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Sektion 1.1
Inledning
Välkommen till denna Diploma i Quality Management – Lean Systems module on ‘Lean
Thinking and Tools’. Detta är början på en ny resa för dig och möjligen är du lite orolig för de
utmaningar och svårigheter du kommer att stöta på i denna kurs. Kom ihåg att nya resor ofta slutar
som angenäma erfarenheter.
I slutet på många resor när vi ser tillbaka på det som hänt, inser vi att vi överskattade den rädsla och
spänning som vi hade innan vi gav oss ut på resan. När du når slutet på den resa du håller på att
påbörja, känner du förhoppningsvis att den inte var så påfrestande som du först trodde.
Förhoppningsvis kommer du även att erhålla mycket insikt och förståelse varefter du genomgår
kursen och lär dig se på saker och ting ur ett nytt och spännande perspektiv.
Denna modul är den första av två som kommer att gå igenom bakgrunden och utvecklingen av
Leanfilosofin (Lean thinking) samt en del verktyg och tekniker som återfinns i Leankonceptets
verktygslåda. Lean blir undan för undan mer och mer erkänd och uppskattad som en holistisk
managementfilosofi som har sin utgångspunkt i en envis jakt på och eliminering av slöseri för att på
så sätt erbjuda mer värde för sina kunder.
I den växande konkurrensen i den globaliserade ekonomin efterfrågar kunder allt högre värde i
produkter och tjänster (ett helt rättmätigt krav!), vilket skapar utmaningar för alla som vill fortsätta
åtnjuta fortsatt framgång, eller på sikt överleva. Den modell som från början utvecklades av Toyota i
spåren efter andra världskriget har nu blivit erkänd världen runt som en utvecklingsmodell som är
applicerbar på många olika organisationer i jakten på kontinuerlig framgång.
Leanfilosofin har appliceras av alltfler företag och organisationer i alla storlekar och olika branscher
under de senaste 10 till 15 åren när dessa verksamheter har varit på jakt efter en metodik för att på
ett effektivt sätt konkurrera på de marknader de är verksamma på. Den här modulen kommer att ge
dig en inblick i historien om Lean men även det genomslag Lean kan ha om det används på rätt sätt.
De verktyg och tekniker som tas upp i denna modul kommer att ge dig inspiration och ge dig
engagemang att påbörja alternativt sätta fart på din egen och din organisations resa inom
Leanfilosofin.

Sektion 1.2
Modulmålet
Målen med denna modul är:
• Att beskriva vad Lean betyder,
• Att informera dig om Leankonceptets kontextuella perspektiv, och
• Att ge dig kunskap om flera av de huvudsakliga verktyg som finns tillgängliga inom Lean‐
verktygslådan.
Modulen kommer att ge en översiktsbild av Toyota Production System (TPS) och de fem
Leanprinciperna. En förklaring av huvudkomponenterna inom TPS, däribland JIT och
flödesgruppstillverkning kommer även att ges. Dessutom kommer flera av de ”stora” Leanverktygen
presenteras, såsom värdeflödesanalys, 5S, ställtidsreduktion, kaizen och standardiserat arbete.
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Koncepten som ligger till grund för dessa verktyg kommer att förklaras och dessutom kommer en
genomgång av diverse faktorer att presenteras som ligger till grund för ett effektivt användande
verktygen i syfte att transformera och anpassa organisationen till Leankonceptet.
När du är färdig med denna modul kommer du att uppskatta den konceptuella enkelhet som
Leanfilosofin bygger på och du kommer att beundra kraften i de Leanverktyg som presenterats. Du
kommer även att lära dig förstå att Lean inte endast är några enkla verktyg, utan ett fundamentalt
annorlunda sätt att driva en verksamhet. Detta innebär att alla organisationens intressenter måste
involveras när Lean ska introduceras i verksamheten.
När du har slutfört denna modul kommer du att kunna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diskutera utvecklingen av Lean
Identifiera och förklara skillnaderna mellan massproduktion och Lean
Definiera de grundläggande huvuddragen och koncepten inom Toyota Production System
Identifiera hur en värdeflödesanalys ska genomföras och ta fram implementeringsplaner för
detta
Beskriva elementen i standardiserat arbete och identifiera processen och verktygen för att
utveckla och implementera standardiserat arbete
Förklara betydelsen och de regler som gäller för Kanbansystem, definiera deras funktioner
och förklara hur de fungerar
Definiera produktionsutjämning och beskriva stegen för att implementera ett sådant system
Tillämpa tekniker för ställtidsreduktion (Single Minute Exchange of Dies ‐ SMED)
Definiera hur 5S ska införas i en verksamhet och hur 5S‐arbetet bibehålls
Förklara förutsättningarna för framgångsrik flödesgruppsdesign
Förstå skillnaden mellan olika alternativ för flödesgrupper
Identifiera en effektiv planering av kaizenaktiviteter
Förklara betydelsen av uppföljande kaizenaktiviteter för att kunna säkra upp förbättringar

Sektion 1.3
Modulstrukturen
Denna modul innehåller åtta delar, vilka i sig innehåller ett antal sektioner.
De åtta delarna i denna modul är:
Kapitel 1 Modulintroduction
Kapitel 2 Introduktion till Lean Management
Kapitel 3 Värdeflödesanalys
Kapitel 4 Flödesgruppstillverkning
Kapitel 5 Standardisering av arbetssätt & arbetsplats
Kapitel 6 Avropssystem
Kapitel 7 Ställtidsreduktion & 5S
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Kapitel 8 Kaizen
De första och andra sektionerna i respektive del syftar till att ge en introduktion respektive förklara
målen med den aktuella delen. Introduktionen ger en kortfattad översikt av det aktuella ämnet och
ger en inblick till vad studenten kan förvänta sig att hitta i den aktuella delen. Den andra sektionen
identifierar och sammanfattar i punktform vad läsaren förväntas ha lärt sig efter del aktuella delen.
Dessa kan tolkas som det som du som läsare bör ha som målsättning att lära dig. Det
rekommenderas att du som läsare återvänder till dessa punkter efter att ha avslutat respektive del
för att verifiera att du har lärt dig det som delen syftade till att lära dig.
Efter målsektionen följer de sektioner som i detalj förklarar och går igenom ämnesområdet. Det är
mellan tre och sju sådana sektioner i varje del, beroende på det ämnesområde som presenteras i den
aktuella delen.
Efter dessa sektioner följer en överblick av den aktuella delen. Denna sammanfattar föregående
sektioner och ger dig som läsare en möjlighet att repetera och reflektera över det som presenterats
den aktuella delen.
I slutet på varje del finns ett par självutvärderande frågor, så kallade SAQs. Till dessa finns svar för att
du ska kunna utvärdera de svar du själv har gett till respektive fråga. För att få ut så mycket som
möjligt ur dessa frågor är det rekommenderat att du avstår från att läsa dessa svar innan du själv har
besvarat självutvärderingsfrågorna.
Delarna avslutas med tips och rekommendationer litteratur för fortsatt läsning inom området. Dessa
riktar sig till studenter som önskar gräva djupare i de olika specifika ämnesområdena.

Sektion 1.4
Modulens innehåll
Del 2 ger studenten en introduktion till Leanfilosofin. Den ger en sammanfattning av historien
bakom, och utvecklingen av, Toyota Production System (TPS). Denna tillbakablick inkluderar de
industriella föregångarna till TPS vilka Toyota byggde Leansystemet på. De olika byggstenarna i TPS
presenteras och förklaras och de fem Leanprinciperna defineras. Utöver detta presenteras en rad
koncept som ligger till grund för Leanfilosofin, såsom kundvärde och jakten på att eliminera slöseri
(Muda).
I Del 3 ges studenten en introduktion till värdeflödesanalys (VSM). I denna del utforskas det varför
VSM är ett så viktigt och betydande Leanverktyg samt fördelarna med VSM, framförallt då det gäller
identifiering av var i värdekedjan förbättringsmöjligheter existerar. Utöver detta tas det även upp
vilka steg som ingår i VSM för nuläge och framtida tillstånd samt vilka Leanprinciper som bör
inkluderas i design av framtida läge. Delen avslutas med information om hur man bäst säkerställer att
designen av framtida läge implementeras.
Del 4 introducerar läsaren till flödesgruppstillverkning. Konceptet flödesgruppstillverkning förklaras
och diskuteras, i jämförelse med traditionell batchtillverkning. Viktiga framgångsfaktorer för att
lyckas med flödesgruppstillverkning diskuteras också. Slutligen identifieras riktlinjer för hur man
framgångrikt styr och utvecklar implementeringen av flödesgrupper.

2009 (c) Linköpings universitet

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras

Del 5 beskriver koncepten bakom standardiserat arbete, takttid och cykeltid. Det förklaras hur takttid
beräknas och hur standardiserat arbete utvecklas. En mängd blanketter, verktyg och metoder
presenteras som ska ge läsaren förmågan att kunna analysera arbetsmoment och skapa
standardiserade arbetssätt för olika processer.
Del 6 belyser materialstyrning inom Lean. JIT‐konceptet diskuteras och fördelarna med detsamma
analyseras. De metoder som krävs för att stödja ett avropssystem diskuteras; Kanban och
beläggningsplanering förklaras med exempel som förtydligar dessa begrepp. Regler och tekniker
bakom implementeringen av såväl Kanban som beläggningsplanering förklaras. Även ”Heijunka” box,
ett system för styrning av arbetsflöden genom en Leanprocess, förklaras.
Del 7 går igenom två viktiga förbättringsverktyg i Leanverktygslådan, ställtidsreduktion (SMED) och
5S. Betydelsen av att reducera ledtider diskuteras i en kontext för att åstadkomma flyt och
behovsstyrning i systemet. SMED‐systemet och dess förmåga att skapa dramatiskt minskade ledtider
förklaras samt även de steg som ingår i implementeringen av SMED. 5S, dess beståndsdelar och
fördelarna med detsamma förklaras även. En 6‐stegs implementeringsstrategi ges även samt en
diskussion om de kulturella och beteendemässiga faktorer som spelar in för att nå ett läge där 5S‐
aktiviteter utvecklas och bibehålls.
Del 8 innehåller en introduktion till Kaizen, ett extremt kraftfullt Lean‐verktyg i implementeringen av
förändringar och i att uppnå en Leantransformation. I denna del förklaras Kaizen och
Kaizenaktiviteter. Därefter diskuteras motiven till att använda Kaizen och de typiska fördelarna som
en effektiv Kaizenprocess kan innebära. Kaizenfilosofin presenteras sedan i detalj samt de roller och
ansvarsområden som ingår i Kaizenaktiviteter. Avslutningsvis presenteras de faktorer som är
avgörande för att lyckas med att hålla framgångrika Kaizenaktiviteter, och en diskussion om effektiv
aktivitetsuppföljning för att säkerställa genomförda förbättringar.

Sektion 1.5
Utvärderingsprocessen
När du studerar Del 1 till 8 kommer du att ges möjlighet att utvärdera din egen utveckling genom att
besvara de SAQs som finns slutet på de flesta sektioner. Utvärderingen av modulen kommer att
baseras på en tentamen efter terminen samt två korta uppgifter. I totalbetyget kommer tentamen
att väga tyngre, 50%, och de två uppgifterna 25% vardera.

Sektion 1.6
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