Enkät för nulägesanalys av det egna ledarskapet enligt metoden Lean
Ledarutveckling.
Hämtad från boken Ledarskap – Gör Lean till framgång!

1
Jag har tillräcklig teoretisk Lean-kunskap
Jag känner mig trygg i att träna min personal i Lean
Jag har självupplevda exempel som kan understryka mitt
budskap om fördelarna med Lean och hur Lean kan tillämpas
Jag är övertygad om att rätt resultat kommer om min
organisation arbetar på de överenskomna sätten
Jag ställer kontinuerligt frågor till min personal rörande arbetssätt
Jag är bra på att ständigt utmana rådande arbetssätt
Jag bryter inte mot överenskomna arbetssätt i stressiga
situationer
Jag har en positiv inställning till avvikelser
Jag är övertygad om att individerna i min organisation är kapabla
att upptäcka avvikelser och förbättra utifrån dem
Jag ger min personal befogenhet att själva bedriva sitt
förbättringsarbete
Jag har tillräcklig kunskap om vad individerna i min organisation
arbetar med just nu
Jag sätter standardisering högt på min agenda
Rådande standarder är den naturliga utgångspunkten i min
kommunikation med personalen
Jag coachar individerna i min organisation att hitta konkreta
förbättringar, inom givna ramar, snarare än att säga åt dem vad
de ska göra
Jag har tillräckligt tålamod att låta min personal hitta sina egna
förbättringar
Min personal ser mig som ett värdefullt stöd till dem
Min personal frågar mig ofta om stöd
Min personal anser att jag är tillgänglig i verksamheten (vid
Genba)
Jag är bra på att ge min personal snabba svar för att hålla uppe
hastigheten i deras förbättringsarbete
Jag är bra på att visa min personal att jag är intresserad av deras
arbete
Jag är bra på att visa min personal uppskattning för deras arbete
Jag är bra på att visa uppskattning till individer som hittar
avvikelser, även när de har orsakat dem själva
Vid uppkomna problem ifrågasätter jag arbetssätt, inte individer
Jag utmanar kontinuerligt min organisation för att få upp nya
avvikelser till ytan och öka effektiviteten
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