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Vejen til at lykkes med LEAN
- Om Lean Ledelse



Agenda

Medejer af konsulentfirmaet 
Avenir. Tidligere HR- og Lean 
Director i Novo Nordisk A/S. 
Ph.D. i organisationspsykologi 
fra Københavns Universitet.

Teknisk Chef i Københavns 
Lufthavne A/S.  Tidligere 
afdelingsleder i produktionen i 
Novo Nordisk A/S. 

Stabschef i Næstved, Slagelse og 
Ringsted sygehuse. Tidligere 
vicedriftschef på 
Glostrup/Rigshospitalet.

Jan Kristensen Claus Hincke Kristian Fevejle
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18.45
Panel
19.00

17.55
Pause
18.20

17.30



Vejen til at lykkes med LEAN – om Lean Ledelse
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Lille spejl på væggen der, 
hvorfor virker Lean ikke her

HR smølferi

Lean nørderi
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Implementering
Effekt

Effekt
Implementering

<10% 
Effekt

<10% 
Implementering



Vi har haft meget svært ved at begribe hvad Lean i 
virkeligheden handler om

Siden Womack og Jones i 1990erne slog fast at 
Toyota er de andre bilproducenter overlegne har 
der været gjort talrige forsøg på at aflure 
japanerne deres hemmelighed

Lost in translation Løbende forbedringskultur
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Det var først med Likers Toyota Way i 00erne at 
det gik op for os hemmeligheden bag Toyotas 
succes er evnen til systematisk at løse problemer, 
så de ikke genopstår 



Lean lykkes når transformationen drives af ledere

Lean består af en masse værktøjer der kan 
bruges til at fjerne spild, reducere variation og 
forkorte gennemløbstid. De skal implementeres 
som et projekt drevet af Lean konsulenter

Værktøjskassen Løbende forbedringskultur
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Lean er en løbende forbedringskultur, hvor alle 
bliver bedre til at se problemer tidligt, løse dem 
til bunds og dele viden systematisk. Den 
transformation drives af Lean ledere

SEE SOL
VE

SHARE



Lean ledelse kræver en anden måde at lede på

Mennesker går på arbejde for at få opfyldt deres 
psykosociale behov. Opfylder vi dem ved at 
udvise tillid, skabe mening og involvere bliver 
de mere motiverede for at yde en indsats.

Skandinavisk tilfredshedsledelse Toyotas Respektbaseret ledelse
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Mennesker går på arbejde for at skabe værdi. 
Hjælper vi dem med at fjerne spild, udviser vi 
respekt for den tid, de ligger i deres arbejde, og 
de bliver mere effektive



Transformationen er en proces 
- der også skal forbedres

Toyota kultur litteraturen er baseret på ideen 
om at topledelsen skal gå forrest og tage springet 
ud i Lean. Men det er få topledere uden for 
Toyota villige til

Leap of faith tilgang Lean tilgang til Lean
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Transformationsprocessen designes som serier af 
hypotesetest. Efter hver serie evalueres med 
topledelsen så tiltroen til Lean udvides gradvist, 
og transformationsprocessen løbende forbedres



Vores Lean tænkning udvikler sig i retning af 
standardiseret Lean ledelse

The Machine (1990)
• Toyota er mest effektiv

Lean Thinking (1996)
• Fjern spild og reducer 

gennemløbstid
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The Toyota Way (2004)
• Toyotas lykkes pgra kultur
Managing to Learn (2008)
• Toyotas kultur er baseret på 

systematisk problemløsning
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Toyota Kata (2009)
• Kultur transformeres via 

daglige ledelses rutiner
Vejen til at lykkes med Lean 
• See, solve, share er standard 

for ledelsestransformation
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Værktøjskasse Kultur Std Ledelse
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