
Lean- ett stöd för arbetsmiljö 
och säkerhetsarbete 



Lean är en beskrivning av hur Toyota arbetar. Begreppet 
myntades av amerikanska forskare som hade studerat Toyotas 
produktion.  
 
Det finns två beskrivna varianter. 
 
Toyota Lean 
5 grundläggande värderingar och 2 principer 
 
Amerikansk Lean 
14 principer 



Det var den amerikanska beskrivningen av Lean som spreds mest. 
Den amerikanska Lean beskrev vad som gick att se i Toyotas 
fabriker. Metoder och verktyg. Då missades en del av det som inte 
gick att se- den bakomliggande filosofin.  
 
Effekten blev att det mjuka det osynliga som förklarar varför vissa 
metoder och verktyg används hamnade i bakgrunden.   
 
På många håll har metoderna och verktygen stått i fokus, utan 
grundläggande förståelse för de bärande värderingarna.  
 
 



Värderingarna i Lean sätter människan i 
centrum så att metoder och verktyg alltid 
används utifrån ett mänskligt perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
  

Team work 
Det börjar alltid med människor. Vi 
ska stimulera både personlig och 
professionell utveckling för individen 
och teamet. 

Respekt 
Respektera medarbetare, leverantörer, 
konkurrenter, miljö och omvärld. Gör 
allt för att förstå, acceptera, ta ansvar 
och skapa ömsesidigt förtroende.  

Utmaningar 
Det krävs mod och kreativitet för att 
klara alla utmaningar och uppnå den 
långsiktiga visionen. 

Genchi Genbutsu 
Se med egna ögon och ta reda på fakta 
innan du fattar ett beslut. Hitta källan 
till problemen genom att ställa frågan 
”Varför?” minst fem gånger. 

Kaizen 
Ständig förbättring. Alla har ansvar 
för förbättringar. 
Ingen process är perfekt – Det finns 
alltid utrymme för förbättring, 
innovation och utveckling.  

Filosofin är grunden. Värderingar, 
principer ligger före metoder och 
verktyg. 

De fem grundläggande värderingarna i Lean 



Värderingar 

Metoder Metoder Metoder Metoder Metoder Metoder 

Verktyg och aktiviteter Verktyg och aktiviteter 

Genchi Genbutsu 
Se med egna ögon och ta reda på fakta innan du 
fattar ett beslut. Hitta källan till problemen genom 
att ställa frågan ”Varför?” minst fem gånger. 

Kaizen 
Ständig förbättring. Alla har ansvar för förbättringar. 
Ingen process är perfekt – Det finns alltid utrymme 
för förbättring, innovation och utveckling.  

Utmaningar 
Det krävs mod och kreativitet för 
att klara alla utmaningar och uppnå 
den långsiktiga visionen. 

Team work 
Det börjar alltid med människor. Vi ska 
stimulera både personlig och professionell 
utveckling för individen och teamet. 

Respekt 
Respektera medarbetare, leverantörer, konkurrenter, 
miljö och omvärld. Gör allt för att förstå, acceptera, 
ta ansvar och skapa ömsesidigt förtroende.  

Visualisera- 
alla kan se 

Principer Principer Flödeseffektivitet Rätt kvalitet – rätt från mig 

Det ska vara svårt att göra fel Eliminering av slöseri-  
bl. a att inte överbelasta  
individer eller maskiner 5S- ordning och reda på 

arbetsplatsen 
Daglig styrning-  
ta tillvara allas kunskap 

Toyota Lean 



•  De grundläggande värderingarna i Lean behöver lyftas fram. 
•  Värderingarna sätter människan i centrum. 
•  Det finns bra metoder och verktyg i Lean som stödjer arbetet 

med god arbetsmiljö och säkerhet. 



Lean, arbetsmiljö och 
säkerhetsarbete 
 
- Hur ser kopplingarna ut? 


