”tala i 

bilder” och att låta allas röster göras hörda. Detta tyder på att ledaren försöker förmedla visionen med 

inslag av inspirerande motivation. Ytterligare ett sätt att skapa en motiverad arbetsstyrka kan återspeglas 

i hur ledaren väljer bemanning till pilotlinan. Att välja yngre, öppensinnade medarbetare till att arbeta 

med det nya konceptet, kan få som följd att de äldre och mer skeptiska medarbetarna övertygas. Då de 

ser vad det innebär att arbeta med Lean Production, kan detta leda till ett ökat intresse att arbeta med 

det. Fallet Maguet visar på svårigheten att förmedla en vision utan att ha konkreta exempel på hur det 

nya konceptet tillämpas i praktiken. Detta kan vara anledningen till att ett transaktionellt ledarbeteende 

uppdagats i ansatsen att förmedla visionen. Detta framgår tydligast i det incitament som framfördes för 

att få de anställda att inse vikten av att införa det nya produktionssystemet. De erbjöds i och med detta, 

ett utbyte i form av fortsatt anställning på företaget mot att acceptera det nya konceptet.  
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Företaget Maquet speglar en situation där medarbetarnas mognadsnivå består av en låg kompetens 

angående det framtida Lean-arbetet. Eftersom företaget befinner sig i ett introducerande skede av 

konceptet finns det ännu inte tillräckligt med kunskap bland de anställda om konceptets tillämpning. 

Detta kan vara en orsak till att en viss skepticism gentemot det nya arbetssättet framkommit vilket lett 

till att de anställdas vilja är låg. Av ovanstående anledning är ledaren uppgiftsorienterad i sin 

ledarskapsstil. Detta har speglats genom ledarens direkta närvaro i produktionslokalen och det påbörjade 

intensiva informationsöverförandet. Beteendet hos ledaren visar tydliga transformativa inslag där 

samtliga komponenter återfunnits.  

6.2.	  Förändring	  	  

6.2.1.	  Organisationsförändring	  och	  Lean	  Production	  på	  Öhlins	  
Öhlins har gått igenom den första implementeringsfasen av Lean Production och befinner sig nu i 

förändringsfasen. Detta då konceptet introducerats för medarbetarna och att Lean-arbetet tillämpas på 

samtliga produktionslinor. Samtliga medarbetare har således fått erfara de första av de faktiska 

förändringarna i implementeringsarbetet av Lean Production. Genom att ha arbetat med Lean 

Production en tid, har de anställda utvecklat vissa färdigheter inom området. Dock krävs ytterligare 

utbildning och experimenterande innan deras kompetens kan anses vara hög. Situationen visar dock på 

att viljan och engagemanget bland de anställda i detta läge är hög. Majoriteten av medarbetarna tycks ha 

valt att acceptera konceptet, vilket kan vara ett resultat av att man praktiskt infört det i företaget. Då 

verksamheten nu är utformad enligt Lean-principerna, underlättar detta för att kunna visualisera för 

medarbetarna vad arbetssätten innebär och är inte endast teoretiska begrepp. Av ovanstående kan nu 

motståndskrafterna vara att anse som minskade och istället ha ersatts av en acceptans bland de anställda. 

Intrycket från intervjuerna är att det råder en nyfikenhet och iver över att prova nya metoder inom 

verksamheten. Således har balansen mellan förändringskrafterna och motståndskrafterna stabiliserats på 

Öhlins, även om förändringskrafterna fortfarande är något starkare.  

 

I nuläget kvarstår mycket förfiningar av produktionsmetoderna och linornas utformning. Detta sker 

genom den pilotlina som nämndes i uppsatsens resultatdel. De anställda som är utvalda att arbeta på 

denna lina påverkas mest av detta då de skall utbildas i konceptets tillämpning. De ansvarar även för att 

utveckla de metoder som skall gälla i produktionen. Dock påverkas även de övriga medarbetarna då de 

måste ersätta pilotlinans personalresurser under kurser och dylika utbildningstillfällen. Detta kan 

medföra att förändringen i detta skede karaktäriseras av osäkerhet och förvirring bland medarbetarna. På 

Öhlins finns en öppenhet gentemot att prova nya arbetssätt som bygger på förslag från medarbetarna. 

Förslagen bygger på subjektiva uppfattningar om hur produktionsflödet bör utformas, då de ofta 
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uppkommer i samband med förslagsgivarens egna arbetsmoment. Detta förslag kan komma att förkastas 

om det konstaterats vara ineffektivt, vilket kan skapa förvirring bland medarbetarna om vilket arbetssätt 

som skall tillämpas för tillfället. Detta kan även innebära att de anställda intar ett oengagerat 

förhållningssätt gentemot ytterligare förslag och förändringar. En utmaning för ledaren blir därmed att 

skapa en balans mellan å ena sidan att uppmuntra medarbetarnas delaktighet och å andra sidan att 

acceptera förslag som är tillräckligt bra. Detta är viktigt för att upprätthålla en vilja hos de anställda att 

arbeta vidare med konceptet.  

 

Det faktum att det fortfarande kvarstår tveksamheter bland medarbetarna angående konceptets fortsatta 

utformning, visar på vikten av att ledaren fortsätter att informera samt stötta de anställda. Detta berör 

såväl monteringschefen som teamledaren. Medarbetarna behöver fortfarande vägledning i Lean-arbetet 

och ledarens roll som informationsförmedlare är därmed av stor vikt i det fortsatta 

implementeringsarbetet.  

 

Än kvarstår revolutionära förändringar hos Öhlins. I det nuvarande skedet i implementeringsarbetet är 

förändringarna mindre och mer processliknande. Detta tas främst i uttryck genom det löpande 

förbättringsarbetet som medarbetarna är högt delaktiga i och aktivt arbetar med. Det ramverk för ÖPS 

som har utvecklats av en ansvarig grupp på företaget är förankrat i verksamheten. Således är det nu 

medarbetarna som är ansvariga för att utveckla de arbetssätt och metoder som skall komma att bli fasta 

rutiner i verksamheten. Då de inbjuds till deltagande i förbättringsarbetet, läggs fokus vid att de skall 

komma med förslag som förbättrar deras egna arbetssätt samt linan där de arbetar. Detta leder till att 

varje montör ser till egna intressen och formar ett arbetssätt som passar dem själva. Följden av detta blir 

en verksamhet som ständigt förbättras och effektiviseras. Ett sätt att engagera medarbetarna i 

förbättringsarbetet är genom de så kallade ”waste walks” (slöserijakter). Denna form av arbetsrotation 

ger medarbetarna en större förståelse om verksamhetens funktion. Initiativet till att införa Lean 

Production i verksamheten kom, som brukligt i denna typ av förändringar, av högsta ledningen. Dock är 

nuvarande förändringsarbete på Öhlins en blandning av initiativ från både ledningen och montörer. 

Ledningen bestämmer om de övergripande åtgärder som skall införas i det fortsatta 

implementeringsarbetet, dock realiseras och drivs detta till störst del och av montörerna.  

6.2.2.	  Ledarskap	  och	  Lean	  Production	  på	  Öhlins	  
På Öhlins är ledarskapet präglat av en hög delaktighet. Ledaren tillbringar mycket tid i produktion för 

att såväl överblicka som att delta i arbetet med att utveckla och förändra verksamheten. På detta sätt får 

ledaren en tydlig uppfattning om vad som sker i verksamheten och hur de arbetssätt som är under 
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prövning fungerar. Detta skapar även förutsättningar för att fånga upp medarbetarnas osäkerheter, 

synpunkter och frågor angående det förändringsarbete som sker i deras arbete. Kommunikation är något 

som värderas högt och skall vara ett naturligt inslag i verksamheten hos Öhlins. Således uppvisar 

ledarskapet exempel på såväl individuell omtanke genom att uppmärksamma medarbetarnas behov samt 

idealiserad påverkan genom att agera förebild i monteringsarbetet. Ytterligare ett tecken på idealiserad 

påverkan är MC:s ansatser att delge sina anställda så mycket information från högre instanser som 

möjligt. Att de anställda involveras betonar deras betydelse för verksamhetens resultat vilket ökar 

tilliten till ledaren. MC uppfattar att en av sina viktigaste arbetsuppgifter är att ge sina anställda de bästa 

förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete. Detta kan ses som en ansats att hålla det fortsatta 

implementeringsarbetet i rätt riktning och en följd av att man anammat ”Gemba” ur Lean-principerna, 

vilket förespråkar ledarens närvaro i produktion. Konceptets närvaro i verksamheten kräver ett lågt 

behov av ledarens ständiga kontroll vilket underlättar ledarskapet. Detta kan idag exemplifieras med att 

produktionen blivit flödesorienterad med ett visuellt kanban-system som medarbetarna själva kan sköta. 

Gemba skapar även förutsättningar för ledaren att bättre uppmärksamma och bekräfta montörernas 

behov. 

 

Att involvera medarbetarna i förbättringsarbetet samt att välja ut ett antal att arbeta med pilotlinan, visar 

på att förtroende ges åt medarbetarna. Detta tillför ett meningsskapande i arbetet, initierar ett kreativt 

tänkande samt ökar deras självkänsla och utveckling inom företaget. Att medarbetarna ges förtroende att 

själva identifiera slöserier, visar på en intellektuell stimulans som kan öka deras självkänsla och 

motivation ytterligare. Detta skapar goda förutsättningar för att det fortsatta implementeringsarbetet 

fortlöper med framgång.  

 

Komponenten inspirerande motivation uppvisades inte i detta fall. Detta kan vara ett tecken på att det 

inte kräver mycket av ledarens ansträngningar under denna fas. Motivation bör istället uppkomma som 

en följd av att medarbetarna har fått erfara de första framgångarna med konceptet. Detta kan förklaras 

med att de fått arbeta fram nya arbetssätt som gynnar dem själva i sin arbetssituation vilket motiverar 

dem att arbeta vidare med konceptet. Således bör motivation uppkomma som ett resultat av att 

konceptet har fått fäste i organisationen och är inte ett resultat av ledarens beteende.  

 

Ur ovanstående återspeglas en situation där medarbetarnas kompetens karaktäriseras av ett engagemang 

i Lean-arbetet. Dock är arbetssättet relativt nytt vilket medför att de anställda behöver ytterligare 

utbildning om konceptets tillämpning i verksamheten. Ledarskapsstilen behöver därför vara både 

relationsorienterad såväl som uppgiftsorienterad. Detta understödjs av ett transformativt 
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ledarskapsbeteende som främst uppvisar tecken på intellektuell stimulans, individuell omtanke och 

idealiserad påverkan.  

6.3.	  Återfrysning	  	  

6.3.1.	  Organisationsförändring	  och	  Lean	  Production	  på	  Aritco	  
I Aritcos Lean-implementering är de revolutionära förändringarna genomförda. Företaget har utformat 

APS med det ramverk för verksamhetens rutiner. Dock fortsätter Lean-arbetet att utvecklas, om än i 

mindre omfattning än i de tidigare faserna av företagets Lean-implementering. Således skall de 

arbetssätt, metoder och strukturer som i nuläget existerar i verksamheten hela tiden utvecklas, förfinas 

och förbättras. Organisationen fortsätter att förändras i och med de mindre förändringar som dagligen 

realiseras av medarbetarna. Förändringsarbetet kan därvid i nuvarande skede liknas vid processansatsen.  

De anställda uppmuntras att ta egna initiativ i förbättringsarbetet och tar egna, om än mindre, beslut som 

de själva anser kan förbättra sin arbetsstation och det egna arbetet. Detta exempel visar på att det dagliga 

förändringsarbetet inte styrs av strikta instruktioner från ledningen. Det ramverk för ständiga 

förbättringar som utarbetades då Lean Production initierades i verksamheten, kan därmed ses som en 

riktlinje för det fortsatta förändringsarbetet. Utifrån ramverket ges medarbetarna utrymme att göra de 

justeringar de själva anser vara lämpliga. Således kan medarbetarnas kompetens angående företagets 

Lean-arbete betraktas vara hög. I detta sena skede av implementeringen kan de standardiserade 

arbetssätten upplevas rutinartade och medföra att medarbetarnas engagemang i arbetsuppgifterna 

minskas. Detta åskådliggjordes genom att några av medarbetarna uttryckt en önskan om förflyttning 

mellan grupperna. En utmaning för ledarna är att uppmärksamma de anställda för att främja en 

motivation som kan hålla engagemanget uppe för arbetsuppgifterna. För Aritco har 

organisationsförändringen avtagit i intensitet. Detta innebär att företagsomgivningen och 

förändringstakten har stabiliserats vilket skapat lugn och trygghet bland de anställda. I detta skede av 

implementeringen har motstånds- och förändringskrafterna nu balanserats, något som speglas ur 

intervjuerna. Intrycket är att man är trygg med de arbetsrutiner som råder i verksamheten och finner 

arbetssätten tillfredsställande.   

6.3.2.	  Ledarskap	  och	  Lean	  Production	  på	  Aritco	  
Det samlade intrycket från intervjuerna på Aritco är att stämningen på arbetsplatsen är god, såväl inom 

och mellan de olika grupperna som i relationen mellan grupperna och dess teamledare. I denna fas, när 

förändringstakten avtagit, är behovet av tydlig styrning och kontroll från ledaren lågt på Aritco. 

Gruppkonstellationerna fungerar till den utsträckningen att det ibland krävs omorganisering av 

personalen i grupperna. I denna fas av implementeringsarbetet är det på Aritco gruppledarens roll att 

stötta medarbetarna i det dagliga arbetet. Arbetsrutinerna är stabila och implementerade i verksamheten 
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vilket medför att ledaren kan ta ett steg tillbaka och endast ingripa då något inträffar som stör den. 

Således kan gruppledaren fokusera lika mycket på sina egna arbetsuppgifter i produktion som på sin 

ledarroll. Att han kan tillbringa mer tid tillsammans med sina gruppmedlemmar i direkt 

produktionsarbete kan inverka positivt på medarbetarnas motivation. Detta tillför även en ökad grad av 

mening till de anställdas arbetsuppgifter. Ledarskapet är således mer relationsorienterat än 

uppgiftsorienterat. Då ledaren utför samma arbetsuppgifter som gruppmedlemmarna, visar detta på att 

montörernas arbetsuppgifter prioriteras och är viktiga för verksamheten. Att arbeta närmare sina 

gruppmedlemmar kan även förbättra relationerna mellan ledaren och dess montörer. Ledaren avser att 

behandla sina teammedlemmar som jämlikar, att förhålla sig till dem på en vänskaplig nivå för att 

främja en god gruppgemenskap. Detta medför att de anställda lättare kan identifiera sig med samt 

anförtro sig till sin närmaste ledare. Ledarskapet uppvisar därmed tecken på idealiserad påverkan.  

 

Gruppledaren på Aritco har en nära kontakt med montörerna och känner till deras kompetenser och 

förmågor. Därmed är han en viktig länk i den interna rekryteringsprocessen och kan ge förslag på 

lämpliga kandidater. Detta tyder på att ledaren ser till individernas enskilda behov, vilket för några 

medarbetare kan vara en önskan om utveckling inom verksamheten. Detta kan tas i olika uttryck, såsom 

att avancera till en annan position, att utöka sina arbetsuppgifter och befogenhet eller att få mer ansvar, 

exempelvis som teamledare. En uppgift för ledaren är att stötta samt erbjuda resurser för att hjälpa 

medarbetaren i sin utveckling och att nå sina personliga mål. Att utveckla sina medarbetare och låta dem 

avancera inom företaget, bidrar till företagets fortsatta utveckling och effektivitet i Lean-arbetet. Att 

rekrytera inom företaget visar på att den interna kompetensen värderas högt. Detta tillvägagångssätt är 

något som är känt bland de anställda, vilket kan uppmuntra dem att göra ett bra jobb och ökar deras vilja 

att lära sig. Det stärker medarbetarens övertygelse om sin egen kompetens och bidrag inom företaget, 

vilket ökar deras självkänsla och därmed motivation. Internrekryteringen kan tolkas som att såväl ett 

transaktionellt som ett transformativt ledarskap tillämpas på Aritco. Ett hårt arbete och engagemang byts 

mot befordran för den enskilde anställde och är därmed en villkorad belöning. Ur ett transformativt 

perspektiv påverkar internrekrytering de övriga organisationsmedlemmarna då de ser att sina kollegor 

avancerar inom företaget. Detta kan medföra att fler strävar efter att synliggöra sin egen kompetens 

vilket skapar en motiverad arbetsstyrka. Ytterligare ett incitament som ökar medarbetarnas motivation 

och självkänsla är att man på Aritco accepterar ett självständigt initiativtagande. Det visar på tecken på 

intellektuell stimulans i ledarskapet. Lean Production är ett mycket styrt arbetssätt, dock kan känslan av 

detta minskas då montörerna uppmuntras att ta egna initiativ. Att företaget tillämpar arbetsrotation kan 

minska intrycket av konceptets standardisering och leda till en ökad motivation bland de anställda då 

deras arbetsuppgifter varieras. 
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Av ovanstående återspeglas en situation där de anställdas mognadsnivå karaktäriseras av en hög 

kompetens avseende företagets Lean-arbete. Utmaningen för ledarna på Aritco är att främja 

medarbetarnas individuella behov för att vidmakthålla ett högt engagemang för arbetsuppgifterna. Detta 

främjas genom en relationsorienterad ledarskapsstil som inte fokuserar allt för mycket på 

arbetsuppgifternas utformning, då dessa redan är väl etablerade i verksamheten. Intellektuell stimulans 

och idealiserad påverkan är ledarens viktiga verktyg i denna ledarskapsstil och situation.  

6.3.3.	  Organisationsförändring	  och	  Lean	  Production	  på	  Delaval	  
Delaval har, i och med den stora implementeringen av Lean Production 2008, gått igenom den mest 

omfattande förändringen som medförde stora strukturella omställningar i såväl produktionsytor som 

organisation. Denna bedöms i dagsläget vara avslutad. De revolutionerande förändringarna som till 

störst del utgjordes av att utveckla DPS samt att genomföra layoutförändringar i produktionslokalen är 

idag genomförda. Nu ligger mycket av den fortsatta utvecklingen av konceptet på medarbetarnas ansvar. 

Således har organisationsförändringens karaktär övergått från revolutionerande till mindre förändringar, 

liknande processansatsen. Dessa sker i samma omfattning som tidigare men mer på detaljnivå än vid 

stora strukturella omställningar. Detta realiseras genom ett ständigt förbättringsarbete, främst gällande 

arbetssätt i produktionen, som långsamt förändrar organisationen. Detta arbete aktualiseras och 

genomförs av montörerna. De anställdas kompetens angående företagets Lean-arbete är hög, då de 

själva ansvarar för att utveckla det vidare. Att företaget vunnit Lean-priset är en bekräftelse på att deras 

arbete är framgångsrikt. Detta kan vara anledningen till ett stärkt självförtroende och därigenom ett högt 

engagemang och vilja bland de anställda. Att verksamheten fortfarande befinner sig i förändring kan 

härledas till det kaizen-arbete som sker, något som är en inneboende mekanism i konceptet. I detta 

skede läggs mycket fokus vid att utveckla medarbetarnas kompetens med vidareutbildning. Konceptet 

Lean Production kan nu förankras ytterligare i verksamheten där medarbetarna ges en djupare förståelse 

för det. På detta sätt skapas förutsättningar för verksamhetens fortsatta utveckling. Krafterna för 

förändring liksom motståndskrafterna är avmattade, följaktligen råder nu en balans av dessa krafter. 

6.3.4.	  Ledarskap	  och	  Lean	  Production	  på	  Delaval	  
Delavals produktionsytor är mycket visuellt utformade vilket innebär att behovet av kontroll från 

ledarna är lågt. Under rundvandringen i Delavals produktionslokaler ges intrycket att de anställda är väl 

förtrogna med rådande arbetssätt och struktur inom produktionen. De Lean-hjälpmedel och verktyg som 

är implementerade i verksamheten, exempelvis tavlorna för daglig styrning och takt-tiden, medför att 

information sprids snabbt och friktionsfritt. Ledarskapet är karaktäriserat av ett nära deltagande och 

engagemang. Produktionsledaren är nästan alltid tillgänglig och genom detta visar han 
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prioritetsordningen för sina åtaganden, att produktion och de anställdas säkerhet går först. Att 

produktionsledaren ser sitt eget ledarskap vara av coachande karaktär, är ett tecken på att ledarskapet i 

denna fas syftar till att bevara de rutiner som skapats i tidigare faser av implementeringsarbetet. 

Ledarens roll som coach syftar till att underhålla förbättringsarbetet genom att uppmuntra till nya och 

kreativa förbättringsförslag och att endast ingripa vid större förseelser. Det finns en uttryckt 

medvetenhet och en vilja att förstå och hantera de olika kulturer som representeras på företaget. 

Ledarskapet på Delaval visar av ovanstående på inslag av individuell omtanke.  

 

I denna fas är det tydligt att ledarna fokuserar på att stimulera sina medarbetare intellektuellt, något som 

är viktigt för att utveckla och underhålla arbetet med konceptet vidare. Att de anställdas utveckling och 

lärande prioriteras exemplifieras med att det avsätts resurser för utbildningstillfällen två gånger om året. 

Ett tecken på att man lyckas främja en intellektuell stimulans bland medarbetarna är att de anställda 

själva söker tillfällen för utbildning. Detta kan även tolkas som att en central tanke från konceptet, 

ständiga förbättringar, finns förankrat hos medarbetarna. Ytterligare ett tecken på att intellektuell 

stimulans främjas i företaget exemplifierades med att medarbetarna själva ges möjlighet att 

implementera sina egna förbättringsförslag. Detta visar på en tillit till de anställdas kompetens och 

därigenom deras betydelse för företagets fortsatta framgångar med Lean Production.  

 

De mål som satts för Delavals förbättringsarbete är konkretiserat med det bestämda antal förslag varje 

medarbetare årligen skall ge. Detta visar på ett tydligt och mätbart sätt att få medarbetarna att nå de 

gemensamma målen samt att arbeta mot företagets vision. Dock skapar detta troligtvis inte inre 

motivation hos de anställda, då det inte talar direkt till medarbetarnas egen vinning. Således är 

förslagsmålen ett sätt att få de anställda att sträva efter företagets mål, något som åstadkoms genom ett 

transaktionellt ledarskap. 

 

Medarbetarnas mognadsnivå medför att ledarskapsstilen i denna situation är delegerande. Ledarna finns 

tillgängliga för att observera det dagliga arbetet och styr medarbetarna i låg grad. De anställda ges 

förtroende att själva styra det dagliga arbetet och implementera de förbättringsförslag som av dem själva 

tros vara gynnsamma. I detta slutskede av Delavals implementeringsarbete är de anställda således 

mycket självgående och har därmed ett lågt behov av en ledare som är högt uppgifts- och 

relationsorienterad. Att Delavals ledare är lågt relationsorienterade, innebär dock inte att goda relationer 

mellan ledare och medarbetare inte värdesätts och prioriteras. I denna fas krävs inte ett 

relationsorienterat ledarskapsbeteende för att motivera de anställda utan är troligtvis en effekt av ett 

framgångsrikt Lean-arbete.  
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7.	  Slutsats	  och	  diskussion	  
Detta kapitel återknyter till studiens frågeställning och inleds med en återupprepning av denna. Kapitlet 

avslutas med ett förslag på fortsatt studie.  

 
• Vilken typ av ledarskap är särskilt framträdande vid implementeringen av Lean Production?  

 
Denna undersökning har kommit fram till att det ledarskap som är framträdande under olika faser i 

implementeringen av Lean Production är avhängigt av den situation som råder inom respektive företag. 

Beroende på vad i konceptet som företagen avsåg att implementera och fokusera på, skapades olika 

förutsättningar för ledarna i respektive företag. De olika förutsättningar som skildrats var dock främst 

beroende av de anställdas mognadsnivå. Detta avgjorde sedan för vilken ledarskapsstil som tillämpades. 

Samtliga av de studerande företagen uppvisade tecken på transformativt ledarskap, dock med olika 

fokus på de fyra ingående delkomponenterna. Tre av företagen uppvisade även tecken på transaktionellt 

ledarskap.  

 

I den tidiga implementeringsfas Maquet befann sig i, låg ledarens ansträngningar vid att motverka de 

motståndskrafter som uppkom i och med introduceringen av Lean Production. I detta skede där 

medarbetarnas mognadsnivå karaktäriserades av låg kompetens och vilja, krävde detta en ledare som var 

högt uppgiftsorienterad och lågt relationsorienterad. I ansatsen att möta detta, var ledarskapsstilen 

karaktäriserad av transformativa beteenden. Undersökningen fann tecken på att samtliga 

delkomponenter tillämpades. I ansatsen att motivera de anställda, var ledarbeteendet starkt karaktäriserat 

av individuell omtanke. Fallet uppvisade även spår av ett transaktionellt ledarskapsbeteende. 

Anledningen till att ledarskapet visade på inslag av både transformativt och transaktionellt ledarskap, 

kan vara att det i denna fas är svårt att med transformativa medel förmedla en vision. Det vill säga, att 

övertyga de anställda om vad konceptet verkligen innebär utan att ha konkreta exempel att visa på hur 

det skall fungera i verksamheten. Således kan ett transaktionellt ledarskapsbeteende vara ett sätt att få 

igång förändringsarbetet, ett arbete som inte kan inledas förrän majoriteten av berörd personal insett att 

förändringen är nödvändig för företagets fortsatta överlevnad.  

 

Hos företaget Öhlins, som befann sig i förändringsfasen, karaktäriserades organisationsförändringen av 

en hög intensitet avseende omstruktureringar i den fysiska produktionslayouten. Situationen krävde en 

ledarskapsstil som var både högt uppgifts- och relationsorienterad då medarbetarnas vilja var hög medan 

kompetensen var låg. Vidare visade fallet tecken på transformativt ledarskap, där tre av 

delkomponenterna observerades. Av dessa framstod intellektuell stimulans som ett av ledarens 
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viktigaste medel för att motivera personalen. Detta för att underhålla arbetet med ständiga förbättringar, 

företagets största fokus under den aktuella förändringsfasen. Att motivera medarbetarna med ett 

transaktionellt ledarskapsbeteende hade troligtvis inte varit framgångsrikt i denna fas då det är alltför 

kortsiktigt. Istället bör det vara av yttersta vikt att ledaren med hjälp av intellektuell stimulans, får sina 

medarbetare att själva vilja uppnå ständiga förbättringar, något som var effektivt i fallet Öhlins.  

 

För Aritco, ett av företagen som befann sig i återfrysningsfasen, var förändringstempot lågt och 

utgjordes till största del av att finjustera konceptets tillämpning inom verksamheten. Som en följd av det 

väl inarbetade Lean-konceptet krävdes en låg grad av styrning av verksamheten och därmed även en låg 

grad av uppgiftsorienterat ledarskap. Ledarskapet var relationsorienterat för att uppmärksamma 

medarbetarnas individuella behov, något som åstadkoms med transformativa ledarskapsbeteenden. I 

denna fas, där förändringen till stor del är förankrad i verksamheten, kan det uppstå en mättnad i hur 

mycket medarbetarna motiveras av konceptets effekter. Ledaren behöver därmed finna nya sätt att 

motivera arbetsstyrkan. Detta kan vara en anledning till att ett transaktionellt ledarskapsbeteende 

uppdagades hos Aritco.  

 

I Delaval, som likt Aritco befann sig i återfrysningsfasen, var förändringstakten låg och utgjordes av det 

ständiga förbättringsarbetet som utfördes av medarbetarna. Fallet visade att då konceptet var väl 

inarbetat i verksamheten och förankrat i medarbetarnas dagliga rutiner, minskade behovet av direkt 

styrning från ledaren. Medarbetarna uppvisade ett högt engagemang i företagets Lean-arbete och en 

strävan efter att lära sig mer. Som en följd av medarbetarnas höga kompetens och vilja, var 

ledarskapsstilen både lågt relations- och uppgiftsorienterad. Även i detta företag fanns influenser av 

både ett transformativt- och ett transaktionellt ledarskap. Ledarskapet var influerat av coachning för att 

utveckla såväl verksamheten som individerna inom den. Med hjälp av visuella styrmedel härstammande 

från konceptet, underlättades kommunikationen inom och mellan teamen i verksamheten. I detta 

slutskede av organisationsförändringen tycks således ledarskapet vara en integrerad del av det 

implementerade konceptet.  

 

Ur studien framkommer att ju närmare slutfasen organisationsförändringen har kommit, desto mindre 

blir behovet av ett ledarskap som är direkt styrande. Ledarskapet kan därmed, i ett sent skede av Lean-

implementeringen, anses vara en integrerad del av konceptet, verksamheten samt i medarbetarnas eget 

medvetande. Huruvida organisationsförändringen lyckas eller ej torde vara avhängigt på ledarens 

förmåga att läsa av rådande situation och att anpassa sitt ledarskap därefter. Att låta förändringsarbetet ta 

tid och att läsa av medarbetarnas mognadsnivå torde vara viktiga variabler för att avgöra när företaget är 
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redo att ta sig an nästa fas. En god relation mellan ledaren och de anställda tycks vara essentiellt för att 

en organisationsförändring skall lyckas. Det bör dock tilläggas att ett företag inte kan överleva på goda 

relationer och bra stämning bland medarbetarna. I slutändan handlar ett företags överlevnad om att 

leverera goda ekonomiska resultat.  

 

Studien har funnit att de ledarskapsstilar som uppdagats inte är ömsesidigt uteslutande, utan kan 

kombineras i ett flertal olika varianter. För de olika situationerna motiverade ledaren sina anställda med 

hjälp av olika transformativa- och transaktionella ledarskapsbeteenden. Dock var det transformativa 

ledarskapet mest framträdande i samtliga fall, om än med olika fokus avseende delkomponenterna. 

Huruvida denna ledarskapsstil är effektiv genom hela implementeringsprocessen av Lean Production är 

dock svår att avgöra med denna typ av studie. Det skulle av denna anledning vara intressant att under en 

längre period, följa endast ett företag under hela implementeringsprocessen. Detta skulle möjliggöra för 

att undersöka huruvida olika komponenter av transformativt ledarskap tillämpas vid olika faser under en 

organisationsförändring.   
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Bilaga	  1.	  Introduktionsbrev	  
 

 

 

 
	  
  

 

 

Hej, 
 
Vi är två studenter som läser vår sjätte och sista termin på programmet 
Logistik & Ekonomi på Södertörns högskola. Programmet inkluderar kurser i 
företagsekonomi och logistik, där tillämpad logistik, ledarskap i förändring, 
grundläggande kvalitetsteknik och ekonomistyrning utgör ett urval. Vi 
skriver för närvarande vår kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi. 
 
Uppsatsen handlar om ledarskap och Lean Production. Vi har under våra 
förstudier till uppsatsen funnit att ledarskap är en mycket viktig och central 
del för ett fungerande Lean-system och att det främjar motivation och 
engagemang bland medarbetarna. Vi är därför intresserade av att se hur 
ledarskapet kan se ut i praktiken. Vi ämnar undersöka vad både ledare och 
medarbetare anser är av vikt i ledarskap. Detta för att kunna identifiera 
viktiga faktorer i ett bra ledarskap efter jämförande med teorier inom ämnet. 
 
Det upplägg som vi har tänkt för vår undersökning är följande: 

• Ett introducerande möte där vi presenterar vår uppsats med syfte och 
frågeställning. Vi önskar även att under detta tillfälle, få möjlighet att 
bekanta oss med hur Ert Lean-arbete är utformat och hur det 
tillämpas i den dagliga verksamheten samt få en inblick i hur er 
organisation är uppbyggd. 

• Intervjuer med ett urval av produktionsledare. 
• Intervjuer med ett urval av montörer. 
• Om så önskas; ett möte där vi kommer och presenterar vårt färdiga 

arbete. 
 
Vi skulle tycka att det vore mycket intressant att få genomföra denna studie 
på Ert företag och hoppas att Ni har möjlighet att ta emot oss.  
 
Tack på förhand, 
Louise Houmöller Ekblom & Elin Ericsson 
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Bilaga	  2.	  Intervjuguide	  

Frågor	  ledare	  	  	  

Inledning	  
• Informera om vilka vi är, vad vår uppsats handlar om samt syftet med intervjun.  
• Informera om upplägget för studien 

o Frågorna är öppna, du får svara så utförligt du önskar. 
• Anonymitet?  
• Ta del av det färdiga arbetet för godkännande innan det publiceras?  
• Går det bra att spela in?  

Bakgrund	  
• Berätta kort om dig själv. 

o Utbildning, (tidigare erfarenhet) antal år på företaget och varav dessa på nuvarande 
position. 

• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
o Vilken ser du som din viktigaste arbetsuppgift? 
o Hur många har du ansvar för? Hur ofta träffar du dem och i vilka forum? 

Lean	  Production	  	  
• Hur är Lean utformat på företaget? 
• Hur är verkstaden uppbyggd?  
• Hur skulle du beskriva ledarskapets roll inom Lean Production?  

o Hur ser man på ledarskap i företaget (om du jämför med Lean)?  
• Vad anser du är fördelarna med Lean Production?  

Ledarskap	  
• Vad är ledarskap för dig? 
• Vad anser du är viktigt i ledarskap?  
• Vad tycker du är utmaningarna i ledarskap? 
• Hur tror du att man utvecklas som ledare?  
• Vad anser du är viktigt i kontakten mellan en ledare och dennes anställd?  
• Hur skulle du beskriva en bra teammedlem? 

 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Frågor	  medarbetare	  

Inledning	  
• Informera om vilka vi är, vad vår uppsats handlar om samt syftet med intervjun.  
• Frågorna är öppna, du får svara så utförligt som du själv önskar. 
• Anonymitet? 
• Ta del av det färdiga arbetet för godkännande innan det publiceras. 
• Går det bra att spela in?  

Bakgrund	  
• Berätta kort om dig själv. 

o Utbildning, (tidigare erfarenhet) antal år på företaget och varav dessa på nuvarande 
position. 

• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
o Vilken ser du som din viktigaste arbetsuppgift? 
o Hur många har du ansvar för? Hur ofta träffar du dem och i vilka forum? 

Ledarskap	  
• Vad är ledarskap för dig? 
• Vad anser du är viktigt i ledarskap?  
• Vad tycker du är utmaningarna i ledarskap? 
• Hur tror du att man utvecklas som ledare?  
• Vad anser du är viktigt i kontakten mellan en ledare och dennes anställde?  
• Hur skulle du beskriva en bra teammedlem? 

Lean	  Production	  
• Hur skulle du beskriva att man ser på ledarskap inom Lean Production? 

- Leanverktyg kopplat till ledarskap: ex gemba, förbättringsarbete, andon, mindre team, 
målstyrning.  

 
 

 
Tack för din medverkan! 


