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Lean Poduction är en japansk 

produktionsfilosofi som syftar till att 

minmera slöseri, ständiga förbättringar och 

en flexibilitet i alla processer som jag 

kallar sunt bondförnuft 



Varför Lean Production? 

Vad är Lean Production? 

Lean Productions fem grundläggande principer 

Passar Lean Production alltid in? 

Konsekvenser av att föra in Lean Production 

Vägen till Lean 



På grund av kostnadsläget i Sverige måste 

företagen ständigt bli bättre och minimera 

slöseri och speciellt antalet mantimmar i 

förhållande till fasta kostnader men också 

slöseri av resurser – det handlar om att 

göra saker annorlunda 



Ersättning för årsarbete USD Konsekvens 

 Globaliseringen har dramatiskt ändrat på 
förutsättningarna för var produktion kan 
placeras 

 Vårt högre kostnadsläge tvingar oss att 
vara effektivare än de flesta andra 

 Lean Production är ett verktyg som kan 
användas för att bli effektivare. Troligen 
är Lean Production det effektivaste 
verktyget. 
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Källa:  World Bank database Manufacturing Compensation 

Vårt kostnadsläge är bland 
de högsta i världen  



Kundernas krav och våra ursäkter 

Bättre!  Produktiviteten sjunker per 
utvecklare och timmar ökar 

Billigare! Köp större volymer 

Fortare! Längre ledtid 

Unik! Använd samma som andra - 
annars ökar kostnaderna 

Nyare! Kortare livscykler ökar 
kostnaderna 



Det handlar om resultat! 
Långsiktig hälsa 
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Vinnare! 
Toyota 

Dell 
Scania 
Bahco 
Autoliv 

Förlorarna fortsätter som idag. Så länge det nu går. 

Lean är att göra annorlunda! 

Allt handlar om långsiktig hälsa i global konkurrens med lågkostnadsländer och med 
Nöjda Kunder som första prioritet 
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Taiichi Ohno was born in Manchuria, China in 1912 and 
graduated from Nagoya Institute of Technology. He joined 
Toyota in 1932 and for about twenty years worked his way up 
in the firm. 
In the 1940's and early 1950's, Ohno was the assembly 
manager for Toyota and developed many improvements that 
eventually became the Toyota Production System.  

”Allt vi gör är att se på tiden från det att kunden ger oss en order till 
dess vi får betalt och minska den tiden genom att ta bort allt som inte 
tillför värde.” 
      Taiichi Ohno 

Lean Production handlar om att skapa värde 



Lean Production kräver en 
grund att stå på 

Kärnvärden, värderingar, är det som skapar kulturen inom företaget. Att  bara kasta sig över metoderna är som att 
bygga ett hus på lösan sand.  

Ett sätt att vara 

Källa: Scania 



Lean Production är ett livslångt lärande 

“Att få in teorierna i huvudet är inte problemet. 
  

Problemet är att komma ihåg dem i kroppen,  
att handla efter dem instinktivt,  

att ha kraften att uthärda den träning som behövs längs 
vägen mot att segra i konkurrensen.” 

 
      Taiichi Ohno 

 
 



Varför Lean Production? 

Vad är Lean Production? 

Lean Productions fem grundläggande principer 

Passar Lean Production alltid in? 

Konsekvenser av att föra in Lean Production 

Vägen till Lean 



1. Förstå och Skapa värde   (Value) 

2. Fokusera på värdeflödet  (The value Stream) 

3. Skapa ett flöde utan stopp  (Flow) 

4. Producera vid behov   (Pull) 

5. Sträva efter perfektion   (Perfection) 

 

Lean Production bygger på fem principer 
Källa: Womack, J. P., Jones D. T. and Roos, 
D (1996): Lean Thinking – Banish Waste and 
Create Wealth in Your Corporation 



1. Skapa värde 
• Värde är det som kunden vill betala för 
• ”Värdehöjande” ändrar värdet på produkten 
• ”Icke värdehöjande” är slöseri, tar tid och kostar pengar ....men ändrar 

inte värdet på produkten 

Värdehöjande Icke värdehöjande 



1. Metoderna går ut på att få bort 
allt slöseri 

Kan inte tillvarata 
kompetens och 

idéer 

Onödiga 
förflyttningar 

Onödiga 
arbetsmoment 

Transporter 

Lager 

Väntetid 

Omarbete 

Överproduktion 

Slöseri 

Metoderna är i många stycken en renässans för gammal hederlig produktionsteknik 



Systemera Programmera Testa 

2. Fokusera på värdeflödet 

Alla icke-värdehöjande operationer ska tas bort. Vi ska bara göra det kunden vill betala 
för. 

 Värdet skapas i värdehöjande operationer  
 Alla processer är en kombination av Värdehöjande och Icke-värdehöjande 

operationer 
 Det är vanligen lättast att minska den Icke-värdehöjande delen genom att ta 

bort onödigt arbete 

Värde 

Tid 



 Ett flöde från start till färdig produkt utan stopp i värdehöjande steg 
 Ingen kö mellan processer 
 Inga haverier av system eller hårdvara 
 Inga processproblem 
 Inga misstag som ger omarbete eller omstart 
 Inga felaktigheter 
 Inget letande efter papper 
 Ingen överproduktion 
 Ingen väntetid 

 

3. Skapa ett flöde utan stopp 

Ännu en vanlig dag på jobbet: bara ett lugnt, kontinuerligt flöde av värdehöjande 
operationer 



 Produktion vid verkligt behov, inte efter prognos 
 Starta produktionen på en tydlig signal 

 Ett Kanban kort 

 Behovet syns i planering, direkt i verkligheten 

 Högt behov – hög produktionstakt 

 Inget behov – ingen produktion 

 Självstyrande – ingen inblandning utifrån 

4. Producera vid behov 

Dragande system är automatiska. Det som skickas till kunden produceras. Varken mer 
eller mindre. 



 Kontinuerliga förbättringar i all framtid! 

 Ett problem är en möjlig förbättring 
 Hitta bästa arbetssätt - standardisera 
 Förbättra det bästa till att bli ännu bättre 
 Respektera och följa beslut 
 Alltid rätt från mig 
 Aldrig skicka vidare defekter 
 Alltid lösa problemet där det uppkommer 
 Se problem som möjligheter 
 Skapa en problemlösande kultur  

5. Sträva efter perfektion 

Alla kan kopiera det vi gör men ingen kan slå vår förbättringstakt 



Varför Lean Production? 

Vad är Lean Production?  

Lean Productions fem grundläggande principer 

Passar Lean Production alltid in? 

Konsekvenser av att föra in Lean Production 

Vägen till Lean 



Är Lean Production alltid rätt? 

Nej! 
• Det går inte att säga rakt av att Lean Production är rätt medicin för alla 

• Det beror på 
– Företagets strategi 
– Vald produktionsstrategi 

Exempelvis vattenfall 
eller agil utveckling 



Vilka är företagets strategiska 
konkurrensfördelar? 

 Kostnad? 
 Låg kostnad 

 Kvalitet? 
 Absolut högsta kvalitet 
 Jämn kvalitet 

 Tid? 
 Leveranstid 
 Pålitlighet i tid 
 Snabb produktframtagning 

 Flexibilitet? 
 Kundanpassningar 
 Varianter 
 Volym 

Vilka konkurrensfördelar har ni? Vilka av dessa konkurrensfördelar kan tänkas stödjas av Lean Production? 



Slutsats om Lean Production 

• Filosofin är bra för alla 

• Val av metoder och verktyg skiljer sig för olika verksamheter 

• Metoder och verktyg ska tillämpas olika i varje enskilt fall och måste till 
viss del anpassas för det specifika företaget 

• Metoder och verktyg måste hänga ihop med den övriga verksamheten 
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Vanliga förbättringar genom Lean 
Production 

 Genomloppstid   Reduktion 60 – 90 % 
 Produkter i arbete  Reduktion 60 – 90 % 
 Produktivitet   Ökning      15 – 30 % 
 Fel som når kunden  Reduktion 20 – 50 % 
 Skrot i tillverkningen  Reduktion 20 – 50 % 

Dramatiska förbättringar jämfört med traditionell tillverkning 



Lean Production river ner 
pyramiderna 

Traditionell organisation Lean organisation 

Den klassiska mellanchefen kommer att bli tränare och lagledare för medarbetarna 

Ägare 

Ledning 

Mellanchefer 

Medarbetare 
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Varför Lean Production? 

Vad är Lean Production? 

Lean Productions fem grundläggande principer 

Passar Lean Production alltid in? 

Konsekvenser av att föra in Lean Production 

Vägen till Lean 



Det finns inget bästa sätt……… 
 
…..det finns bara bättre sätt och sämre 

sätt ! 



Hur har man infört man Lean i Sverige?? 
Dom allra flesta brukar starta med: 
• 5S 
• Daglig styrning 
• Någon fysisk förändring  
 

Källa:  JMA Consultants, Inc. Plan Konferens V1 2009 



Varför tar det så lång tid?? 
 

Lean är inte en ny uppsättning metoder, det 
är att förändra kulturen genom ett nytt 

beteende i organisationen! 



Varför lyckas man inte fullt ut med sina Lean program?? 
1. Ledningen har inte förstått att Lean är inget projekt  
2. Inga interna resurser tillsätts 
3. Inget stöd från ledningen/delegerat ner 
4. Vill inte betala för konsulter/kan själv 
5. Vill inte ändra sitt beteende 
6. Vill inte ändra roller/ansvar 
7. Byte av ledning/ledare växer inte i org. 
8. Kortsiktighet/kvartalsekonomi 
9. Lean är inte med på agendan 
10. För mycket på gång samtidigt 
11. Ledningen lever inte själv efter Lean principerna 
12. Man förstår inte Lean SupplyChainär viktigt för att lyckas med Lean i produktionen 
13. Man förstår inte att Logistik är ett eget kunskapsområde 
14. Oklart organisatoriskt ansvar 
15. Inga tydliga mål 
16. Man har en uppfattning om att man är speciell 

Källa:  JMA Consultants, Inc. Plan Konferens V1 2009 



Tack 


	Lean inom IT�En Introduktion
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Kundernas krav och våra ursäkter
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Lean Production kräver en grund att stå på
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	1. Skapa värde
	1. Metoderna går ut på att få bort allt slöseri
	2. Fokusera på värdeflödet
	3. Skapa ett flöde utan stopp
	4. Producera vid behov
	5. Sträva efter perfektion
	Slide Number 22
	Är Lean Production alltid rätt?
	Vilka är företagets strategiska konkurrensfördelar?
	Slutsats om Lean Production
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Lean Production river ner pyramiderna
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Tack

