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1. Hva sier internasjonal forskning om 
konsekvenser for ansatte?

2. Hva er det egentlig som skal 
implementeres? Hva er dette ”lean”?

3. Er ”lean” en av mange trender /fads?
4. Hvordan påvirker lean organisering på

”shop floor level”?
5. Hva er en god måte å implementere lean på?





Fra markedsandel på
77,5%... …til 30,8 på 7 år



Learning from the Japanese (Cole, 1980)
Transferering Japanese Production Methods 
to the US (Hall, 1981)
Why Japanese Factories Work (Hayes, 1981)
The art of Japanese Management (Pascal and 
Athos, 1981)
Japan as number 1: Lessons for America 
(Vogel, 1979)





Fra Mazdas fabrikk 
i Flat Rock, 
Michigan, åpnet i 
1985
Dokumenterer økt 
skadefrekvens, økt 
tempo, 
intensivering av 
arbeid



1. Forskere med utgangspunkt i den 
amerikanske fagbevegelse (UAW).

◦ Øking av tempo, stress
◦ ”Stjeler” ideer gjennom kaizen/kvalitetssirkler
◦ Ikke vikarbruk – folk tvinges på jobb
◦ ”union busting”

2. Kritikere av tallmaterialet til MIT-studien
◦ ”Against lean production” (Williams, 1992)

3. Forskere innen den sosiotekniske 
tradisjonen

◦ Selvstyrte grupper vs lean



De positive:
”Lean er en enestående 
måte å produsere ting 
på. Det sikrer bedre 
produkter til en lavere 
pris. Det skaper mer 
utfordrende og 
tilfredsstillende arbeid 
for ansatte på alle nivå. 
Hele verden burde 
innføre lean så raskt 
som mulig” (Womack et 
al 1990)

De negative:
”Management by 
stress”
”Management by fear”
Not lean production 
but mean production
”Lean skaper mer 
stress, dårligere 
arbeidsmiljø og økt 
grad av taylorisering”



Hva er dette ”lean”?



Jobbe smartere
Redusere hierarkiet
Bedre kvalitet/mer papirarbeid
Mindre papirarbeid, mer visuell styring
Bedre orden
Mer ansvar til ansatte
Teamorganisering
Mindre lager

Lean samler ”kjepphestene”!



Påstander om lean produksjon kvalitet ledelse

Vi blir mer konkurransedyktige 56% 86% 100%

Kundene blir mer fornøyd 33% 57% 65%

Produksjonen blir billigere 19% 36% 88%

Kvaliteten blir bedre 23% 14% 77%

Kompetanseheving operatører 17% 36% 65%

Mer stress for operatører 78% 50% 41%









Tidsmessig riktig
Presentere en 
oppskrift
Rom for tolkning
Konkrete verktøy
Lett å huske
Klare ”skremmebilder”
Litt akademisk
Lansert i Boston





Arbeid som pågår i regi av SFI NORMAN
Basert på case studier av teamarbeid i internasjonal 
bilindustri (Durand et al, 1999)
Åtte ulike dimensjoner som teamarbeid består av
Tilpasset til norske forhold



1. Kompetanse blant operatører
2. Grad av jobbrotasjon
3. Grad av selvstyre
4. Grad av involvering enkeltpersoner
5. Rekruttering av teamledelse
6. Involvering i produktutvikling
7. Involvering i forbedringsarbeid
8. Involvering av fagforening







Bruk tid i starten på hva lean er for din 
bedrift, og hva det konkret er dere vil innføre
Bevisstgjør organisasjonen på HVORFOR dette 
er en hensiktsmessig strategi
Involver så mange som mulig i å
◦ Konkretisere
◦ Planlegge implementering
Gjenbruk eventuelle tidligere 
utviklingsverktøy
Opplæring, opplæring, opplæring….
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