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Introduktion till

Lean Basic

En Lean-utbildning som fördjupar hela 

organisationens Lean-kunskap
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Varför denna utbildning?

En grundläggande förutsättning att etablera ett 

förbättringsarbete i hela organisationen som bygger på Lean

som ledstjärna är att alla har en grundläggande förståelse för 

Lean.

Det är först när denna grundläggande förståelse finns som man 

skapar riktigt bra förutsättningar att lyckas.

Behovet av externt stöd minimeras eftersom ledarna genom 

denna utbildning får rätt förutsättningar att på egen hand utbilda 

organisationen i Lean.
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Vad är Lean Basic?

Ett utbildningsupplägg som gör det möjligt att på egen 

hand genomföra en grundläggande Lean-utbildning

• Dvs. utan externt stöd

Passar alla typer av verksamheter och alla 

organisatoriska nivåer

Passar alla oavsett om man just ska börja sin Lean-resa 

eller redan kommit en bra bit på väg

Bygger på konceptet ”Train the Trainer”

• Dvs. varje chef tränar sina närmast underställda

Varvar teori, gruppdiskussioner och

praktiska övningar under åtta

utbildningstillfällen
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Består av tre delar

Handledarmanual

• Beskriver hur man genomför träningen

• Innehåller instuderingsfrågor med svar, reflektionsfrågor 

samt praktiska övningar

Utbildningsmaterial

• Arbetsdokument, nulägesanalys, läsanvisning till 

deltagarna inför respektive utbildningstillfälle

Boken ”Medarbetarens guide till framgång –

förbättra med Lean!”

• Källan till den Lean-kunskap som ska förmedlas
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Vad innebär Train the Trainer?

Varje organisatorisk nivå av chefer tränar sina 

närmast underställda

• Ger högsta ledningen möjlighet att slå an tonen i hela 

organisationen och få den fortplantad hela vägen till 

medarbetarna

• Skapar ett enhetligt Lean-språk vilket underlättar 

kommunikationen

Varje chef behöver:

• Sätta sig in ordentligt i vad Lean innebär och skapa sig egna 

exempel för att på ett bra sätt kunna agera lärare

• Tydligt visa upp sin förståelse och sitt engagemang för att det 

ska kunna smitta av sig till nästa organisatoriska nivå
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Utrullning

Utbildningen är tänkt att genomföras i s.k. 

utrullningsvågor och starta i högsta ledningen för 

bästa effekt

• Eller annars åtminstone så högt upp i organisationen som möjligt
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Utbildningstillfällenas 

uppbyggnad för medarbetarna

Före utbildningstillfället

• Enskild läsning enligt läsanvisning

− Ca 9-15 sidor inför varje utbildningstillfälle

• Enskilt besvarande av instuderingsfrågor

• Fundera över reflektionsfrågorna

Under utbildningstillfället

• Gemensam diskussion kring instuderingsfrågor och 

reflektionsfrågor

• Genomförande av övningar
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Utbildningens insats

Insats för medarbetarna

• Uppstartsmöte: 1 timma

• 8 utbildningstillfällen á 1-1,5 timmar

• 1-2 timmar per person för eget arbete mellan varje utbildningstillfälle

− Läsa utvalda sidor, besvara instuderingsfrågor och reflektera över 

reflektionsfrågor

Insats för handledare

• Ca 1-2 timmar planeringstid inför varje utbildningstillfälle för att gå 

igenom övningar samt för att fundera igenom vilka frågor som kan 

tänkas dyka upp bland deltagarna
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De följer den ”röda tråden” genom 

åtta utbildningstillfällen

Varje kapitel i boken

representerar ett

utbildningstillfälle och

flera utbildningstillfällen

innehåller dessutom

praktiska övningar
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Ett sätt att komma igång
Insats för ledarna

• Läs igenom hela boken (ca 2-3 timmar)
− Boken finns att beställa här: http://www.partdevelopment.com/start/produkter/boken-

medarbetarens-guide-till-framgang-forbattra-med-lean/

• Var och en strävar efter att besvara reflektionsfrågorna i boken 
(frågorna i de gröna rutorna)

• Planera in ett möte där Ni i ledningsgruppen går igenom svaren så att
ledningen blir överens om hur de ser på Lean kopplat till er egen 
verksamhet

• Var och en går igenom Handledarmanualen Lean Basic

Under genomläsningen så fundera på…

• Vad detta sätt att tänka kommer att innebära mig och min del av 
verksamheten?

• Vart vi har våra brister enligt det som boken beskriver

• Vilka frågor du tror kommer att dyka upp när medarbetarna kommer att 
läsa igenom boken

• Hur man borde rulla ut utbildningen i organisationen och av vem?

http://www.partdevelopment.com/start/produkter/boken-medarbetarens-guide-till-framgang-forbattra-med-lean/
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Vid frågor kontakta:

Ola Johansson

0768-798902

ola.johansson@partdevelopment.com


