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INLEDNING 
Under 2010 och 2011 genomförde författarna till detta arbete en fallstudie i ett större svenskt 
industriföretag som arbetade med att skapa en verksamhetsmetodik baserad på Lean principer. 
Resultatet från den studien visade att produktionscheferna i företaget kände sig bekväma med 
tekniker och metoder som ingår i den tekniska sidan av Lean, men att de kände osäkerhet då 
det handlade om den mjuka sidan av Lean. De ansåg sig behöva kunskap om hur påverkan av 
människor bäst sker, för att därigenom kunna öka förmågan att påverka medarbetare på ett 
positivt och önskat sätt. Produktionscheferna hävdade att det behövdes ett annat ledarskap än 
man haft tidigare om införandet av Lean skulle lyckas och bli långsiktigt uthålligt (Halling & 
Renström 2011). Ledarskap beskrivs som en nyckelfaktor för att lyckas med etablerandet av 
Lean och uppnå långsiktig uthållighet (Liker & Meier 2007), samtidigt som ledarskap 
beskrivs som en svaghet i många organisationer (Kotter 2001). Det är därför av stor betydelse 
att förstå vilket sorts ledarskap som behövs i en organisation som siktar mot att etablera ett 
arbetssätt baserat på Lean. 
 
SYFTE 
Syfte: att utifrån litteratur belysa och reflektera över ledarskap ur ett Leanperspektiv. 
 
METOD 
Detta konferensbidrag har sin grund i en fallstudie som visade att ledarskap betraktades som 
en nyckelfaktor för att lyckas med Lean. Konferensbidraget bygger på en 
litteraturgenomgång. 
 
En litteratur sökning genomfördes 2012-04-04 till 2012-06-07 i databaserna ISI Web of 
Science och Scopus, därtill söktes artiklar i Google scholar. Sökord och kombinationer som 
användes vid sökningarna var Leadership, Leadership AND management och Leadership 
AND Lean. Träffresultatet från 2012-06-07 redovisas i tabell 1 nedan: 
 

 
Databas sökord Antal träffar 

ISI web of science Leadership 36013 
 Leadership AND management 7757 
 Leadership And Lean 78 
 Management 1 039 890 
   

Scopus Leadership 78 696 
 Leadership AND management 31 281 
 Leadership AND Lean 215 
 Management 2 187 094 
   

Google scholar Leadership 2 330 000 
 Leadership AND management 1 930 000 
 Leadership AND Lean 151 000 
 Management 4 960 000 

Tabell 1. Träffbild av databas sökning 2012-06-07. 
 

Det stora antalet artiklar ledde till att sökningar i Programmet publish or perish genomfördes 
och jämfördes med sökresultaten från ISI Web of Science, Scopus för att verifiera betydelsen 
av artiklar i form av citerings frekvens. Utifrån syfte med detta arbete och antalet citeringar 10 
artiklar. Utifrån dessa artiklar identifierades ett antal böcker och författare som centrala för 
syftet med detta arbete. Även artiklar från doktorandkursen lean production som gavs vid 
Linköpings universitet år 2010 ingår i arbetet. 
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TEOREISK REFERENSRAM 
Toyota är ett företag som uppmärksammats för sin effektivitet och sina framgångar och 
beskrivs ofta som världsledande och en framgångssaga., men att förstå hur Toyota lyckats är 
inte så lätt att se och förstå för en observatör (Liker 2004); Osono et al 2008). Produktiviteten 
hos Toyota per anställd var två till tre gånger högre än hos västerländska konkurrenter under 
slutet av 1980-talet (Cusumano 1994). Trots att Toyota varit mycket öppna gällande sitt 
arbetssätt, är det mycket få företag som lyckats ”kopiera” Toyotas sätt att bedriva verksamhet 
(Spear & Bowen 1999, p. 97). Bhasin & Burcher (2006 s. 56) menar med referens till Mora 
(1999), O’Corrbui & Corboy (1999) och Baker (2002) att 10 procent eller färre av de företag 
som försöker implementera Lean lyckas nå målet. Detta förhållande kan upplevas som lite 
märkligt, i beaktande av alla organisationer runt om i världen som inspirerade av Toyotas 
framgångar hoppat på ”Leantåget” i syfte att nå liknande framgångar i den egna 
verksamheten. 
 
Ledarskap i ett historiskt perspektiv 
Kotter (1990) menar att ledarskap är ett ämne som intresserat människor sedan länge och är 
en del av människans historia. Ledarskap är ett ämnesområde som det skrivits mycket om 
(Bennis 1959; Their 1997; Yukl 2010), men trots detta är ledarskap ett ämne som varit svårt 
att tydligt ringa in och definiera. En konsekvens av detta är att mycket av ledarskaps 
litteraturen är mer uttryck för åsikter än slutsatser från forskning (Their 1997). Exempel på 
tidiga ledarskapsförfattare är till exempel Sun Tzu, Platon och Macchiavelli. Den kinesiske 
krigar filosofen Sun Tzu skrev sin skrift, krigskonsten, för över tvåtusen femhundra år sedan 
och menade att ledarskap handlar om faktorer som information, pålitlighet och trovärdighet, 
humanitet, mod och principfasthet (Cleary 1988 s. 4). I Japan har Sun Tzu genom sin bok 
påverkat japansk politik och näringsliv (Ibid. s. vii). 
 
I och med industrialiseringen och framväxten av komplexa organisationer uppstod ett behov 
av att skapa ordning och struktur, att kunna organisera de framväxande organisationerna så att 
verksamheten kunde ske på ett effektivt sätt. Vilket fick som följd att ämnet management 
uppstod (Kotter 1990). Schein (2004) pekar på ordet management som något som återspeglar 
ett proaktivt, optimistiskt och pragmatiskt förhållningssätt och är karakteristiskt för 
amerikansk (U.S.) kultur. Han påtalar att det i det tyska språket finns ord för ledarskap och att 
leda, däremot saknas en motsvarighet till ordet managing, så som det förekommer i 
engelskspråkig litteratur och påpekar att om ordet saknas i språket är det mycket möjligt att 
konceptet i sig inte existerar i samma mening. (Ibid sid. 115). 
 
Ledarskap är ett ämne som det bedrivits mycket forskning kring, men trots all forskning har 
ledarskapet visat sig vara ett ämne som varit svårt att definiera och det har genom åren 
skapats en mängd olika ledarskapsteorier (Bennis 1959; Horner 1997; Yukl 2010). Bennis 
(1959) räknar upp 12 olika ledarskapsteorier som forskare framfört, men menar att ingen teori 
har visat sig kunna ringa in vad ledarskap är. Horner (1997) ser på ledarskapsforskningen och 
de olika ledarskapsteorier som forskningen resulterat i ur ett historiskt perspektiv och menar 
att ledarskapsforskningens olika ledarskaps teorier, kan sammanföras i kluster och beskrivas i 
olika kategorier. 
 
Den första kategorin var ”den store ledaren” i vilken ledaregenskaper sågs som egenskaper 
vilka var medfödda och det gällde då att finna de individer som hade dessa kvaliteter. Det var 
dock inte klarlagt vilka egenskaper det var som skapade stora ledare och svagheten med detta 
synsätt var att ingen hänsyn togs till påverkansfaktorer som situationsfaktorer eller 
omgivningsfaktorer (Horner 1997 s. 270). 
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I den andra kategorin riktades forskarnas intresse mot ledarbeteende, och syftet var att 
identifiera vad framgångsrika ledare gör som leder till ökad effektivitet i företag. Michigan 
och Ohio State studierna om ledarskap är exempel forskning i kategori två. Ett resultat av 
kategorins forskning var att nu sågs inte längre ledarskapsförmåga som något medfött utan 
något som kunde läras och utvecklas. Ett annat resultat var att synen på chefers uppgift 
breddades och handlade nu om att ha fokus på både arbetsuppgift relaterade aktiviteter och 
aktiviteter relaterade till medarbetare (Horner 1997 s. 270-271). Två faktorsmodellen, är ett 
exempel på en kategori två teori, den beskriver två huvudfaktorer som chefer kan 
karaktäriseras efter utifrån deras fokus och beteende. Huvudfaktorerna benämndes, intresse 
riktat mot människor (concern for people) och intresse riktat mot uteffekt (concern for 
output). Senare tillkom en tredje faktor i deras modell, flexibilitet. Utifrån kategori två 
forskningar kunde ledares beteende beskrivas och kategoriseras (Ibid. s. 271). 
 
Den tredje kategorin kom att handla om ledares karaktärsdrag, beteende och situationen i 
vilken ledaren skall verka och hur dessa variabler interagerade och påverkade varandra. Detta 
ledde till att forskare intresserade sig för relationen mellan ledare – ledda och interaktionen 
mellan dem och deras respektive mål (Ibid. s. 271).  Utvecklingen av teoribildning om 
ledarskap kom att innefatta organisationskulturens betydelse, medarbetarskap, medarbetar 
autonomi, betydelsen av visioner och kommunikation samt värderingar och motivation. En 
syn på ledarskap växte fram som gick ut på att ledarskap handlade om att skapa en miljö som 
motiverade människor att vara produktiva och motiverade att förverkliga visioner (Ibid. 272-
273). 
 
i senare forskning om ledarskap utmanas synen på ledarskap som något som sker genom att 
en individ, ledaren leder andra. Istället framförs ett synsätt som sätter grupper, kollektiv i 
fokus för ledarskap. Detta synsätt har resulterat i att ledarskap har föreslagits handla om att 
stödja andra så att de kan leda sig själva och därigenom stödja människors förmåga att släppa 
loss inneboende förmågor och kreativitet (Ibid. s. 275). 
 
De flesta ledarskapsteorier har utgått från den vite amerikanske mannen sysselsatt i 
tillverkande verksamhet som den typiske modellen. Denne typiske arbetare blir allt mindre 
typisk genom att antalet verksamma med arbeten i tillverkande industri minskar och det blir 
fler sysselsatta i servicearbeten. Andra förändringar är att andelen äldre som arbetar ökar och 
det gör även etnisk mångfald bland de som arbetar. Därtill kommer framtiden att innebära 
högre konkurrens om välutbildade och talangfulla individer och det blir därmed även viktigt 
att kunna erbjuda de anställda en bra arbetsmiljö och bra villkor för att kunna behålla dem. 
Dessa förändringar gör att gårdagens ledarskap inte längre kommer att fungera. Istället har 
framförts att ledarskap bör ses som en process i vilken ledaren ses som del i ett kollektiv 
verksamma i en organisation med gemensamma värderingar, övertygelser, terminologi och 
sätt att göra saker på. Då samtliga verksamma i en organisation är viktiga för resultat och 
utveckling av verksamheten blir ledarskap i framtiden mycket en fråga om att stödja och 
coacha människor som arbetar i team att leda sig själva mot uppställda mål. Detta skulle 
kunna innebära ett förnyat intresse för den dualistiska två faktorsmodellen med dess två 
fokusområden, dels fokus riktat mot människor (concern for people) och dels på uteffekt 
(concern for output) (Ibid. s. 276-285).  Horner (1997) ger uttryck för en syn på framtidens 
ledarskap som kan sammanfattas som att ledarskap handlar om att skapa en miljö som gör att 
människor känner det meningsfullt och motiveras att aktivt delta och vara produktiva och 
innovativa, samtidigt som de strävar efter att uppfylla de mål och visioner som 
kommunicerats och är organisationsgemensamma. Att aktivt delta och interagera med 
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kollegor är något som även framhålls av Nonaka et al (2000) som grundläggande för 
skapande och förvaltande av kunskap inom organisationer. 
 
Ledarskap och management 
Som beskrivits ovan är ledarskap är en företeelse som sedan länge varit en del av människans 
tillvaro, medan management är ett yngre fenomen med ursprung i industrialiseringen. Som 
påpekats av Kotter (1990) används begreppet Ledarskap (leadership) med två olika betydelser 
i daglig konversation. Ibland refereras till en process som handlar om att mobilisera och visa 
vägen (visa en riktning) för människor och deras tankar och idéer. Ibland används begreppet 
ledarskap i samband med människor i formell chefsposition. Dessa olika sätt att använda 
begreppet ledarskap (leadership) har skapat förvirring runt begreppet då det antyder att alla i 
formell chefsposition tillhandahåller ledarskap och Kotter menar att detta inte är sant. Han 
menar att en del chefer tillhandahåller ett bra ledarskap, andra ett dåligt ledarskap och en del 
har inget ledarskap alls. Förvirringen runt begreppet ledarskap (leadership) ökas ytterligare 
genom att det ofta kopplas till begreppet manager (sv. Förvaltare) och management (sv. 
Förvaltning, skötsel) och därigenom indikeras att Ledarskap (leadership) och förvaltning 
(management) skulle vara samma sak, eller åtminstone närbesläktade, det är de inte (Ibid, p. 
3). För att försöka underlätta särskiljandet av begreppen Ledarskap (leadership) och 
förvaltning (management) kommer framgent i detta arbete begreppen ledarskap och ledare 
samt management och manager att användas. Kotter (2001) menar att Ledarskap och 
management inte är samma sak, andra författare har också betonat skillnaderna mellan 
management och ledarskap, nedan följer några exempel på beskrivningar av skillnaden mellan 
ledarskap och management: 
 
Bennis (1989) beskriver skillnaden mellan ledarskap och management som att ledarskap 
handlar om att göra rätt sak (doing the right thing) och management om att göra saker på rätt 
sätt (doing things right). De flesta företag anser han kännetecknas av för mycket management 
och för lite ledarskap (Ibid s. 18). En del av förklaringen till detta anser Bennis ligger i ett 
skolsystem som producerar tekniker och administratörer men inte tränar ledare. Bennis menar 
att ledarskap är att skapa visioner, meningsfullhet, tillit, självkännedom för insikt om den 
egna kompetensen och dess begränsningar (Ibid s. 20-21). 
 
Their (1997) beskriver management som produktionscentrerat och att leda sak och att detta 
handlar om administration, produkt och produktion, budget och redovisning, lagar och 
förordningar och kontrollsystem. Ledarskap beskrivs som person centrerat och handlar om 
kommunikation och information, psykologi på individ och gruppnivå, interaktion och 
samspel, motivation samt normer, attidtyder och värderingar. 
 
Kotter (2001) beskriver ledarskap och management som två olika men komplementära 
handlingssystem. Management handlar om att handskas med komplexitet som organiseras till 
ordning genom strukturer, bemanning och budgetering och därigenom skapas möjlighet att nå 
uppsatta mål. Ledarskap beskrivs som att handskas med eller leda förändring, som beskrivs 
ske genom att en vision kommuniceras som visar en gemensam riktning för människor att 
sträva mot. Kotter menar att ju mer förändring desto mer behov av ledarskap. 
 
Geller (2002) menar att managers genom management påverkar genom att kontrollera 
konsekvenser och styr genom att beordra.  Ledare beskrivs med ledarskap påverka andra 
människor genom att påverka beteenden och attityder bland kollegor och medarbetare. Vilket 
sker genom att styra, stödja, coacha och/eller delegera. 
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Schein (2004) menar att skillnaden mellan ledarskap och management (eller administration) 
kan beskrivas som att management, administration sker i en kultur, medan ledarskap handlar 
om att skapa och sköta om kultur. Han anser att goda ledare kännetecknas av förmåga att 
förstå och arbeta med kultur. 
 
Mangagement skall skapa stabilitet medan leadarskap skall skapa förändring och företag som 
lyckas balansera dessa två motsatser har grunden för utveckling. Utmaningen är att lyckas 
balansera ett starkt manegement med ett starkt ledarskap, ett förhållande som ofta inte finns i 
organisationer då dessa ofta har för mycket management och för lite ledarskap (Bennis 1989; 
Kotter 2001). 
 
Kotter (1990) hävdar att få företag är framgångsrika med både management och ledarskap och 
att bland de företag i världen som lyckas bäst med såväl management som ledarskap återfinns 
japanska företag som Sumitomo, Matsushita, Toyota, Nomura och Canon. Kotter (1990) 
hävdar att förmågan att kombinera ledarskap och management är tydlig hos dessa företag i 
såväl resultat som i förmåga att handskas med förändring. De japanska företagen har uppnått 
detta, inte genom amerikansk eller europeisk ledarstil som ofta bygger på en stark toppfigur i 
toppen (individualism) utan istället kännetecknas den japanska stilen av grupper 
(kollektivism) (Ibid s. 87-88). 
 
Ett utryck för hur viktigt ledarskap är ges av Emiliani (2007 p.16) som menar att chefers 
primära uppgift är erbjuda sina medarbetare ett ledarskap som hjälper medarbetarna att göra 
ett bättre jobb. Trots ledarskapets betydelse anses de flesta organisationer kännetecknas av allt 
för mycket management och för lite ledarskap. 
 
Toyota Way 
Liker & Hoseus (2008) beskriver Toyotas DNA som uppbyggt av två värdeflöden, det ena 
benämns produktvärdeflöde (product value stream) det andra benämns människovärdeflöde 
(people value stream). Framgent i detta arbete kommer begreppet produktvärdeflöde att 
användas för product value stream och humanvärdeflöde att användas för people value 
stream. 
 
De två värdeflödena motsvaras av Toyota Production System (TPS) för produktvärdeflödet 
och Toyota Human System (THS) för humanvärdeflödet. Tillsamman är detta grunden för 
Toyota way och beskrivs i olika illustrationer med begreppen continuous improvement och 
respect för people både då det gäller Toyota way och Lean, ett exempel är Toyota dokumentet  
Human Resources Development. Toyota way kan därmed karaktäriseras som dualistiskt. 
 
Liker & Hoseus (2008) menar att syftet med TPS, den tekniska eller hårda sidan, är att 
synliggöra problem så dessa kan åtgärdas för att produktvärdeflödet optimeras. Syftet med 
THS, den mjuka sidan, är att utveckla människor som vill och kan lösa de problem som 
synliggörs genom TPS. Därigenom kopplas de två värdeflödena, produktvärdeflödet och 
humanvärdeflödet samman vid problemlösning och utvecklas systematiskt genom 
symbiosenToyota Production System (TPS) och Toyota Human System (THS). För att detta 
dualistiska system, TPS och THS skall fungera finns några nyckelfaktorer, det krävs 
människor som: 

• arbetar i lag (team) och har laganda (team minded). 
• har tillräcklig kompetens och tillräckligt med träning. 
• litar på den egna förmågan. 
• har tillit till sin chef (Ibid pp. 38-39). 
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Ledarskapet hos Toyota 
Holweg (2007) menar att Toyota skapade sitt produktions system efter inspiration från bland 
annat Ford och Training Within Industry, men med anpassning till japanska förhållanden. 
Utveckling av människor (humanvärdeflödet) har av chefer inom Toyota betraktats som en 
nyckelfaktor for framgång och konkurrenskraft sedan företagets grundande (Liker & Hoseus 
2008). Rother (2010) hävdar att Toyotas ledarskapsmodell vilar på grundläggande antaganden 
som skiljer sig från de som är vanliga i många andra, traditionella, organisationer. Han 
beskriver karaktären på Toyotas ledarskapsmodell som att den innebär att ledare utvecklar 
människor genom att de agerar som mentorer och coacher genom aktivt deltagande vid 
problemlösning. Det är även viktigt att ledarna är aktiva rollmodeller (Liker & Hoseus 2008; 
Rother 2010). Det innebär att inom Toyota anses chefer ha som uppgift och ett ansvar för att 
tillhandahålla ledarskap som utvecklar människorna i företaget (Senge 2006), och det är även 
vad Emiliani (2007) påpekat som viktigt för Lean: 
 

The primary job of management is to provide Leadership to help people do a better job 
(ibid s. 16). 

 
Det är alltså mycket viktigt, eller avgörande att chefer aktivt utvecklar medarbetarna och 
därmed utvecklar humanvärdeflödet.  Detta blir mycket tydligt när Isao Kato hänvisar till ett 
ordspråk inom Toyota: mono zukuri wa hito zukuri, vilket betyder: att tillverka saker är att 
tillverka människor (Liker & Meier 2007 s. xxiii). Kato hävdar att: 
 

”If people want to succed with lean or TPS they have to emphasize people development 
and making leaders capable of delivering improvements (Ibid s. xxiii). 

 
Kato menar också att det inte går att separera utveckling av människorna från utveckling av 
produktions system om man vill lyckas långsiktigt (Ibid s. xxiii). Detta visar på betydelsen av 
att skapa möjlighet för kontinuerligt lärande, att skapa en lärande organisation. Samspelet 
mellan och det komplementära förhållandet ledarskap och management, vilka ibland kan 
förefalla vara motsatser, kan även återfinnas i teorier gällande organisatoriskt lärande. Kim 
(1993) påpekar att för effektivt organisatoriskt lärande krävs en balans mellan lärande av det 
konceptuella (varför saker och ting görs överhuvud taget) och det operationella (rutiner , hur 
saker skall göras). Även Vera & Crossan (2004) pekar på vikten av förmåga att balansera 
transformerande och transaktionellt ledarskap (Bass 1999), vilka beskrivs vara 
komplementära och situationsberoende ledarskapsstilar som framhålls som framgångsfaktor 
för organisatoriskt lärande. 
 
Lean 
Lean begreppet skapades som ett sätt att särskilja massproduktion, med buffertar i form av 
lager och mellanlager, från produktion som syftar till att eliminera eller minimera buffertar 
(Krafcik 1988). Begreppet har utvecklats avsevärt över tid (Hines et al 2004). Som modell för 
Lean står Toyotas Produktions System och därmed kan starten på Lean beskrivas som en 
översättning av TPS (Pettersen 2009). Med tiden kom det dock att uppstå många olika 
översättningar eller tolkningar och denna brist på en definition på Lean resulterar i att Lean 
kan definieras utifrån en individuell referensram (Ibid s. 33). Trots bristen på en definition på 
Lean, finns dock två huvudtraditioner. Pettersen (2009) beskriver detta som att den ena 
traditionen är att Lean ses som ett antal tekniker och metoder, som en verktygslåda (Toolbox 
Lean). Det andra är att Lean ses som en övergripande filosofi (Lean philosophy, ibland 
används begreppet Lean thinking). Sohal & Eggleston (1994) visar i sin undersökning att av 
de företag som implementerar Lean är det bara 10 procent som lyckas införa filosofin. 
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Emiliani (2006) har betonat betydelsen av att högre chefer förstår och kan särskilja Lean 
begrepp: 
 

Top managers who practice Lean management must make greater efforts to ensure they 
understand the true meaning of kaizen – “change for the better” – and the “continues 
improvement” and “respect for the people” principle, in order to achieve favorable financial and 
non-financial outcomes that benefit all key stakeholders (Ibid. p. 178). 

 
Förutom att förstå skall chefer i en “Leanorganisatioon” agera så att de stöder medarbetarna, 
så som i fallet Toyota way, bygger även Lean på dualism i form av kontinuerligt 
förbättringsarbete och respekt för människor. Detta har påpekats av Emiliani et al (2007) 
utifrån fallet Wiremold. Wiremold är ett företag som anses ha lyckats med Lean, mellan åren 
1991 och 2002 (Womack & Jones 2003; Emiliani et al 2007). Wiremold nådde sina 
framgångar beroende på att de satsade på dualismen Continuous Improvement (CI) och 
respect for people (RfP) samt att de hade ett stödjande ledarskap. Hur viktigt detta var för 
Wiremolds framgångar beskrivs på ett tydligt sätt av Emiliani et al (2007): 
 

The senior management team understood that Lean is not just a bunch of tools for the 
manager´s toolbox. “Real Lean” is a comprehensive management system that embodies two 
key principles “continuous improvement” and respect for the people. In contrast “Fake 
Lean” embodies only one of the two key principles: continuous improvement (Ibid. s. 8). 
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RESULTAT 
Ledarskap och management är två olika men komplementära handlingssystem. Management 
handlar om att organisera, strukturera, bemanna och budgetera. Häri ingår att skapa standard 
och rutiner och upprätthålla dessa så de följs, det vill säga att kulturen efterlevs. Ledarskap 
handlar om att påverka människor genom att kommunicera en vision som pekar ut en riktning 
mot ett framtida tillstånd. Visionen skall skapa engagemang och drivkraft till förändring 
genom påverkan på medarbetares och kollegors attityder och beteenden. Management arbetar 
i en rådande kultur och ledarskap handlar om att förändra en kultur. Båda dessa 
handlingssystem behövs och Kotter (2001) menar att ju mer förändring desto viktigare blir 
ledarskap. Eftersom TPS och Lean handlar om att kontinuerligt förbättra, innebär det att leva 
med kontinuerlig förändring som ett normaltillstånd. Ledarskap blir därmed en avgörande 
faktor för organisationer som vill lyckas med Lean och detta påstående stöds av Osono et al 
(2008) som menar att det är Toyotas förmåga att balansera den hårda och mjuka sidan och att 
de satt människan i centrum för verksamheten som är grunden för företagets framgång. 
Relationen ledarskap-management är en avgörande faktor och en beskrivning av utfall och 
konsekvens av relationen och balansen ledarskap-management ges i Figur 1 nedan. 

 
LEADARSKAP 

 
 
 
 
 
 

MANAGEMENT 

 Låg Hög 
hög Organsationen är 

organiserad och 
strukturerad men det 

saknas ledarskap för att 
stödja och engagera 
människorna som 

arbetar där. 

Organsationen är 
organiserad och 

strukturerad och det 
finns ledarskap för att 
stödja och engagera 
människorna som 

arbetar där. 
Låg Organsationen är varken 

organiserad eller 
strukturerad och det 

saknas ledarskap för att 
stödja och engagera 
människorna som 

arbetar där. 

Organsationen är inte 
organiserad och 

strukturerad men det 
finns ledarskap för att 
stödja och engagera 
människorna som 

arbetar där. 
Figur 1 relationen ledarskap-management 

 
Toyota way är ett dualistiskt system och Lean som bygger på Toyota way behöver också 
denna dualism för att fungera. Toyotas DNA är baserat på de två värdeflödena 
produktvärdeflödet och humanvärdeflödet. För att utveckla dessa två värdeflöden skapade 
Toyota två system: Toyota produktion Systerm (TPS) och Toyota Human System (THS) 
(Liker & Hoseus 2008). Managements uppgift är att driva och utveckla produkt värdeflödet 
genom att skapa stabilitet och standard. Ledarskap skall skapa förändring som leder till 
förbättring genom att frigöra medarbetarnas engagemang och skaparkraft.  Relationen 
management-ledarskap och Toyota way illustreras i Figur 2. 
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Toyota Production System

Stabilitet genom management 

TOYOTA WAY

Toyota Human System

Utveckling genom ledarskap

 
Figur 2 relationen management – ledarskap och Toyota way 

 
De flesta organisationer har för mycket management och för lite ledarskap och när sådana 
företag försöker införa Lean utan att beakta betydelsen av ledarskap och humankapitalet 
uppnås inte den komplementära dualism som kännetecknar Toyota way utan dessa Lean 
satsningar kännetecknas istället av monism eller system enfaldighet vilket illustreras i Figur 3. 

 

Toyota Production System

Stabilitet genom management 

Lean

 
Figur 3 Lean som monism eller system enfaldighet 

 
För att Lean skall fungera behövs ett ledarskap som hjälper medarbetarna att utvecklas så de 
kan vara med att utveckla verksamheten och skapa bättre resultat i framtiden. Detta grundas i 
synen på människan och hennes insats som grundläggande för produktivitet. 
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DISKUSSION 
 
Har vi i väst under amerikansk påverkan glömt att det är människor som är grunden för 
verksamheter inte teknik och system? 
 
Delegeras i detta fall förändrings och utvecklings arbete till konsulter istället för att drivas av 
företagsledning och interna chefer? Hur påverkar då detta ledningens kompetensutveckling 
gällande att driva en lean verksamhet där delaktighet i problemlösning och utvecklingsarbete 
kan ses som grundläggande. 
 
Formar våra utbildningssystem en styrka och preferens för management och en svaghet 
gällande ledarskapsförmåga? 
 
Formar ekonomisystem med stark fokus på kvartalsresultat ett synsätt som främjar 
resultatfokus framför processfokus, dvs. resultat mäts och jagas utan att man tar sig tid till att 
följa och utvärdera de processer som genererar resultaten och de utvecklingsbehov som dessa 
innehar i relation till eventuell långsiktig strategi. 
 
Finns det kulturella faktorer som gör att Lean definieras annorlunda i väst jämfört med Japan? 
 
Är synen på Lean en konsekvens av grundläggande värderingar? 
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