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Af Carsten Hjortshøj, civilingeniør og konsulent hos 

markman prosystem og Anders Drejer, professor i 

strategi og forretningsudvikling ved Handelshøj

skolen i Århus

Når ledelsen ikke formår at lede  

leanprojektet
Hvem	vil	ikke	gerne	have	produktivitetsforbedringer	
på	50-70%?	Slut	med	kvalitetsproblemer	og	spild?	
Alt	dette	lover	begrebet	lean	at	klare.	

Alle taler efterhånden om lean – der er 
nys udkommet bøger om lean admini-
stration, og lean forsøges implementeret 
inden for det offentlige, i sygehusvæsenet 
og i en række konkrete brancher. Begrebet 
lean (som kommer fra produktionsverde-
nen) er kommet for at blive. Vi har i dag 
en forståelse for, hvad lean er, og ligeledes 
har vi en række konkrete værktøjer og 
metoder til at arbejde med lean. Scenen er 
sat for at konvertere en lang række organi-
sationer med lean filosofien. Imidlertid 
har det vist sig overraskende vanskeligt 
for mange at implementere lean i praksis.

Hvorfor er det så svært at få succes 
med lean?
Lean filosofien bryder markant med en 
lang række principper, der er indgroet i 
organisationen, som værende den rigtige 
måde at drive en virksomhed på. Primært 
har vores organisationer været opbygget 
omkring funktioner, hvor de enkelte pro-
cesser organiseres i specifikke afdelinger. 
Hver afdeling fungerer som en fabrik i fa-
brikken og søger på den måde at gøre det 
så godt som muligt isoleret set. For at 
måle hver enkelt afdelings performance 
har man f.eks. ofte målt på ressourceud-
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ger det meste af tiden og energien på at 
transportere og ‘lagre’ patienter på di-
verse afdelinger frem for at behandle pa-
tienterne. Konklusionen på alle tre analy-
ser – ved at anvende lean principperne – 
er, at produktiviteten kan hæves med 
mellem 50 og 70%. Måske er der noget 
ved det dér lean?

I hvert fald skal produktivitet, lagre, 
gennemløbstid og sådanne begreber for-
stås meget bredt, da denne slags kan ses 
også inden for andre brancher og typer af 
organisationer. I alt fra konsulentfirmaer 
til sygehuse.

Imidlertid har erfaringer vist os, at der 
ofte er stor modstand ved at indføre prin-
cipperne bag lean produktion, da lean fi-
losofien på en række områder strider 
imod de traditionelle forestillinger, som 
mange af os har om, hvordan vi får en 
proces til at køre. F.eks. er det typisk, at 
mange gerne vil have bufferlagre mellem 
processer – og dermed mange varer i ar-
bejde – for derved at optage variationer i 
afsætningen. Sådan fungerer lean bare 
ikke! Problemet er, hvordan man får men-
nesker/medarbejdere til at erkende dette. 

Lean kultur
Mange virksomheder formår ikke at få op-
bygget lean kulturen, som det hele hand-
ler om.

Generelt er virksomheder gode til at 
lave lean analyser, f.eks. value stream ana-
lyser, og på baggrund af disse få identifi-
ceret nogle indsatsområder og opstillet 
nye koncepter eller delkoncepter. I kon-
cepterne formår de fleste også at få skabt 
et bedre flow gennem produktionen/ad-
ministrationen, så gennemløbstiden ned-
sættes, og flowet i produktionen/admini-
strationen bliver mere synliggjort. Derud-
over arbejdes der godt med 5S, der sikrer 
oprydning, strukturering og systematise-
ring m.m., så det er tydeligt for enhver, 
hvis tingene ikke er, som de skal være. 

Generelt får de fleste virksomheder 
også redefineret konceptet ud fra et ’pull’ 
princip, så de bliver mere ordreproduce-

rende, hvorved man undgår de mange 
bufferlagre rundt omkring i virksomhe-
den, der optager plads, skaber store lager-
bindinger, og forringer gennemløbstiden 
for produkterne/sagerne.

En del får også gennemtænkt deres 
systemer og strukturer, så der ikke er så 
meget unødig håndtering, for mange an-
svarsskift der muliggør fejl, manglende 
kommunikation m.v. Dog er der også sta-
dig en del virksomheder, der tror, at lean 
kun vedrører produktionen, og at struktu-
ren i IT-systemerne og de generelle proce-
durer ikke skal ændres, hvilket er en klar 
misforståelse. Hvis det kan gøres smar-
tere, så gør det dog!

Men når vi så kommer til det sidste 
trin i lean filosofien ’Perfection’, hopper 
kæden af for de fleste af de virksomheder, 
der har prøvet at implementere lean.

Nu har man gennemført et større op-
timeringsprojekt, hvor der er blevet lavet 
om på både layout, systemer, strukturer 
og sket en masse forandringer generelt. 
Der er brugt mange ressourcer og meget 
energi på projektet, men man glemmer at 
forankre holdningen i virksomhedskultu-
ren, for det er det, det hele handler om.

Det svarer lidt til cykelrytteren i Tour 
de France, der har trænet målrettet hele 
året og har kæmpet hårdt for at komme 
først op på toppen af Alpe ’D’ Huez, og 
når han så når toppen, begynder han at 
strække armene i vejret, puste ud og nyde, 
at han er kommet først op på toppen. 
Men etapen er ikke vundet, før han er 
kommet i mål i bunden. Fejrer man sej-
ren, før slaget er vundet, eller slapper for 
meget af, risikerer man blot at have gjort 
sig en masse anstrengelser uden at nå det 
ønskede resultat.

Lean filosofien er ikke blot en værk-
tøjskasse med en masse metoder og værk-
tøjer, det er i lige så høj grad en holdning 
til tingene, som nok ligger lidt mere 
fjernt for os danskere end for japanere.

Value stream mapping er et rigtig 
godt værktøj til at identificere indsatsom-
råder og vise for alle, at der er store for-

nyttelse ud fra tesen om, at hvis alle res-
sourcer udnyttes 100%, må hele virksom-
heden fungere effektivt. Når der opstår 
problemer, fremviser de forskellige afde-
linger da også ressourceudnyttelsesmålin-
ger ofte på over 100% – hvordan det så 
end kan lade sig gøre. På den måde ser det 
hele jo fornuftigt ud. For at sikre at afde-
lingen altid kan arbejde 100%, opbygges 
der buffere mellem hver afdeling, også 
selv om der er driftsstop i den foregående 
afdeling. På den måde fyldes kæden op 
med en masse lagre, som dermed frem-
bringer en masse varer i arbejde, der for-
øger gennemløbstiden og uoverskuelig-
heden. Til sidst er virksomheden så 
uoverskuelig, at det er nødvendigt at købe 
et IT-styringssystem, såsom de kendte og 
meget komplekse Enterprise Resource 
Planning Systemer (ERP). Desværre er 
disse systemer indstillet på at skabe lagre, 
lange gennemløbstider og så videre. Og så 
kører en ond cirkel, hvor kompleksiteten 
øges, overblikket mindskes, og systemets 
totale performance falder.

Lean har et helt andet udgangspunkt. 
Her ser man på hele forretningsprocessen 
på tværs af funktionelle afdelinger, og ba-
lancerer belastningen på de enkelte afde-
linger ud fra et hensyn til helheden. Såle-
des er det kun flaskehalse, der belastes 
100%. Ved at have en grundlæggende 
forståelse for helheden, flow og pull kan 
mange af de aktiviteter og bufferlagre, der 
er med til at ’holde styr’ på en traditionel 
proces, elimineres og dermed medvirke til 
at skabe en slank produktion – med andre 
ord; en lean organisation. Herved øges 
forretningsprocessens totale performance 
på produktivitet, varer i arbejde og kvali-
tet samtidig med, at styrbarheden for-
øges, og simpliciteten bevares.

Danfoss 1999 – en analyse af produk-
tionen af en ventil – viser at ud af 1132 
handlinger, så er kun 18 relateret til rent 
faktisk at frembringe ventilen. Resten er 
håndtering, flytning, placering på lagre 
og så videre. LEGO 2004 – en lignende 
analyse – viser noget tilsvarende. Effekten 
er, at kalendertiden, det tager at frem-
bringe en lille LEGO-figur, er over 200 ar-
bejdsdage. Med så lang en produktionstid 
er det svært at styre sine lagre, og ikke 
mindst koordinere det, man frembringer 
med markedets ønsker. Planlægger dine 
børn deres legetøjsønsker et år frem i ti-
den? Nej vel. 

Fast forward til en anden verden. Et 
sygehus. En tilsvarende analyse viser, at 
behandlingen af hjertepatienter følger 
præcis samme mønster som i den gam-
meldags produktionsindustri. Man bru- Figur 1. Forandringsprojekt illustreret som et isbjerg 
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bedringspotentialer at hente ved at gøre 
en indsats. Det, der er vigtigt i forbindelse 
med værdistrømsanalyserne, er, at de 
vedrører hele produktionen eller hele for-
retningsgangen, da det jo ikke hjælper at 
optimere på et enkelt område, hvis der 
ikke kommer mere igennem af den 
grund. Problemet ved kun at lave værdi-
strømsanalyser på et lille område er ofte, 
at man ikke får set det hele i en sammen-
hæng, hvilket er særdeles væsentligt for 
at undgå suboptimering i virksomheden 
ved, at afdelingerne optimerer internt 
uden at tænke på konsekvenserne for re-
sten af virksomheden.

Udfordringer ved lean kultur
Vi har tidligere beskrevet, hvor vigtige 
analyser er, for at man kan prioritere mel-
lem indsatsområderne, men man skal 
også se værdistrømsanalysen som den 
gnist, der skal til for at starte bålet. Heref-
ter er det en ledelsesopgave hele tiden at 
holde gang i bålet ved løbende at komme 
mere benzin på og få det til at blusse op 
en gang imellem. 

Mange mellemstore virksomheder 
har let ved at tænde bålet, men utrolig 
svært ved at holde det i gang. 

Grunden hertil er, at man ikke har 
haft den rette indstilling til og forståelse 
for, hvad det kræver at opstarte lean pro-
jektet og dermed heller ikke afsat de nød-
vendige ressourcer til at løfte opgaven. Et 
lean projekt tager tid at gennemføre, da 
det er et forandringsprojekt i danske virk-
somheder. Et forandringsprojekt skal ses 
som et isbjerg, hvor det kun er 1/10, der er 
ovenfor vandet og dermed synligt (se figur 
1). De ting, der er synlige, er nemme at 
tage fat i og gøre noget ved samt mulige at 
sætte en rimelig præcis tidshorisont for. 

Delen under vandet er sværere at 
håndtere tidsmæssigt, men det kan godt 
lade sig gøre, hvis blot man er klar over 
det og arbejder aktivt for det, hvilket man 
skal gøre for at få optimale resultater ud 
af sit lean projekt og opnå den kultur, det 
hele handler om. 

Problemet er ofte, at virksomhederne 
vælger en projektleder, der i øvrigt har 
mange andre opgaver, og når der så bliver 
travlt, nedprioriteres lean projektet, da 
der er mange hverdagsudfordringer, der 
har højere prioritet. Det gør heller ikke 
noget at have flere bolde i luften på en 
gang, men det er vigtigt, at fokus ikke for-
svinder fra projektet, og at bålet dermed 
langsomt slukkes, for så bliver det svært at 
tænde igen.

Lean er i høj grad en ledelses 
opgave
Vi har i nogle af vores tidligere artikler1 
beskrevet nogle af de største ledelsesmæs-
sige fejl ved forandringsprojekter, som et 
lean projekt er, og vi ser dem stadig 
mange steder i dag. Ledelsen skal selv 
tro på tingene. 

Der skal laves en kommunikerbar vi-
sion, der skal virke som ”lyset for enden af 
tunnelen”, som alle kan forstå og kan ar-
bejde hen imod. 

Strategien er vejen til målet, og det 
skal visualiseres, hvor langt man er fra 
målet, så folk kan se, om anstrengelserne 
gør en forskel. Der må godt appelleres til 
det konkurrenceelement, der er i alle 
mennesker i større eller mindre grad.

Vejen til målet skal ikke nødvendigvis 
være en lige linie, da der skal være plads 
til innovation. Vi har prøvet at illustrere 
det i figur 2, hvor visionen er ledestjer-
nen, den mørkeblå streg viser vejen til 

målet, og den lyseblå viser den reelle vej 
til målet. Ledelsesopgaven består i, at 
styre processen og sikre den rette vej, med 
plads til lidt anderledes tænkning under-
vejs (illustreret af de brune stiplede li-
nier). De orange punkter er målepunkter 
til at styre efter, så man kan se, om man er 
på rette vej. Pæren illustrerer en innovativ 
ide, der nogle gange kan opstå, når man 
er lidt kreativ og anderledes tænkende 
evt. lidt uden for den, af visionen, oplyste 
vej.

Vi ser desværre tit rundt omkring i 
virksomheder, at der ikke er opsat visioner 
og mål for lean projekterne. Andre gange 
har vi oplevet, at når man på et lean leder-
seminar med ledelsen, spørger dem om, 
hvad deres vision er, begynder de febrilsk 
at bladre i deres mapper med kommenta-
ren. ”Vi har en glimrende vision her i 
mappen, som vi havde et konsulentfirma 
til at hjælpe os med at lave”, hvorefter vo-
res svar er: ”Hvad hjælper det, når I ikke 
kan huske den?”. Hvis lederne ikke en-
gang selv kan huske deres vision for foran-
dringsarbejdet, hvordan skal de så kunne 
formidle den videre som den ’lysende 
stjerne’ og signalere, at det er rette vej? 
Brug ethvert middel til at kommunikere 
visionen ud til medarbejderne og lad den 
styre forandringsarbejdet, så alle ved, 
hvad formålet med projektet er.

Et andet problem i den forbindelse er, 
at der ikke opstilles nogle fælles måle-
punkter for virksomheden som helhed, 
og det sikres, at målepunkterne i de en-
kelte afdelinger ikke medvirker til subop-
timering på tværs af afdelingerne.

Et eksempel på dette kunne være fra 
et teleselskab, hvor der er en serviceafde-
ling (callcenter), som modtager service-
opkald fra kunder, der skal have løst 
nogle problemer med deres telefonlinie. 
Hvis man f.eks. opsætter nogle mål og 
succeskriterier for callcentret, der udeluk-
kende går på ’antal kald’ og ikke måler på 
kvaliteten af de modtagne kald, kan det 
resultere i, at operatørerne i callcentret 
har travlt med at afslutte samtalen uden 
nødvendigvis at få alle de relevante infor-
mationer fra kunden for at få nogle flere 
samtaler igennem systemet. Jo flere sam-
taler callcentret får igennem, jo bedre er 
deres performance.

Efterfølgende får montøren, der skal 
udbedre fejlen, problembeskrivelsen af 
callcentret og medbringer de reservedele, 
han, ud fra beskrivelsen, mener, er nød-
vendige for at løse problemet. Problemet 
opstår så, når montøren kommer ud til 
kunden og konstaterer, at han mangler 
nogle reservedele, da problemet er af lidt Figur 2. Vejen til målet
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anderledes karakter end beskrevet i pro-
blembeskrivelsen fra callcentret, som ved 
en lidt dybere dialog med kunden kunne 
have afklaret dette. Resultatet af seancen 
bliver, at montøren må køre tilbage på la-
geret for at hente yderligere reservedele 
og ud til kunden igen for at løse proble-
met, hvis det kan nås i forhold til hans 
planlagte arbejdsdag. 

Suboptimeringen består i, at man har 
fastsat nogle mål for nogle enkelte afde-
linger, der kan risikere at besværliggøre 
arbejdet andre steder i organisationen. 
Resultatet af et sådant målesystem bliver, 
at callcentret fremstår som særdeles effek-
tivt, da der kommer mange kald igennem, 
men det løser ikke kundens problem hur-
tigere, tværtimod. I forbindelse med op-
sætning af målesystemer skal man huske, 
at det handler om, at man ved fælles an-
strengelser skal nå et fælles mål, og ikke 
kun se på afdelingerne isoleret. Vi ser des-
værre dette alt for tit, og grunden til det 
er jo ikke, at man vil genere hinanden, 
men at man mangler en forståelse for 
andres arbejdsområder.

Vi har også hørt følgende spørgsmål 
mange gange: ”Nu har vi implementeret 
lean hos os, hvad bliver det næste efter 
det her lean?”.

 Der er desværre stadig for mange le-
dere, der opfatter implementeringen af 
lean som et timeout i sportens verden, 
hvor man efter lidt efterrationalisering og 
coaching kommer ind på et andet niveau. 
Meningen er ganske vist, at virksomhe-
den skal flytte sig, men det er ikke menin-
gen, at man skal gå i stå på et niveau og 
derefter vælge en ny strategi. Meningen 
er, at processen skal være lærende og fort-
sætte gennem kaizen med løbende for-
bedringer hele tiden. Her skal man huske, 
at det er en ledelsesopgave at have over-
blikket og sikre, at de løbende forbedrin-
ger sker, og at rammerne er sat op til 
dette. Der er stor forskel på at håbe på 
kortsigtede gevinster og på at skabe 
dem.

At implementere lean holdningen i 
virksomheden bliver man nok aldrig helt 
færdig med. Der vil altid være spild at 
jagte og ting, der kan gøres på en smartere 
og mere innovativ måde, og vi lever også i 
en tid, hvor vi hele tiden bliver nødt til at 
dygtiggøre os og gøre tingene på en smar-
tere og billigere måde, hvis vi skal kunne 
klare os i det globale konkurrencepres, vi 
lever under.

Virksomheder bør have strategiske 
overvejelser om innovation!
Tre vigtige overvejelser i forbindelse med 
opstart af forandringsprojekter, som virk-

somheden skal have på plads er: 

1. Hvad er det, vi skal forandre?
2. Hvorfor skal det forandres?
3. Hvad skal ikke forandres?

Det er også vigtigt ikke blot at ændre ting 
for ændringens skyld. Man skulle jo nø-
digt slå virksomhedens eksistensgrundlag 
i stykker eller ændre på det, som kun-
derne opfatter som værdi ved netop 
denne virksomhed.

Selvfølgelig skal man ikke opfinde 
den dybe tallerken, hver gang man laver 
noget, men de, der kun kigger efter an-
dre, kommer aldrig foran. 

Vi mener stadig, at lean skal ses som 
en kompetenceudvikling i danske virk-
somheder, og selvom man er nummer 1, 
så stopper træningen ikke. Så kan man jo 
være med til at udvikle fremtiden. Et 
glimrende eksempel på dette er Audi og 
Tom Kristensens engagement i Le Mans. /

Note

1 Du kan finde artikler af begge forfattere i DILFs artikel-

database på www.dilf.dk under Videncenter


