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Frågeställning:  - Hur har processen under implementeringen av lean upplevts ut medarbetarnas 

perspektiv inom Företaget? 

- Vilka skillnader finns mellan respektive implementeringsfas i Företaget? 

- Vilka verktyg inom lean har Företaget använt sig av?  

Syfte:  Syftet är att med hjälp av en case-studie på det utvalda Företaget undersöka hur 

implementeringen av lean har upplevts ur medarbetarnas perspektiv i respektive 

implementeringsfas samt vilka verktyg inom lean som har använts.   

Metod:  En kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats har använts genom 

intervjuer och enkäter. Litteratur och vetenskapliga artiklar har använts som 

sekundärkällor.  

Resultat:  Undersökningen visade inga tydliga skillnader mellan fas 1,2 och 3 även om 

den visade på att skillnader existerar då svaren varierade något på en del av 
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Title:  Lean – an employee perspective in three implementation phases 
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Research question:  - How has the process during the implementation of lean felt through the 

employee´s perspective in the Company? 

- Which differences are there between each implementation phase of the 

Company? 

- Which lean tools has the Company made use of? 

Purpose:  The purpose is that by using a case study in the chosen company examine how 

the implementation of lean has been experienced from the employee´s 

perspective in their implementation phase and examine which lean tools they 

have used.  

Method:  A combination of quantitative and qualitative approach has been used through 

interviews and questionnaires. Books and scientific articles were used as 

secondary sources.  

Conclusion:  The study did not show any obvious differences between phase 1, 2 and 3 

although it showed that differences existed since the answers varied slightly on 

some of the questions.  
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Förord 

Vi vill tacka informanten samt respondenterna på case-företaget för att de har bistått oss med 

information och ställt upp på intervjuer och enkäter. 

Vi vill även tacka vår handledare Peter Selegård samt vår PM-grupp som kontinuerligt 

opponerat på vår uppsats under arbetets gång. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete!  
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1 Inledning 

I kapitlet beskrivs undersökningens bakgrund samt problemdiskussion. Därefter presenteras 

uppsatsens syfte och vilka avgränsningar som vi har förhållit oss till. Avslutningsvis 

presenteras frågeställningen.  

1.1 Bakgrund 
Effektivisering har länge varit ett omdiskuterat ämne och redan under industrialiseringen på 

1800-talet talades det om Taylorismen som introducerades av Fredrick Taylor. Taylor ville 

effektivisera organisationer så mycket som möjligt och undvika slöseri av resurser och tid. 

Men effektiviseringen skedde på bekostnad av medarbetarna, vilket Taylor har fått mycket 

kritik för. Kritiken grundar sig i att Taylor arbetade med mekanisering av arbetarna genom att 

införa övervakning, standardisering av arbetsmoment samt åtskillnad mellan ledning och 

arbetare vilket ansågs vara inhumant.
1
 

Kraven på ökad produktivitet har traditionellt sätt förekommit inom industrin men nu har 

kraven spridits även till tjänstesektorn. Medvetenheten har ökat när det kommer till kvalitet, 

produktivitet och kostnad per producerad enhet vilket har resulterat i att kraven har ökat, 

konkurrensen växt och kundlojaliteten minskat.
2
 

Effektivisering är grunden i det som idag benämns lean. Det japanska företaget Toyota Motor 

Corporation var det första företaget som valde att fokusera på flödeseffektivitet och deras 

system TPS (Toyota Production System) ligger till grund i lean-konceptet.
3
 Toyota införde 

TPS efter andra världskriget då de hade brist på resurser i form av mark, teknologi, råmaterial 

samt finansiering. Bristerna påverkade tankegångarna kring effektivitet vilket resulterade i 

omprioriteringar. Toyota tog reda på vad kunden ville ha, när de ville ha det och i vilken 

mängd. Informationsflödet ökade och slöseri samt ineffektivitet reducerades. Till en början 

var lean anpassat endast till tillverkningsindustrin men idag används lean inom ett flertal 

branscher som service, försäljning, logistik, produktutveckling, inköp och redovisning. Idag är 

lean-konceptet utspritt över hela världen, men intresset för Toyota växte hos västerländska 

forskare först på 1980-talet. De senaste åren har intresset för lean varit stort vilket resulterat i 

hundratals böcker och artiklar. Detta har medfört att lean idag är ett inkonsekvent definierat 

begrepp som gör det svårt att skapa en förståelse och samsyn kring lean. 
4
  

DeWayne Searcy har utfört en studie på två företag som båda har lyckats mycket bra med 

införandet av lean. Syftet med Searcys studie var att undersöka varför just dessa företag 

lyckats. Enligt Searcy känner alla till vilka fördelar som kommer med lean, men hur kommer 

det sig att vissa lyckas och andra inte? Searcy menar att om ett företag ska lyckas med lean 

räcker det inte med att bara känna till de verktyg som används inom lean. Det måste finnas 

något mer och med det menar han att viljan måste vara större än verktygen, annars blir 

implementeringen ett misslyckande. Lean är ett långsiktigt arbete och det krävs att 

                                                           
1
 Morgan G, Organisationsmetaforer s. 31 

2
 Eriksen M, Fisher T & Monsted L, Att leda med lean s. 7 

3
 Modig N & Åhlström P, Vad är lean s. 57 

4
 Ibid s. 58-64 & s. 72-75 
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företagskultur och tankesätt förändras genom hela företaget. Searcy understryker vikten av 

ledningens stöd och hängivenhet mot sina medarbetare. Det är också viktigt att alla inom 

företaget vet vilken roll och vilket ansvar man har.
5
 

1.2 Problemdiskussion 
Problemen inom lean uppkommer då många inte vet exakt vad lean innebär, vilket har 

resulterat i en mängd olika definitioner.  Niclas Modig skriver i boken Vad är lean att i en 

enkätundersökning som gjorts fick de in 43 olika svar av 63 personer på frågan varför ett 

företag har valt att införa lean. Ett annat problem är enligt Modig att många ser lean som ett 

medel snarare än ett mål vilket leder till att implementeringen ofta blir ett misslyckande. 

Ytterligare ett problem är att många ser allt som har med lean att göra som något positivt och 

som en lösning på alla problem, men så enkelt är det inte.
6
  

De flesta företagen använder endast ett fåtal utvalda lean-verktyg vilket leder till att 

organisationens utveckling med medarbetarna i fokus blir ett misslyckande.
7
 Även om lean 

kan verka vara något som är positivt i allas ögon finns det också de som kritiserar lean. För att 

uttrycka de negativa konsekvenserna som lean kan ha för de anställdas motivation och 

välmående kallar kritiker lean för ”mean production” eller ”management by stress”. Sharon 

K. Parker skriver i sin avhandling att ett införande av lean inte alls behöver generera en mer 

motiverande arbetsmiljö. Parker menar att en implementering av lean kan ge negativa effekter 

om ett företag istället för att möjliggöra en förändring tvingar de anställda att agera på ett visst 

sätt. Det är omdiskuterat om en implementering av lean minskar arbetsbelastningen, vissa 

hävdar att den blir högre medan andra hävdar att medarbetarna inte arbetar mer utan snarare 

smartare. Vidare skriver Parker att lean leder till ett större deltagande i beslutsprocesser, vilket 

kan öka medarbetarnas välmående. Men även detta är omtvistat då vissa menar att 

möjligheten för anställda att vara med och påverka beslut är begränsade. I sin egen studie kom 

Parker fram till att även om det fanns en positiv inställning till införandet av lean fick det 

negativa konsekvenser för personalen. Engagemanget inom organisationen minskade och de 

fick en försämrad kvalitet på sin produktion. 
8
 

Dr. John Lucey skriver i sin avslutande artikel i sin serie om lean att det är när engagemanget 

hos de anställda brister som många företag misslyckas i sitt förändringsarbete. Trots detta 

finns det inte mycket forskning kring ämnet. John Kotter kom tillsammans med flera andra 

forskare enligt Lucey fram till att av 100 företag som försökte sig på en stor förändring 

lyckades endast ett fåtal. Lucey understryker vikten av att involvera personalen i 

förändringsprocessen och menar att ju mer de involveras desto mer kommer deras 

engagemang att öka. Innan en implementering av lean påbörjas anser Lucey att företaget bör 

                                                           
5 DeWayne L. Searcy, Unleashing lean´s potential, one behavior at a time s.41-47 
6
 Ibid s. 76-84 

7 Keyte B. & Locher D, Lean handboken värdeflödeskartläggning inom administration, service och tjänster s. 9 
8 Parker K. S, Longitudinal Effects of Lean Production on Employee Outcomes and the Mediating Role of Work 

Characteristics s.620-634 

https://biblioteket.stockholm.se/titel/592420
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mäta engagemanget hos de anställda då det oftast finns en övertro på att personalen är 

tillräckligt engagerad.
9
 

Lucey har i sin studie fokuserat på att undersöka hur viktigt det är att mäta medarbetarnas 

engagemang innan införandet av lean. Forskningen visar att det som förhindrar ett 

framgångsrikt införande av lean är de mjuka värdena, det vill säga individerna snarare än de 

hårda verktygen inom lean.
10

 Vår studie har precis som Lucey ett fokus på medarbetarna. I 

litteratursökningen fann vi att de flesta studier och undersökningar hade ett fokus på industri 

och sjukvård, vilket ökade intresset att utföra en undersökning inom detaljhandeln. Vi kunde 

inte heller finna någon studie som studerat en implementering av lean i ett flertal 

implementeringsfaser inom samma företag.  

Som stöd i vår undersökning genomfördes en fallstudie på ett anonymt detaljhandelsföretag 

som fortsättningsvis benämns endast Företaget. Företaget påbörjade sin implementering av 

lean i början av 2011. Företaget har valt att implementera lean i olika faser där 50 butiker 

inkluderas i varje fas. Vårt fokus kommer att ligga på att studera de tre faser som hittills 

genomförts och undersöka medarbetarnas upplevelse mellan de tre olika faserna i Företagets 

lean-process.  

1.3 Syfte 
Syftet är att med hjälp av en case-studie på det utvalda Företaget undersöka hur 

implementeringen av lean har upplevts ur medarbetarnas perspektiv i respektive 

implementeringsfas samt vilka verktyg inom lean som har använts.  

1.4 Frågeställning 

 Hur har processen under implementeringen av lean upplevts ur medarbetarnas 

perspektiv inom Företaget? 

 Vilka skillnader finns mellan respektive implementeringsfas i Företaget? 

 Vilka verktyg inom lean har Företaget använt sig av?  

1.5 Avgränsningar  
Vi har avgränsat oss till fyra butiker inom Företaget som fallstudien genomförts på. I detta 

inkluderas de intervjuer och den enkätundersökning som genomförts i de aktuella butikerna.  

1.6 Definitioner  
Begreppet medarbetare i uppsatsen inkluderar butikschefer samt butikssäljare.  

  

 

 

 

                                                           
9
 Lucey J. J.,  The concept of a lean sustainability 

10
 Lucey J.J,  Introduction: The sustainability of lean transformation 
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2 Metod 

 Inledningsvis presenteras forskningsdesignen, där beskrivs undersökningens ansats samt hur 

urval och datasamlingsmetod har gått till.  Sedan presenteras den kvalitativa- samt 

kvantitativa ansatsen. Därefter vilken analysmetod som används följt av uppsatsens validitet 

samt reliabilitet. Kapitlet avslutas med metodkritik.  

2.1 Forskningsdesign 

I detta avsnitt presenteras val av ansats samt tillvägagångssätt vid insamling av primär- och 

sekundärdata. 

2.1.1 Undersökningens ansats 

Kvalitativ- och kvantitativ ansats har kombinerats i form av en enkelfallstudie där enkäter och 

intervjuer använts. Undersökningen har en deduktiv ansats där vi utgår från teori om lean och 

förändringsarbete för att sedan applicera på Företaget och undersöka hur väl empiri och teori 

stämmer överens. Målet är att gå på djupet och undersöka hur implementeringen har upplevts 

av medarbetarna ur så många synvinklar som möjligt.
 11

 

2.1.2 Datainsamlingsmetod 
Undersökningen inleddes genom att först söka efter lämplig sekundärdata för att få fram 

användbara teorier och vetenskapliga artiklar. Sökmotorerna Google Scholar, Diva, EconLit, 

Business Source Premier samt Libris användes. Sökorden som användes var: lean production, 

lean co-workers, lean employees, lean staff, lean manufacture. Omfattande sökningar utfördes 

i databaserna för att finna relevant litteratur inom området och undersöka vad som fanns 

skrivet och inte.  

Steg 2 var att påbörja uppsökandet av möjliga respondenter. Den 2 april 2012 skickades en 

förfrågan via e-post till fem personer i vårt kontaktnät med en undran om att delta i uppsatsen 

i form av ett case-företag. Alternativt om de kände till någon som skulle kunna vara lämplig. 

De önskemål vi hade på deltagande företag var att de hade implementerat lean sedan ett till 

fem år tillbaka och fortfarande arbetar aktivt med det. Det företag som visade intresse inledde 

vi kontakt med genom att ringa ett samtal för att stämma av närmare intresse vilket 

resulterade i ett samarbete. 

Första intervjun genomfördes den 11 april 2012 med projektledaren som i studien har varit 

vår informant. Informanten har allt eftersom arbetet fortskridit bistått oss med ytterligare 

information som exempelvis figurerna som använts i uppsatsen.  

 

Till en början var tanken att sex butikschefer samt sex butikssäljare, två från varje fas skulle 

intervjuas. När intervjuarbetet sedan påbörjades insåg vi att det blev för omfattande. Därför 

minskades antalet respondenter till tre butikschefer samt att istället för att intervjua en 

butikssäljare per butik, skicka ut webbenkäter till de butikssäljare som varit delaktiga i 

implementeringen. Fördelen med att ha en webbenkät blev att vi nu fick flera individers 

                                                           
11 Johannessen A & Tufte P A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 21, 35, 56 
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åsikter istället för bara en djupintervju per butik. Nackdelen var att chansen till ytterligare 

frågor förlorades och eventuella orsakssamband var svåra att analysera.  

Trots detta genomfördes ändå fyra intervjuer då intervjuerna redan bokats in och de tagit sig 

tid att träffa oss. Resultatet blev att en butikschef från fas 1, en från fas 2 samt två 

butikschefer från fas 3 intervjuades. Efter genomförda intervjuer uppmärksammades stora 

skillnader hos butikscheferna i fas 3 vilket vi fann intressant och valde därför att inte välja 

bort någon, därav används fyra intervjuer i undersökningen. Intervjuerna med butikscheferna 

ägde rum under 2:a, 3:e och 10:e maj 2012 på respektive arbetsplats.  

Efter genomförda intervjuer delades webbenkäten ut via respektive butikschef till de totalt 12 

butikssäljare som varit delaktiga i samma fas som butikschefen själv. Under arbetets gång 

uppstod problem då enkäten inte kunde utföras mer än en gång från samma dator. Resultatet 

blev att vi inte fick in fler än totalt fyra svar då butikscheferna inte hade möjlighet att maila ut 

enkäten till butikssäljarna för att göra den hemma. Alternativet blev att istället utföra 

telefonintervjuer utifrån samma enkät med resterande respondenter. 

2.1.3 Urval  

Val av informant skedde genom ett strategiskt val eftersom målet var att få kontakt med en 

person som besitter mycket information om implementeringen av lean på Företaget. Vidare 

skulle informanten kunna hjälpa oss att komma i kontakt med ytterligare respondenter på 

företaget som kunde bistå oss med relevant information. Urval av respondenterna skedde med 

hjälp av informanten genom kvotering då det var av vikt att få ett adekvat urval. 
12

 

 

 

 

  

                                                           
12

 Johannessen A & Tufte P A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 84-85 
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Figuren nedan visar hur organisationsschemat för lean-processen har sett ut på Företaget. De 

poster som är understrukna är de vi har haft kontakt med i form av en projektledare, fyra 

butikschefer och elva butikssäljare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Organisationsschema över lean-processen hos Företaget 

2.2 Kvalitativ undersökning 
Intervjun med projektledaren genomfördes i ett konferensrum på Företagets huvudkontor och 

varade i 90 minuter. Övriga intervjuer ägde rum på respondenternas arbetsplats i lunchrum 

eller kontor och varade i cirka 45 minuter.  

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats för att skapa en avslappnad känsla 

då chansen att de känner sig trygga på sin dagliga arbetsplats är stor.
13

 Intervjuerna inleddes 

med att informera respondenterna om att intervjun är helt konfidentiell. Det har betydelse för 

trovärdigheten och tillförlitligheten då respondenterna kunde tala sanningsenligt utan att vara 

oroliga för att fel personer ska få tag i informationen.
14

 Med respondenternas tillåtelse 

användes ljudinspelning under intervjuerna för att ha möjlighet att dokumentera och analysera 

materialet i efterhand för att inte missa viktiga detaljer. 
15

 Under intervjuerna har anteckningar 

förs för att underlätta vid analyseringen av data.  

Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna informerades om undersökningens 

syfte och hur undersökningen i stora drag skulle gå till. Vi förklarade tydligt att det var 

frivilligt att delta och att de insamlade uppgifterna inte kommer att användas i något annat 

syfte än till uppsatsen. Samtyckeskravet uppfylldes då respondenterna själva valde om det 

                                                           
13

 Johannessen A & Tufte P A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s.100 
14

 Ibid s.64 
15

 Ibid s. 61-62, 64 
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ville delta eller inte efter att ha tagit del av vår information. Nyttjandekravet uppfylldes då 

insamlad empiri endast används i denna uppsats. Efter genomförda intervjuer ställdes frågan 

om respondenterna var intresserade av att ta del av resultaten och slutversionen av uppsatsen 

vilket de var. 
16

 För att försvåra för utomstående att identifiera respondenterna har de åtgärder 

som krävts tagits i enlighet med konfidentialitetskravet. Respondenterna benämns ej vid namn 

och för att inte kunna skilja på om det är en man respektive kvinna används det könsneutrala 

pronomen hen genomgående i uppsatsen.  

Delvis strukturerade intervjuer användes där vi utgick från en intervjuguide vilket innebär en 

lista över teman att ta upp utifrån syfte och frågeställning. Utöver dessa frågor var vi öppna 

för nya frågor som kunde uppkomma under intervjun. Tillvägagångssättet valdes främst för 

att försöka nå balansen som uppstår mellan standardisering och flexibilitet då frågorna kunde 

anpassas allt eftersom samtalen fortlöpte. Målet var också att skapa en öppen och mer 

informell samtalsdialog med respondenterna.
17

  

2.3 Kvantitativ undersökning 
Ett frågeformulär skapades utifrån teori, frågeställning och syfte. För att säkerställa kvaliteten 

på webbenkäten prövades den på en testgrupp innan utskick. Testgruppen bestod av totalt fyra 

personer, två inom vårt kontaktnät som arbetar på ett företag som tidigare implementerat lean 

och två tidigare kurskamrater. Efter att ha fått deras feedback korrigerades frågorna för att få 

dem så uttömmande, precisisa, relevanta, enkelt formulerade och så entydliga som möjligt.
18

  

I frågeformuläret har ordinalskalnivå använts.
19

 Frågorna har varit semistrukturerade där de 

flesta frågorna haft förvalda svarsalternativ men med något undantag för öppna frågor. Detta 

för att underlätta analysering av insamlad data även om det begränsar oss när möjligheten för 

fritt svar tas bort. 
20

  

En internetlänk till webbenkäten skickades ut till respektive butikschef som sedan 

vidarebefordrade den till sina butikssäljare. 

2.4 Intervjuernas samt webbenkätens upplägg 
Intervjuerna samt webbenkäten inleddes genom att fråga respondenterna om deras första 

reaktion på implementeringen för att få reda på i fall attityderna kring en förändring skilde sig 

mellan de olika faserna. Då vi har tagit del av teori kring vikten av att det finns ett 

engagemang hos medarbetarna redan innan en implementering av lean ville vi undersöka 

huruvida det fanns inom Företaget och i vilken utsträckning.  

Vi gick vidare med frågan om de har fått det stöd som de behövt genom hela lean-processen 

för att få reda på om ledningen har funnits till hands och stöttat sina butikschefer vid behov 

och om ledningen varit lyhörd för eventuellt missnöje. I samband med det togs frågan upp om 

respondenterna anser att de har haft möjlighet till att vara med och påverka. Det vi ville 

                                                           
16

 Forskningsetiska principer, Vetenskapliga rådet 
17

 Johannessen A & Tufte P A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 97-98 
18

 Ibid s.67, 71 
19

 Ibid s.145 
20

 Ibid s.150 
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undersöka var om deras möjlighet till att påverka har genererat drivkraft, glädje och 

motivation som bland annat återfinns i teorin.  

Sedan frågade vi hur kommunikationen har gått till och fungerat både mellan ledningen och 

butikscheferna samt mellan butikscheferna och deras butikssäljare. Detta för att forskning 

visar att en god kommunikation främjar en förändring vilket införandet av lean har inneburit.  

Följande fråga var vad som motiverat butikscheferna genom processen och även hur de i sin 

tur motiverat sina butikssäljare. Enligt teorin är belöning ett bra hjälpmedel, vi ville undersöka 

vilka motivationsfaktorer som har används och om det har varit någon skillnad mellan 

faserna.  

Under intervjuerna och i enkätundersökningen har vi haft ett genomgående fokus på att 

undersöka vilka likheter respektive skillnader medarbetarna har upplevt genom de olika 

faserna. 

Det som skilde webbenkäten från intervjuerna var att nästan alla frågor i enkäten hade 

förutbestämda svarsalternativ som var rangordnade efter varandra. Alternativen var 

instämmer helt, instämmer delvis, instämmer i någon mån och instämmer inte alls. 

Utformningen valdes för att förenkla analysering av data. En fråga var ej tvingande att svara 

på och hade ett öppet svarsalternativ då vi ville veta med deras egna ord hur de blivit stöttade 

genom processen.   

 

2.5 Analysmetod 

Under empiriavsnittet behandlades insamlad kvalitativ data med hjälp av analys av 

meningsinnehåll och kvantitativ data genom innehållsanalys. Data bearbetades sedan genom 

att insamlat material strukturerades och kategoriserades utifrån våra huvudfrågor. Därefter 

analyserades innehållet för att försöka finna likheter och skillnader mellan faserna och försöka 

koppla empirin till teorin. 
21

 

 

2.6 Validitet och reliabilitet  

Reliabiliteten är relativt hög då den insamlade data vi tagit del av kring lean är ständigt 

återkommande. Data har hämtats från databaser kopplade till högskolan och kan därför anses 

som tillförlitliga. Relativt nyskriven litteratur har använts vilket vi ansåg vara viktigt för 

tillförlitligheten då det ständigt skrivs mycket nytt om lean. Materialet har försökt bearbetats 

så objektivt som möjligt genom att se till både de positiva- och negativa aspekterna av lean, 

vilket ökar tillförlitligheten.  

Vi anser att intervjuernas validitet är hög då rätt personer har deltagit. Med det menas att de är 

relevanta för studien och valdes ut av informanten för att det var personer hen kände kunde ge 

oss en ärlig bild. Det som kan ha sänkt validiteten är att alla frågor inte gav så uttömmande 

svar av respondenterna som vi önskat. Under intervjuerna fick vi känslan av att 

respondenterna var ärliga och de kunde erkänna brister och misstag som gjorts under 

processen, därför kan reliabiliteten anses vara hög. Men då vi inte med säkerhet vet att 

                                                           
21

 Johannessen A & Tufte P A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 109 
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respondenterna har varit ärliga, kan det ses som ett hot mot reliabiliteten. Det som drar ner 

reliabiliteten är att butikscheferna inte är helt anonyma mot projektledaren då det var hen som 

gav oss deras kontaktuppgifter. Då det slutade med att vi endast intervjuade fyra butikschefer 

så finns en möjlighet att gissa vem som kan vara vem.
22

 

Utifrån frågeställningen anser vi att rätt frågor har ställts i enkätundersökningen. Men 

validiteten kring frågeformuläret kunde ha varit högre då ett större antal frågor i formuläret 

hade kunnat ge oss mer användbar information. Detta för att möjliggöra en djupare och mer 

trovärdig analys. Ett hot mot reliabiliteten kan vara att då det var relativt få butikssäljare som 

deltog i enkätundersökningen finns en möjlighet att kunna lista ut vem som är vem i 

undersökningen.
23

 

2.7 Metodkritik 

Det positiva med att telefonintervjuer utfördes istället för webbenkäter blev att respondenterna 

nu kunde lämna ytterligare kommentarer vilket gav oss en bättre bild av respondenternas 

upplevelse och möjligheten att använda även det i analysen. Det negativa var att det blev mer 

tidskrävande och att vissa inte heller var lika villiga att svara på frågorna per telefon. Efter att 

vid upprepande tillfällen försökt förmå alla att svara på enkäten fick vi ändå ett bortfall på en 

butikssäljare som skulle utföra enkäten via webblänken på privat dator.  

En nackdel med den utvalda testgruppen kan ha varit att de inte varit tillräckligt insatta i 

ämnet och inte hade fullständig kunskap om Företaget och deras implementering av lean för 

att kunna ge fullständig feedback. 

Enkätundersökningen hade kunnat utvecklas med fler frågor som på så sätt hade kunnat ge 

oss svar på varför de svarat på ett visst sätt. Detta känner vi speciellt kring kommunikation då 

en fråga kring det ställdes till butikscheferna men inte till butikssäljarna. I analysen hade vi 

velat veta mer om kommunikationen även från deras perspektiv.  

I enkäten ställdes en fråga som inte var tvingande att svara på kring hur butikssäljarna blivit 

stöttade som resulterade i ett antal bortfall, vilket fick oss att fundera på om vi borde ha 

omformulerat frågan eller haft den tvingande. När webbenkäten utformades valde vi att inte 

ha ett svarsalternativ som var av typen ”vet ej/saknar åsikt” då vi hade uppfattningen att de 

frågor vi ställde skulle kunna besvaras av respondenterna. 

Informanten var den person som valde ut respondenterna och vi har diskuterat kring om 

svaren kunde blivit annorlunda om vi istället slumpmässigt valt ut respondenterna. 

Att vi valde att behålla två butikschefer från fas 3 samt butikssäljarna från dessa butiker trots 

att vi endast har en butik från fas 1 och 2 kan påverka undersökningen då vi har mer att gå på i 

fas 3.  

                                                           
22
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Om undersökningen som helhet hade utökats till fler butiker hade vi på så sätt kunnat få ett 

mer generaliserbart resultat då vi kanske tydligare kunnat se eventuella skillnader mellan 

faserna.  
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3 Teori 

I kapitlet beskrivs begreppet lean och olika verktyg som används inom lean. Sedan sätts 

medarbetaren i fokus och kraftfältsmodellen och målsättningsteorin presenteras. 

Avslutningsvis beskrivs John Kotters åtta-stegs process för att lyckas med en förändring.  

3.1 Vad är lean? 

Lean är ett managementbegrepp som bygger på de principer som Toyota under mer än 50 år 

utvecklat för att optimera sin produktion, det vill säga framställa en produkt som ger så hög 

kundnytta som möjligt med en hög kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris. 
24

  

Lean handlar om värdet att förenkla och effektivisera flöden i en verksamhet. Lean är en 

verksamhetsstrategi som används för att införliva en affärsstrategi, det vill säga något som 

säger hur en verksamhet ska gå tillväga för att tillgodose ett visst kundbehov. Inom lean ligger 

fokus på målet, vad som ska uppnås och varför. För att uppnå målet krävs olika medel som 

varierar beroende på verksamhet. Inom lean integreras alla led till ett gemensamt synligt 

system. Lean är en dynamisk process som aldrig blir klar, utan det är något ett företag ständigt 

behöver arbeta med och det finns alltid något att förbättra. 
25

  

Ett långsiktigt tänkande och företagets värderingar är grundläggande inom lean. Vill man lösa 

ett problem måste man gå till botten för att först förstå problemet om man ska lyckas. I ett 

företag måste de anställda respekteras, utmanas och tillåtas växa och ett bra samarbete är a 

och o. Inom lean är processerna i fokus och det handlar om att skapa flöden, låta efterfrågan 

styra, jämna ut arbetsbelastningen, eliminera slöseri, sätta stopp vid kvalitetsproblem, 

standardisera arbetssätt, använda visuell styrning och inte dölja problem. 
26

 

Inom lean är målet att gå i från resurseffektivitet och mot flödeseffektivitet.  

Resurseffektivitet mäter hur mycket en enskild resurs används under en viss tid och ju mer 

den används desto bättre. Flödeseffektivitet handlar om att mäta hur mycket en enhet förädlas 

från det att behovet identifieras till att det tillgodoses och genom detta kan slöseri och 

merarbete minimeras.
27

 Både resurs- och flödeseffektivitet är viktigt för att hålla en hög 

lönsamhet samt nöjda kunder men det är svårt att fokusera på båda samtidigt. Grunden i 

flödeseffektivitet är att förstå hur processerna i form av flödesenheterna människor, material 

och information fungerar.
28

 Ju mer flödeseffektiv en verksamhet blir, desto mer kan 

verksamheten även fokusera på resurseffektivitet.
29

 

Det finns tre lagar som förklarar vad som förhindrar hög flödeseffektivitet och leder till 

direkta- samt indirekta kostnader som påverkar kunden negativt på olika sätt.
30

 1. Littles lag: 

innebär att genomloppstiden undersöks hos flera alternativ och väljer det som i första 

anblicken verkar snabbast. Men detta behöver inte vara fallet då det är tid per enhet som 

                                                           
24

 Eriksen M, Fisher T & Monsted L, Att leda med lean s. 7 
25

 Modig N & Åhlström P, Vad är lean s. 118-122 
26

 Liker K. J, The Toyota Way s.24 
27

 Modig N & Åhlström P, Vad är lean s. 9-10 
28

 Ibid s. 17-19 
29

 Ibid s. 15 
30
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påverkar totala genomloppstiden. 2. Lagen om flaskhalsar: handlar om att genomloppstiden 

påverkas av det steg i processen som tar längst tid. 3. Lagen om variationens inverkan på 

processer: inget moment tar alltid lika lång tid, och när något inte flödar i den takt det var 

tänkt, uppstår variation.
31

  

3.2 Lean-verktyg 
Nedan följer ett axplock av verktyg som används inom lean.  

3.2.1 Kaizen 

Kaizen är ett utvecklingsverktyg som betyder ständiga förändringar till det bättre. Kaizen 

består av fyra delar: lösning av vardagsproblem, effektivisering, trivsel samt ständiga 

förbättringar i det strategiska arbetet.  Skillnaden mellan Kaizen och andra utvecklingsverktyg 

är att företag leds uppifrån och drivs underifrån till skillnad från att företag både leds och 

drivs uppifrån.  

Drivkraften inom Kaizen är att medarbetarna ser att de kan förändra och förbättra sin egen 

situation och inte bara verksamhetens, vilket leder till ett målinriktat arbete. Då Kazien 

innebär att företaget drivs underifrån får medarbetarna möjlighet att vara delaktiga i 

arbetsplatsens utveckling och vara med och påverka. De ser på så sätt både helheten och sin 

egen del av den. Att påverka ger ansvar vilket i sin tur skapar glädje och stolthet vilket leder 

till drivkraft. Medarbetarna blir med Kaizen positiva och intresserade då det är de själva som 

leder utvecklingsarbetet vilket ger energi, reducerar stress, skapar bättre struktur och ger ökad 

lönsamhet.  

Kaizen handlar om att ta små steg och att få med sig så många som möjligt. Belöning är ett 

bra hjälpmedel för att motivera medarbetarna. Inom Kaizen är visualisering och uppföljning 

viktigt och Muda samt 5S är centrala begrepp. 
32

 

3.2.1.1 Muda 

Muda är det japanska ordet för icke värdeskapande arbete och är verktyget som hjälper till att 

identifiera tidsbovar. Genom att reducera dessa blir arbetet mer värdeskapande och roligare 

utan att merarbete krävs. Exempel på Muda kan vara dubbelarbete, dåliga rutiner, att fel 

uppgifter utförs, att leta efter saker och att göra om ett moment flera gånger.
33

 

3.2.1.2 5S  

5S är ett lean-verktyg som innebär ordning och reda samt standardisering av arbetsplatser. 5S 

står för: sortera, strukturera, systematiskt städning, standardisera och självdisciplin. 

Grundtanken är att organisera för att på så sätt reducera variationer. 
34

 

3.2.2 Just in time 

Målet med Just in time (JIT) är att skapa ett effektivt flöde genom en verksamhet. JIT är en 

uppsättning principer, redskap och tekniker som möjliggör produktion och leverans av en vara 

i små kvantiteter med korta ledtider för att tillgodose specifika kundförfrågningar. JIT innebär 
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flexibilitet då systemet möjliggör leverans av rätt mängd produkter vid rätt tidpunkt oavsett 

om kundens efterfrågan förändras. 
35

 

3.2.3 A3-analys 

A3 är ett visuellt uttryck för en problemlösande tankeprocess som innefattar dialog mellan 

ägaren till en uppgift och de andra inom verksamheten. Vad har vi för problem? Varför finns 

dem? Vad kan vi göra åt dem? 
36

 Tanken är att en uppgift ska kunna sammanfattas på ett enda 

pappersark för att alla ska kunna läsa om uppgiften och förstå den på samma sätt. 
37

  

3.3 Fokus på medarbetarna 
Inom lean ligger ett stort fokus på medarbetarna även om detta inte är huvudmålet. Det är 

genom medarbetarna en förändring genomförs och deras trivsel prioriteras. Ofta upplever 

många medarbetare en förändring som något negativt. De tycker att det är obehagligt att 

släppa det invanda och de kan därför lägga mycket energi på att behålla det gamla. Problem 

ses ofta som något negativt men är snarare en väg till förändring och förbättring då gamla 

mönster ifrågasätts och nytänkande uppmuntras. 
38

 Nedan följer teorier kring hur man på olika 

sätt får med sig medarbetarna i ett förändringsarbete. 

3.3.1 Kraftfältsmodellen 

Kurt Lewins kraftfältsmodell beskriver en förändringsprocess förlopp genom faserna 

Unfreeze  Change  Refreeze. Unfreeze innebär att organisationen måste förberedas inför 

en förändring och få samtliga medarbetare att acceptera att en förändring är nödvändig. För att 

uppnå en framgångsrik förändring måste alla förstå vilka fördelar den kommer medföra. När 

man sedan övergår till Change-fasen börjar medarbetarna tro på och agera utefter ett nytt sätt 

som främjar förändringen. Sista fasen i förändringsprocessen är Refreeze, då har förändringen 

tagit form och medarbetarna känner sig trygga i det nya arbetssättet. Det slutgiltiga målet är 

att institutionalisera förändringen och göra den till en del av det nya arbetssättet.
39

 En viktig 

del i Refreeze-fasen är att förändringsarbetet firas för att visa uppskattning för det slutförda 

arbetet. Man firar även för att skapa en tro på att framtida förändringar kommer att bli 

lyckade. 
40

 Kraftfältsmodellen förutsätter att ett företag går igenom faserna i denna 

ordningsföljd.
41

 

John Lucey använder sig av Lewins modell i sin forskning och framhäver att där många 

företag brister är i unfreeze-fasen. Lucey hävdar att det krävs mer eftertanke samt 

förberedelse av personalen för att skapa en sund plattform för förändring och för att 

förändringen ska upprätthållas. I change-fasen har Lucey kommit fram till att en av de 

viktigaste faktorerna för framgång är att ha en hängiven projektgrupp som leder 

implementeringen av lean. Gruppen ska vara väl strukturerad och ha en sympatisk policy 

gällande HR (human resources). Forskningen visar dock att många saknar alla dessa 
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komponenter. Den avslutande refreeze-fasen är enligt Lucey kanske den allra viktigaste. 

Många företag tror att arbetet är slutfört redan i fas två vilket innebär att fas tre försummas 

och de lyckas inte låsa förändringen. Sammanfattningsvis skriver Lucey att om inte alla 

medarbetare aktivt engagerar sig i implementeringen av lean är chansen väldigt liten att den 

lyckas. Man kommer då inte att uppnå de fördelar som förändringen skulle medföra. 
42

  

3.3.2 Målsättningsteori  

En viktig motivationsfaktor inom målsättningsteorin är att arbeta mot ett bestämt mål. Målen 

ska vara det som avgör vilka medel som ska användas för att målen ska uppnås. 

Målsättningsteorin menar att specifika och svåra mål är mer motiverande än generella och 

enkla mål. Feedback är en viktig del som leder till ökad arbetsinsats. Det är av stor vikt att 

medarbetarna är hängivna till målsättningen och inte överger målen. 
43

 

Att det finns en ömsesidig förståelse samt samordnade mål genom hela organisationen är av 

stor vikt. Alla inom organisationen måste veta vilka specifika mål man arbetar efter. Det är 

ofta här som det brister.
44

 

3.3.3 Åtta steg i ett förändringsarbete 

John Kotter har i boken The Heart of Change tagit fram åtta steg som en verksamhet bör 

genomgå i utsatt ordning för att lyckas med sitt förändringsarbete. Kotter fokuserar på 

medarbetarna och deras känslor för att på så sätt förändra deras beteende. Hur får ledningen 

med sig medarbetarna, hanterar motstånd samt förändrar en existerande företagskultur? 

Genomgående talar Kotter om begreppen See Feel  Change som handlar om att veta vad 

som behöver göras, förstå vad som behöver göras och utföra själva förändringen. Ett effektivt 

verktyg för få medarbetare att förstå är att använda sig av visualisering.  

Steg 1 handlar om att se till att tillräckligt många inom företaget är positiva till en förändring. 

Detta kan uppnås genom god kommunikation med medarbetarna där ansvarig förklarar vad 

som ska uppnås samt lyssnar på vad de har att säga för att på så sätt reducera eventuell ilska 

och rädsla. Känslan som skapas i steg ett måste bevaras genom alla steg. 

Steg 2 handlar om att sätta ihop en grupp som ska leda förändringsarbetet. Gruppen ska ha 

förtroende från övriga medarbetare och högst prioritet ligger på att gruppmedlemmarna delar 

samma mål, har en god samverkan, tillit samt öppenhet inom gruppen.
45

 

Steg 3 handlar om att gruppen ska skapa nya visioner och strategier. Det är bra att sätta upp 

konkreta mål samt visualisera framtiden för att lättare se vad som behöver göras 
46

.  Steg 4 

och 5 handlar om att effektivt kommunicera ut visionen samt strategierna i hela företaget och 

hur detta genomförs beror på företaget. Det är av vikt att cheferna och ledningen lever som 

dem lär för att motivera medarbetarna. Målet är att väcka engagemang och öka 
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medvetenheten. Det är viktigt att information som går ut är aktuell, viktig och anpassad för 

mottagaren.
47

  

Steg 6 handlar om vikten av att sätta upp kortsiktiga mål om förändringarna som införs ska 

bestå på lång sikt. Det ges då chans till att både ge och få feedback, vilket ger energi till de 

som är positiva och tar kraft från de som är negativa.
48

 

Steg 7 handlar om att ständigt arbeta vidare och ta vara på varje situation som uppstår på ett 

effektivt sätt. När mål har uppnåtts bör man inte sluta sträva framåt då konkurrenterna inte är 

långt bakom.
49

 

Steg 8 handlar om att skapa en ny företagskultur för att bevara det nya beteendet som 

förändringen medfört. Förändringar är sköra och det är därför viktigt att de fästs hårt om de 

ska kunna överleva. Det är viktigt att ha rätt personer anställda, en chefs uppgift är 

exempelvis att stärka medarbetarna. 
50
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4 Empiri  

Kapitlet inleds med en kort bakgrundsbeskrivning av Företaget och varför de har valt att 

implementera lean. Därefter beskrivs hur den tio veckor långa lean-processen går till steg för 

steg. Sedan följer insamlad data i form av intervjuer med projektledare för lean och 

butikschefer samt en enkätundersökning med butikssäljarna.  

4.1 Om Företaget 
Företaget bildades 1999 och är ett stort företag inom detaljhandeln som omsätter 22 miljarder 

kronor och har 2400 anställda. De har idag ca 750 butiker i Sverige och 29 % av 

marknadsandelarna i branschen de verkar i.
51

  

4.2 Beskrivning av respondenterna 
Nedan följer en kort beskrivning av respondenterna vi intervjuat. 

Informant 

Informanten är intern projektledare för implementeringen av lean och startade tillsammans 

med två andra anställda upp projektet. Hen gav oss en bra grund att stå på inför de följande 

intervjuerna.  

Butikschef fas 1 

A är en av dem personer som varit med från start då hen var butikschef i pilotbutiken.  

Butikschef fas 2 

B har arbetat inom företaget i snart ett år och implementeringen påbörjades tre månader efter 

att B börjat sin anställning på Företaget.  

Butikschefer fas 3 

C har arbetat på Företaget i totalt fem år och varit butikschef i ett år. I nuvarande butik har C 

varit butikschef sedan juni 2011. C deltog även i fas 1. 

D har arbetat på Företaget i totalt 22 år och varit butikschef i sex år. D har även varit delaktig 

i fas 1.  

4.3 Bakgrund till implementeringen av lean 
Den huvudsakliga anledningen till att Företaget valde att implementera lean var att ett 

konkurrerande företag gjort detsamma några år tidigare och det visade sig vara lönsamt. En 

annan bidragande orsak var att Företaget är en stor kedja där butikerna tidigare bestämt 

mycket själva och det fanns inget bra system för att sprida eventuella bra lösningar.  

Företaget började med att ta in en extern konsult med stor erfarenhet från lean inom 

detaljhandeln, därefter utfördes en förstudie. Företaget lärde sig grunderna i lean, hämtade 

inspiration och plockade sedan ut vissa delar som skulle appliceras på Företaget.  

2010 började de med att ta fram verktyg som till en början prövades på två pilotbutiker som 

valdes utifrån geografiskt läge, de ville ha butikerna nära. En annan viktig aspekt var att välja 
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butiker med butikschefer som var öppna för förändring. Projektet utökades sedan till 

ytterligare sju butiker, en från varje distrikt för att butikerna runt omkring skulle kunna besöka 

butiken och se förändringarna. 1 februari 2011 påbörjades fas 1 som inkluderade 50 butiker. 

Första fasen var den allra viktigaste och därför valdes i första hand även här butiker som de 

trodde på. 

Under intervjun med informanten underströk hen att det idag endast är butikerna som har 

infört lean. De vet inte om och när de kommer att implementera lean i den övriga 

organisationen även om viljan finns. Lean handlar mycket om att se på flöden men det är dock 

något som Företaget har valt att inte fokusera så mycket på, de ser endast till småflöden i 

butikerna. Planen är att så småningom att se över övriga flöden allt eftersom kontrakt med 

leverantörer löper ut för att då till exempel kunna avtala att få sina varor levererade vid en 

bestämd tidpunkt. 

4.4 Implementering 
Företaget har använt sig av Kotters teorier kring förändring och även använt Lewins ledord 

Unfreeze – Change – Refreeze. Informanten beskriver det som ”för att lyckas med en 

förändring måste medarbetarna först mjukas upp och bli mottagliga. Därefter sker 

förändringen som sedan måste låsas för att bevaras”. Hen lägger även till att det tar tid att 

genomföra förändringar och säger att det inte går att standardisera processer som innefattar 

människor eftersom det är mycket känslor med i bilden. Nedan beskrivs hur 

implementeringen har genomförts. 

4.4.1 Faserna 

Företaget har valt att implementera lean i deras butiker i ett flertal olika faser och hittills har 

tre faser genomförts. Fas 1 pågick mellan februari och juni 2011 och den innefattade 50 

butiker, fas 2 pågick mellan september och januari och inkluderade 43 butiker och slutligen 

fas 3 som pågick mellan februari och juni 2012 och inkluderade 39 butiker. Varje fas går 

under tio veckor igenom sju steg. Två månader innan implementeringen informeras butikerna 

om när processen ska starta. De har då tid att förbereda sig. Certifieringen sker fyra veckor 

efter att den tio veckor långa processen har slutförts. Anledningen till att olika faser har 

används är för att företaget är så pass stort och de ville på sätt göra det mer hanterbart. En 

fördel med att använda flera faser är enligt informanten att de mellan faserna kan förändra 

saker som fungerat mindre bra.  

4.4.2 Förberedelse 

Förberedelsen påbörjas två månader innan processen startar i form av städning av lager, 

grovrengöring av butiken, strukturering och uppmärkning samt viktiga utbildningar 

genomförs. En vecka innan start har Företaget en utsatt dag för butikscheferna och en dag för 

butikssäljarna. De går då igenom processen steg för steg och chans till att ställa frågor finns. 

Denna dag besöker de också en butik som slutfört lean-processen. Detta tror informanten ökar 

medvetenheten om vad som kommer att ske och viktigast av allt är att de får se att 

förändringen kommer att ge effekter. Informanten påpekar vikten av att arbeta med sanningen 

och att inte dölja något. De vill visa både för- och nackdelar för att undvika ryktesspridning.  
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4.4.3 Införande 

Butikerna går igenom sju steg fördelade på tio veckor och målet är att stegen ska följa 

varandra och fortleva. De har valt att hålla processen komprimerad för att öka samarbetet i 

butikerna. 

Under steg 1 sätter butiken upp en säljtavla med utvalda nyckeltal som ska uppdateras varje 

dag. På säljtavlan finns också en tom graf där personalen själva ska fylla i med rött, gult eller 

grönt utefter hur butiken ligger till dag för dag. Tanken är enligt informanten att det ska vara 

psykiskt jobbigt att använda röd färg och att de då kommer att kämpa mer för att uppnå 

målen. Vid säljtavlan har butiken dagliga möten så kallade time-outmöten med alla 

butikssäljare för att alla ska veta allt.  

Under steg 1 införs även checklistor och rutinlistor. Detta är verktyg som har funnits tidigare 

men dem har förändrats för att anpassas till lean, exempelvis inkluderas mer ordning och reda 

samt kundfokus. Rutinlistorna innehåller nu även: var, när, hur och vem som ska utföra ett 

moment vilket medför att allt blir utfört och uppföljningar underlättas. Tidigare hade alla 

butikssäljare olika ansvarsområden men dessa har tagits bort och nu ska istället alla kunna 

göra allt, på så sätt kan butikschefen fokusera mer på ledarskap säger informanten.  

Under steg 2 är fokus på försäljning. En säljutbildning togs fram för att öka säljarnas trygghet 

och få dem att våga arbeta mer med merförsäljning. Nu börjar även butikschefen arbeta med 

uppföljningsdokument för att med hjälp av dem coacha sin personal. Företaget har även tagit 

fram kort innehållande uppgifter att utföra när det är lugnt i butiken, på så sätt ligger de steget 

före. Informanten anser att detta verktyg har fungerat bra i butikerna.  

I förstudien kunde de se att personalen inte hade rätt förutsättningar för att utföra städning 

optimalt och därför ligger fokus i steg 3 på det. Tidigare använde personalen i många butiker 

inhyrd städpersonal men det togs bort helt. Professionell utrustning köptes in till alla butiker 

och personalen utbildades kring städning. Ett tidigare problem var definitionen av vad som är 

rent, därför togs en video fram där ledningen visar hur städningen från och med nu ska 

utföras. Anledningen till varför de lät företagsledningen vara huvudpersoner var för att visa 

att VI städar. Butikschefens nästa uppgift är att städa och strukturera upp sitt kontor med hjälp 

av 5S vilket är en förberedelse inför steg 4 där de gör samma sak med lagret.   

Fokus under steg 5 ligger på de mjuka värdena och på rutiner, exempelvis hur leveranser tas 

emot, hur varor hanteras och sedan går ut till slutkund.   

I steg 6 koncentrerar de sig på att minska svinnet och har därför analyserat hur 

kundströmmarna ser ut i respektive butik. Anledningen till detta är att de vill ha rätt varor 

redo vid rätt tillfälle. Enligt informanten har resultatet blivit att svinnet har minskat mycket. 

Under steg 6 implementeras även GOA – grundorsaksanalys, vilket innebär att alla ställer sig 

frågan varför för att komma till grundorsaken till varför något händer för att kunna förändra 

det.  

Steg 7 är det sista steget i processen och avslutas med schemaveckor. Informanten säger att de 

internt tog fram ett effektivt datorprogram för schemaläggning som butikerna nu använder sig 
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av. Anledningen till den nya schemaläggningen var att då de började mäta hur lång tid olika 

rutiner tog, se på kundströmmarna och hur mycket personal som behövs vid olika tidpunkter 

såg de att förändringar behövde ske. Resultatet av detta blev att en del butiker fick skära ned 

på timmar och andra fick lägga till. Det första schemaläggningsprogrammet som infördes i fas 

1 var helt automatiserat och fick stark kritik från många butikschefer vilket resulterade i ett 

nytt program där en liten möjlighet till egna justeringar finns.   

Allt arbete inom företaget har resulterat i en större kundnöjdhet och minskat svinnet. ”Det 

handlar om vad vi gör, för gör vi rätt får vi också in pengarna” säger informanten. 

Figur 2: Bild av hur processen ser ut och var fokus ligger steg för steg 

4.4.4 Uppföljning 

Uppföljning sker kontinuerligt genom alla steg och är en viktig del av företagets lean-process. 

Även efter att de tio veckorna har genomförs görs mycket uppföljning enligt informanten. 

Hen understryker att Företaget är medvetna om att det tar tid att genomgå så stora 

förändringar och de förväntar sig inte att de kan förändra alla medarbetare helt. 

Fyra veckor efter att processen påbörjats besöker informanten eller en kollega respektive 

butik. De går igenom olika punkter där utfallet ska vara 90 % godkänt för att butiken ska bli 

certifierad, vilket innebär att de klarat processen och blivit godkända. Företaget har försökt få 

certifieringstillfället att bli något betydelsefullt för att på så sätt motivera personalen att uppnå 

målen. När butiken klarar certifieringen får de ett nöjesbidrag för varje heltidsanställd 

butikssäljare, butikschefen får även en bonus. 

4.5 Medarbetarna 
Enligt informanten diskuterade Företaget innan implementeringen mycket kring hur de skulle 

få med sig medarbetarna på bästa sätt. De kom fram till att mycket beror på butikschefens 

ledarskap och störst fokus hamnade därför på dem.  De butiker som har lyckats bäst är enligt 

informanten de som haft bra ledare redan från start. Tanken är att kunna delegera mer, det är 

inte meningen att butikschefen ska göra allt själv utan att alla i butiken ska arbeta 

tillsammans.  

När fas 1 startade hade Företaget svårt att få alla medarbetare att förstå vad de ville uppnå. 

Informanten berättade att attityden till en början ändå var positiv men allt eftersom tempot 

ökade blev det tufft för många. Schemaförändringarna påverkade medarbetarnas vardag vilket 
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inte var populärt hos alla. De butiker som blev av med timmar var de som var mest negativa. 

Efter fas 1 började rykten om vad som skedde spridas mellan butikerna. När medarbetarna 

med tiden fick mer information blev det enklare att genomföra fas 2 och 3 och de möttes nu 

inte alls av samma känslostormar som tidigare.  

Kommunikationen mellan huvudkontor och medarbetarna har dels skett genom mötet i 

inledningsfasen då butikscheferna samlades. Företaget har också en intern tidning där 

information och reportage om lean-processen presenteras. Tidningen finns på respektive 

arbetsplats samt skickas hem till medarbetarna. Informanten menar att chansen att 

medarbetarna läser tidningen någon gång är relativt stor. Det finns också en databas 

tillgänglig för alla där information kring lean ska kommuniceras ut.  

Företaget använder sig också av lean-coacher och har en coach i varje distrikt. Coachen 

kommer ut till butikerna en gång per vecka under den de tio veckor långa implementeringen 

för att stötta medarbetarna. Även distriktschefen besöker butikerna ca en gång i veckan för att 

motivera personalen så att de inte faller tillbaka i gamla mönster. Företaget kommunicerar 

även via visualisering, exempelvis videon som tagits upp tidigare. Enligt informanten är 

kommunikation något som alltid kan bli bättre.  

Företaget har motiverat medarbetarna genom nöjesbidraget samt bonusen. En annan 

motivationsfaktor är enligt informanten att arbetsbelastningen blir bättre.  

Tidigare har man enligt informanten i allmänhet sett en anställning på Företaget som något 

mindre bra, något individer arbetar med i väntan på något bättre.  Hen vill därför poängtera att 

arbeta på Företaget är något viktigt och även bygga in ett större värde av att ha Företaget som 

sin arbetsplats.  

4.6 Kvalitativ ansats 
Nedan sammanfattas de genomförda intervjuerna med butikscheferna. 

4.6.1 Första reaktionen 

Tre av butikscheferna var positivt inställda till implementeringen. C var den som till en början 

inte var positiv vilket enligt C främst berodde på att det var just en förändring. C säger att det 

gick rykten från andra butiker att det inte var roligt vilket smittade av sig till C och personal. 

C försökte tackla de negativa tankarna från personalen genom att göra det så bra som möjligt 

Det negativa var också att de fick dra bort timmar. Även D fick höra en del rykten från andra 

butiker vilket medförde att de som hade mycket kontakt med andra butiker blev väldigt 

negativa till implementeringen. 

A var mycket positiv då A som person är öppen för förändringar. Till en början såg A mycket 

protester hos de som arbetat länge inom företaget då de var vana vid att göra saker på sitt sätt. 

Men A:s butikspersonal var inte speciellt negativ vilket A tror kan bero på att processen i 

pilotbutiken var väldigt lång.  

D anser att hen fick bra bakgrundsfakta kring lean och var positiv till införandet vilket 

smittade av sig till personalen. Dock känner D att Företaget har brustit i att förklara för alla 

vad lean-processen och lean som helhet innebär. Enligt D användes ett språk som 



      

 

21 
 

butikssäljarna inte är vana vid. D insåg att målet framförallt var att underlätta arbetet och öka 

kundnöjdheten vilket självklart var något positivt. 

Överlag var B väldigt positiv och tror att det kan ha underlättat för B att B tidigare har arbetat 

med lean. Detta tror B att hen absolut har haft fördel av. 

Det som C sa ändå kändes positivt var städningen, p-korten samt säljtavlan.  C understryker 

också att försäljningen är det viktiga och då den ökar med lean känns det positivt. 

4.6.2 Processen på tio veckor 

Frågan om hur butikscheferna upplevde processens längd på tio veckor gav varierande svar. 

När A:s pilotbutik implementerade lean genomfördes processen på mindre än tio veckor 

vilket var lite väl kort. Att processen utökats ser A som en förbättring och eftersom man några 

månader innan får reda på när certifieringen äger rum kan man redan då påbörja grovjobbet. 

C anser att tio veckor är lagom långt då man inte hinner känna efter speciellt mycket och 

drivkraften behålls genom hela processen. C säger att eftersom man vill klara certifieringen så 

lägger man inte implementeringen åt sidan. C:s butik hann med allt utan att arbeta övertid 

men de tog in en del extrapersonal. 

B tycker att processens längd är bra även om det är en kort tid. ”Ibland hann man inte med 

allt man skulle göra men det var bara att köra”. B säger att det alltid händer oförutsedda 

händelser i butiken och annat så som sjukdom och uppsägningar, och det viktigaste är ändå att 

det dagliga arbetet trots implementeringen fortfarande fungerar. Som hjälp tog B in 

extrapersonal under implementeringen, annars hade det aldrig gått.   

D har i de två olika faserna upplevt det olika. I fas 1 anser D att tio veckor var för lång tid då 

det gick så pass lätt att det istället blev en lång väntan på certifieringen. I fas 3 känner D 

tvärtom då införandet har tagit mycket längre tid. Men att tidigare ha deltagit i fas 1 har 

underlättat då D nu tydligare vet vilka målen är. 

4.6.3 Rutinerna 

Alla butikschefer var positiva till de nya rutinerna och anser att det idag fungerar bättre i och 

med rutinlistan. D säger att de tidigare hade mest rutiner gällande säljarnas arbete men nu är 

det mer kundfokuserat vilket D tycker är bra. Rutinlistan tycker C fungerar bra och kan se en 

tydlig skillnad i effektivitet även om hennes butik arbetade bra redan innan. C - ”att se över 

olika moment varje dag istället för en gång per månad, det tjänar man på”. 

Både A, B och C är positiva till de nya städrutinerna och tycker att det idag fungerar jättebra 

tack vare den nya städutrustningen. När man städar varje dag går det snabbt och butiken 

sparar in pengar säger A. C säger att lean har underlättat städningen på så sätt att nu vet alla 

vart utrustningen finns vilket gör att städningen blir snabbare utförd.  

När det kommer till schemaläggningen anser D att även om datorprogrammet har utvecklats 

från fas 1 till fas 3 ser D ingen större skillnad. D tycker att det är svårt att arbeta efter schemat 

som programmet skapar. A anser dock att schemaläggningen är kanon nu när A lärt sig det 

ordentligt. B anser att systemet är okej men önskar att hen fick bestämma mer själv.  
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4.6.4 Ledarskapet  

När vi frågade butikscheferna om de har fått mer tid över till ledarskap får vi ett nej från 

samtliga. A säger att de arbetar mer effektivt men eftersom scheman har lagts om och man 

drabbats av nedskärningar finns det inte så mycket tid över. 

D anser att de idag snarare har mindre tid till ledarskap. D upplever det som att D:s roll i 

butiken numer är en vanlig säljarroll plus en chefsroll som innebär mycket arbete. D säger 

”det är inte lika roligt längre och det är inte längre lika attraktivt att bli butikschef inom 

företaget”. 

C anser inte att de har fått mer tid för ledarskap men att de har effektiviserat och omfördelat 

tiden. C har genomgått en ledarskapsutbildning och fått bättre verktyg att arbeta med vilket 

har underlättat. C understryker vikten av att man som butikschef själv styr över sin egen tid. 

Ett exempel är att C nu arbetar med så kallade kassacoachmöten med sin personal vilken C 

genomför en gång per vecka för de som arbetar heltid. A säger att genom att ha det så pass 

ofta glöms det inte bort. 

B har inte så mycket att jämföra med då B inte arbetade speciellt länge inom företaget innan 

implementeringen men det är fortfarande stressigt. B arbetar däremot med nya verktyg så som 

kassacoachning.  B känner att B har tid för ledarskap men skulle vilja ha mycket mer. Många 

dagar spenderar B hela dagen ute i butiken vilket krävs ibland för att ha en fräsch butik.  

4.6.5 Stöd 

D:s stöd uppifrån har främst varit säljcoachen som kommer till butiken en gång per vecka i 

två timmar. C anser att stödet har varit bra men att det är skillnad mellan coach och coach, 

vissa är bättre än andra. Själv gillar C de krävande som har ett stort driv även om det ibland är 

jobbigt och man känner att man vill göra på sitt sätt. ”Väl i efterhand när man testat nya sättet 

blir det oftast bättre i alla fall” säger C.  

Både A och B anser att de har fått det stöd som de behövt ifrån ledningen och att de för det 

mesta har varit lyhörda och agerat om och när det behövts. Men B påpekar att det är svårt i en 

så stor organisation. 

4.6.6 Kommunikation 

A och D säger att kommunikationen brister mellan ledning och butiker då de förändringar och 

förbättringar som gjorts i fas 2 och 3 inte når ut till de som deltog i fas 1. Att huvudkontoret 

inte har infört lean har medfört att butikerna då inte får någon feedback och man hamnar i en 

ond cirkel säger A. ”Om ledningen struntar i det börjar butikerna tröttna och struntar också i 

det. Det går lite för långt”. D:s känsla är att man initialt inte tagit in så mycket input utifrån 

utan har tänkt att de man gjorde med hjälp sina konsulter var det enda rätta, ”arbeta såhär så 

blir det bra”. B som är i fas 2 anser att kommunikationen till ledningen har fungerat bra.  

I lean-databasen finns möjlighet till att ställa frågor och komma med synpunkter men i 

nuläget har A inte fått svar på drygt ett år och tror att de kan bero på att fas 3 inte är slutförd. 

A hoppas att det ska bli bättre när alla är klara och påpekar att det är viktigt att det underhålls, 

tappas någon bort går det fort att falla tillbaka. B har använt sig av databasen och anser att den 

fungerat bra. 
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A tycker att kommunikationen skulle kunna förbättras genom att aktivera den lean-grupp som 

de diskuterade om vid start och som A skulle ingå i. Tanken var att gruppen skulle lyssna till 

butikerna och agera efter de förändringar som butikerna kräver. För det är där det brister just 

nu, att man inte har några möten uppåt.  

C anser att kommunikationen till projektgruppen samt sin chef har varit bra, men att det 

hänger mycket på respektive butikschef att höra av sig eller inte. Gensvaret från ledningen har 

dock avtagit med tiden och numera får de inga svar på e-post vilket har resulterat i att de 

slutat skicka.  

A anser inte att den interna tidningen inte ger så mycket information om lean utan visar mest 

bilder och reportage på butiker som blivit certifierade. A känner genomgående att det har 

funnits möjlighet att vara med och påverka.  C känner att hen har kunnat påverka en hel del 

men inte allt, ”vissa saker är ristat i sten”. 

4.6.7 Kommunikationen till butikssäljarna 

Kommunikationen med C:s personal har förändrats mycket i och med lean och är idag mycket 

bra enligt C. Personalen ser enligt C annorlunda på jobbet och de är idag mer fokuserade på 

försäljning. B ser också en skillnad i kommunikationen, dels med kassacoachningen och time 

out-möterna som B inte använt tidigare.  

A anser inte att hens sätt att kommunicera har förändrats i och med implementeringen av lean. 

A tror själv att det beror på att hen redan innan arbetade mycket på det sättet. Säljarna läser 

oftast all information på säljtavlan på egen hand. A tar ändå upp det igen och ser det som en 

chans att få upp tempot på sin personal. 

Nu när D befinner sig i fas 3 är vissa saker självklara för D och blir då svårare att 

kommunicera ut till säljarna. Nu måste D peka mer med hela handen. D tycker att time out-

mötena har varit det bästa verktyget inom lean då D vet att all information når fram till alla 

och D kan kommunicera ut de dagliga målen. 

4.6.8 Butikschefernas motivation 

När det gäller hur butikschefernas egen motivation har sett ut så har alla varit motiverade från 

start. A tycker att det har varit kul och spännande men hade svårt att se exakt hur A motiverats 

av andra genom hela processen. C hade inte några speciella motivationsfaktorer till en början, 

det var bara de som C själv skapat och utefter att ha sett hur bra det blev efter fas 1. Under 

processens gång såg även C de ständiga förbättringarna och fick höra från kunderna att det 

blivit finare i butiken och att personalen blivit trevligare. En annan motivation för C är att 

personalen säger att det är roligare att gå till jobbet. B säger att hen tror att varje normal 

människa gillar att arbeta med lean om man vill ha ordning och reda. B säger också att 

säljarna gillar lean på grund av att ”går det bra för butiken så kan de göra mer roliga grejer 

tillsammans”. 

Ingen av butikscheferna känner att bonusen har påverkat motivationen. C tycker inte ens att 

en bonus ska behövas då ”detta faktiskt är deras jobb”. D anser att bonusen inte är värd 
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speciellt mycket med tanke på hur många timmar som D har lagt ned på allt arbete. B säger att 

”detta är inget man gör för pengarna”. 

4.6.9 Butikssäljarnas motivation 

När det kommer till hur butikscheferna har motiverat sin personal ser det väldig olika ut och 

många olika sätt har använts. B säger att hen motiverade genom att prata mycket om lean. D 

säger hen tror att det ligger mycket på att ge feedback och att hen tror att de dagliga 

uppföljningarna har gjort butiksäljarna mer positiva. D försöker motivera genom att ha en del 

tävlingar, kassacoachningssamtal och uppmuntrar mycket med ord.  

C motiverar genom att understryka är att arbetsplatsen blir trevligare och kunderna får det 

bättre. C använder också olika tävlingar för att motivera. P-korten är också en drivkraft där C 

sätter olika mål för personalen utefter kapacitet som de ska kämpa för att uppnå. För att 

motivera delegerade C ut i princip allt för att butikssäljarna när lean-processen var färdig 

skulle känna att ”detta har vi klarat” och kunna ta åt sig äran. 

A peppar butikssäljarna till att hela tiden sträva efter att ha det bästa resultatet i Sverige. A går 

igenom försäljningen mycket och visar tydligt vilka mål som gäller. A ser också till att ha en 

öppen och skojfrisk arbetsmiljö. A anser att det är roligast att arbeta på det sättet och att det 

även ger bäst resultat. A har märkt att attityden hos de anställda efter att lean införts har varit 

väldigt positiv även om det går upp och ner. A tror att hen motiverar genom att vara en 

jämlike som ofta är ute i butiken och hjälper till.  

Nöjesbidraget har butikscheferna delade åsikter om. D tycker att det är mindre bra att endast 

heltidsanställda får bidraget eftersom butiken har flera behovsanställda som är med och 

kämpar med processen. C använde nöjesbidraget som en motivationsfaktor, att de skulle göra 

något kul tillsammans för pengarna. B anser inte att bidraget har varit någon vidare 

motivation även om det varit en liten uppmuntran. Men B tror inte att bidraget gjort att de 

slitit hårdare. 

4.6.10 Arbetsfördelning och delegering 

Tre av butikerna har helt tagit bort ansvarsområden. I C:s butik gör idag alla allt vilket har 

fungerat jättebra. Tidigare gjorde C allt själv men insåg att det inte kommer att gå, C 

understryker vikten av att lita på sin personal. I och med lean har C blivit duktig på att 

delegera och har i princip lämnat över allt till biträdande chef och arbetar själv 95 % av sin tid 

i kassan. Att ansvarsområdena har tagits bort har ökat kommunikationen i butiken, de har fått 

en större teamkänsla och ett ökat samarbete. 

Enligt B går inte lean att genomföra utan att delegera och hen delegerar mer efter lean införts. 

Tidigare kunde som ett exempel bara en person beställa varor och var då denne bortrest eller 

liknande så fanns inga varor för ingen visste hur man gjorde vilket är vansinnigt enligt B. 

Trots detta säger B att det ändå finns fördelar med ansvarsområden då man får bättre koll. 

Men det finns absolut fördelar med att alla kan allt säger B.  
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D har tagit bort ansvarsområdena vilket har medfört att D istället har fått mer att hålla reda på 

även om D försöker delegera ut så mycket som möjligt. Att D idag delegerar mer tror inte D 

beror på lean utan på att D idag har en större erfarenhet och bättre inarbetade rutiner.  

A tycker inte att det är bra att ta bort ansvarsområdena då det faller när det inte finns någon 

ansvarig.  A har därför valt att gå tillbaka till dessa även om A tycker att det är väldigt bra att 

alla kan allt. ”Nu kan alla hoppa in för varandra istället för att jag behöver göra det” säger 

A. I och med lean har A börjat delegera mycket mer och nu är A mer ofta ute i butik och 

hjälper till. 

4.6.11 Samarbete 

Samtliga butikschefer anser att samarbetet har blivit mycket bättre efter införandet av lean. C 

säger att butikssäljarna idag lär varandra nya arbetsuppgifter per automatik vilket inte skulle 

hänt tidigare. De känner nu varandra bättre, vet vart de har varandra och vet vad alla kan. 

Även D känner att gruppen har blivit sammansvetsad.  A säger att butikssäljarna är en 

superbra grupp som A är jättenöjd med. A – ”Alla gör allt och alla slutför allt och löser 

allting själva”. C anser att även samarbetet mellan butikerna har förbättrats då det är lättare 

för butikssäljarna att täcka upp för varandra mellan butikerna då de känner till rutinerna och 

vet vart saker finns. B säger att samarbetet fungerar bra även om det inte är optimalt, ”det ska 

bli bättre”. B tror att samarbetet kan ha ökat i samband med att ansvarsområdena togs bort.  

4.6.12 Tankar idag 

Idag är C mycket positiv till lean och menar att det är lätt att vara negativ till en början: ”Man 

har inte försakat något för att få det bra, utan man har bara gjort det bra själv med rätt 

verktyg”. Merförsäljningen har ökat mycket och man har blivit mer medveten om vad som 

säljer.  

B säger - ” lean är jättebra men man ska inte överdriva och pressa ihop för mycket”. Detta 

för det oftast går ut över det som är lättast att plocka bort så som coachning. Att ha en välfylld 

butik är viktigast av allt. Det som är bäst med lean är ordning och reda, alla vet vad som skall 

göras samt det är fokus på säljet men B anser att butiken hade det så reda innan. Efter 

införandet av lean har merförsäljningen definitivt ökat samt svinnet minskat i B:s butik.  

Det A tycker har varit bra med lean är att alla butiker nu arbetar på samma sätt, på rätt sätt 

som A säger och då tjänar alla mer pengar. Det A tycker har varit mindre bra är att man har 

börjat i botten av företaget. Huvudkontoret är inte lean:at alls och har därför inte hängt med i 

utvecklingen.  

D anser att man har tagit lite för lätt på den erfarenheten som finns inom företaget och att man 

bör behålla de som varit med länge för det gör ett jättebra arbete. Även D kan se att 

försäljningen har ökat efter införandet av lean.  

4.7 Kvantitativ ansats 
Nedan sammanfattas den genomförda enkätundersökningen med butikssäljarna.  
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4.7.1 Inställning till implementeringen 

Första frågan som ställdes var om butikssäljarna var positivt inställda till implementeringen.  

I fas 1 instämde en av butikssäljarna helt och två instämde delvis. I fas 2 instämde en helt och 

en delvis. I fas 3 instämde en helt, fyra delvis och en inte alls. 

4.7.2 Motivation  

Fråga två handlade om butikssäljarna känt sig motiverade genom lean-processen, följt av vem 

eller vad som motiverat dem. I fas 1 instämde en person helt, en delvis och en i någon mån. 

Alla tre svarade att butikschefen hade motiverat dem och en lade även till sina medarbetare 

medan en annan sa att hen peppat sig själv. I fas 2 instämde en person helt och en delvis. Båda 

säger att butikschefen har motiverat dem. En av dem säger även att säljcoachen har motiverat 

och den andra att hen har motiverat sig själv. I fas 3 instämde en person helt, fyra delvis och 

en inte alls. En av sex personer nämnde tre motivationsfaktorer, butikschefen, säljcoachen och 

certifieringen. Ytterligare två svarar butikschefen medan två andra svarar att de motiverat sig 

själva och en person valde att inte svara. 

4.7.3 Delaktighet 

Nästa fråga var om butikssäljarna känt sig delaktiga genom lean-processen. I Fas 1 instämde 

två personer helt och en inte alls. I fas 2 instämde två personer delvis. I fas 3 instämde fyra 

personer helt, en av dem kommenterade att hen instämmer helt för att hen inte har något annat 

val. En annan instämmer delvis och en i någon mån.  

4.7.4 Möjlighet att påverka 

Denna fråga handlade om butiksäljarnas möjlighet till att påverka processen. I fas 1 instämde 

två personer i någon mån och en av dem kommenterade att man får gehör på det man säger 

men att sedan ta det till ledningen är nästa bekymmer. Den tredje instämde inte alls. I fas 2 

instämde en delvis och en i någon mån. I fas 3 instämde en helt, två delvis och tre inte alls. 

Två av personerna som inte instämde alls kommenterade att det lyssnas till idéer och förslag 

men att det är svårt att påverka beslut då alla butiker ska arbeta på samma sätt.   

4.7.5 Stöd 

Nästa fråga var om butikssäljarna fått det stöd de behövt genom processen med följdfrågan 

hur de blivit stöttade. I fas 1 instämde en helt, en delvis och en inte alls. Hen som inte 

instämde alls sa att de fick det stöd de behövde vid start men att nu klarar hen sig själv. I fas 2 

instämde två personer delvis. I fas 3 instämde tre personer helt, en delvis och två i någon mån. 

En av dem som instämde helt känner att hen har varit delaktig i möten och att butikschefen är 

grym på att ge feedback. Den andra personen som instämde helt säger att de redskap och 

komponenter som de behövt har köpts in och att hen har allt som behövs. Den person som 

instämde delvis kommenterade att han har fått feedback på det hen varit delaktig i. Det har 

dock inte alltid fungerat fullt ut säger hen och i vissa fall har hen fått be om feedback vilket 

hen tror beror på tidsbrist. En av dem som instämde i någon mån säger att det är genom 

butikschefen hen har fått sitt stöd.  

4.7.6 Samarbete 

Denna fråga handlade om samarbetet i butiken har förbättrats efter implementeringen. I fas 

1instämde två personer delvis och en inte alls då hen tyckte att det är lika bra som det alltid 



      

 

27 
 

har varit. En av dem som instämde delvis sa att rutinlistan medfört irritation på sina kollegor 

då de ser vilka som inte har gjort de uppgifter som de skulle göra. I fas två instämde en helt 

och en delvis. I fas tre instämde två helt och en i någon mån som sa att hen hade svårt att 

svara på frågan då hen var relativt ny i butiken när lean implementerades. Tre personer 

instämde inte alls. En av dem sa att det inte är någon skillnad och en att det idag är mer 

stressigt.  

4.7.7 Effektivitet 

Sista frågan var om de ansåg att arbetet efter implementeringen utfördes mer effektivt. I fas 1 

instämde en helt, en i någon mån och en inte alls. Hen som svarade inte alls kommenterade att 

hen arbetade på samma sätt tidigare och hittar på lösningar på egen hand. Hen tycker ändå att 

det är bra med nya rutinlistan och att det ser bra ut på pappret men att den inte alltid fungerar i 

verkligheten, exempelvis vid ensambemanning. Hen är inte heller positiv till nedskärningar av 

timmar, det blir mycket övertid nu som inte syns uppåt. I fas 2 instämmer två helt. I fas 3 

instämmer tre personer helt, två delvis och en inte alls.  
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5 Analys 

I analysen kommer teori och empiri att kopplas ihop utifrån syfte och frågeställning för att se 

om och hur det skiljer sig mellan de tre implementeringsfaserna. Vi kommer i kapitlet även att 

föra en diskussion kring vad vi tror de eventuella skillnaderna kan bero på. 

5.1 Inför implementeringen 

Inställningen till implementeringen har genomgående varit positiv hos butikscheferna. 

Ryktesspridningen har dock påverkat inställningen negativt i fas 2 och 3. Det kan vara så att 

detta även påverkat butikssäljarna då vi kan se att fem av åtta personer i fas 2 och 3 instämde 

delvis och en inte alls på fråga 1. Företaget kan ha haft en övertro på att butikssäljarna var 

tillräckligt engagerade till att genomföra implementeringen. Enligt Lucey är detta ett vanligt 

misstag som företag gör innan implementering. Lucey menar även att ju mer medarbetarna 

involveras desto mer kommer deras engagemang att öka. Även Kotter framhäver vikten av att 

tillräckligt många inom företaget är positiva till en förändring innan implementeringen 

påbörjas. Enligt en av butikscheferna i fas 3 kände inte alla medarbetare till alla begrepp inom 

lean tillräckligt väl. Företaget kanske hade kunnat arbeta ännu mer med att stärka 

engagemanget genom att exempelvis ha ännu mer information.  

Den tio veckor långa implementeringsprocessen har butikcheferna upplevt relativt lika. Tre av 

butikscheferna tyckte att processen var kort men att det ändå var något positivt då det gav ett 

ökat fokus på målet. Enligt målsättningsteorin är svåra mål mer motiverande än enkla mål 

vilket vi tror kan ha haft en positiv effektiv hos Företaget. 

5.2 Motivation 
När det gäller vad som motiverat genom processen sa butikscheferna i fas 1, 2 och 3 att de 

inte hade några speciella motivationsfaktorer, utan att det mer var deras egen inställning som 

drivit dem. Ingen av butikscheferna eller butikssäljarna i någon av faserna har sett belöning i 

någon form som en betydande motivationsfaktor. Vi kunde dock se att butikscheferna 

försökte använda nöjesbidraget för att motivera butikssäljarna, men enligt svaren i 

enkätundersökningen verkar det inte ha haft någon synlig effekt då ingen uppgav belöning 

som motivationsfaktor. Enligt Kaizen och kraftfältsmodellen är belöning dock en 

motivationsfaktor. Vad kan det bero på att det inte har upplevts så på Företaget? Det finns en 

möjlighet att belöningen är för anspråkslös eller att det är något annat än pengar som har varit 

det övergripande målet. Vi kan koppla detta till målsättningsteorin där det är målet som är det 

viktigaste. Vi ser också en koppling till själva grundidén med lean där en ökad trivsel och 

kundnöjdhet ska uppnås och som i sin tur ska leda till ökad lönsamhet. Som en av 

butikscheferna sa ”detta är inget man gör för pengarna”. 

Butikscheferna har motiverat sin personal på olika sätt. I fas 1 har butikschefen tydligt visat 

sin personal vilka mål butiken har genom kontinuerlig uppföljning. I fas 2 har butikschefen 

haft en öppen dialog med sin personal kring lean och pratat mycket om innebörden. I fas 3 har 

det fokuserats på att ge mycket feedback vilket är en viktig del av målsättningsteorin och 

återfinns även i Kotters teori. Den ena butikschefen i fas 3 har delgerat mycket för att 

personalen ska känna sig som en del av processen och se sin egen del i helheten. Enligt 

Kaizen ger detta tillvägagångssätt en ökad drivkraft.  
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I fas 1 och 2 svarade alla butikssäljare att butikschefen hade motiverat dem men i fas 3 

svarade endast hälften det. Vi funderade kring om det beror på att fas 1 och 2 har kommit in 

mer i det nya arbetssättet och nu har mer tid för ledarskap. I slutändan tror vi ändå att det är 

butikschefernas ledarstil som spelar en stor roll och att de själva vet vad som fungerar bäst i 

just deras butik.   

Tanken med implementeringen av lean var att butikscheferna skulle få mer tid över till 

ledarskap men ingen av butikcheferna upplevde det så. En av butikscheferna i fas 3 

underströk vikten av att man som butikschef själv styr över sin egen tid. Den andra 

butikschefen i fas 3 samt butikschefen i fas 1 ansåg att schemaläggningen, nerskärningar i 

timmar samt att de nu arbetar mer ute i butik har gjort att tiden för ledarskap har minskat. Vi 

tror ändå att mer tid till ledarskap har uppstått för dem men att tiden utnyttjas på ett 

annorlunda sätt. Implementeringen av lean har exempelvis medfört nya verktyg så som Muda, 

5S och rutinlistan vilket givit dem mer tid åt bland annat kassacoachningen vilket är en del av 

ledarskapet.  

5.3 Arbetsfördelning 
Arbetsfördelning och delegering skapar delaktighet och utveckling vilket enligt Kaizen skapar 

glädje och stolthet som i sin tur ökar drivkraften. Vi frågade butikssäljarna om de känt sig 

delaktiga genom processen men kunde inte se någon tydlig skillnad mellan faserna. 

Grundidén är att alla i och med implementeringen ska kunna allt och på så sätt skapa en 

känsla av delaktighet. Alla butikschefer tycker att denna tanke är god men det verkar ha 

fungerat olika bra i de olika faserna. I fas 1 har de gått tillbaka till att använda 

ansvarsområden och vi ställde oss därför frågan om det är något som på sikt kommer att ske 

även i fas 2 och 3. För att förhindra att det sker tror vi att de behöver undersöka varför det har 

skett. Det kan vara så att något har fungerat mindre bra och att de därför har gått tillbaka till 

det ursprungliga. Eller så kan det bero på att eventuella förbättringar som gjorts på vägen inte 

kommunicerats ut tillräckligt väl till fas 1.  

5.4 Samarbete 

Att arbetsfördelningen har ökat samarbetet anser samtliga butikschefer. Inom lean är ett bra 

samarbete och att arbetsbelastningen utjämnas elementärt, vilket vi kan se stämmer överens 

med fas 1 och 2 där alla överlag tycker att samarbetet har förbättrats. I fas 3 såg vi däremot att 

tre av sex inte upplevde en förbättring och en av dessa tycker att det idag tillochmed är mer 

stressigt. Vi tror att det kan bero på att fas 1 och 2 som är slutförda har haft tid att komma in i 

det nya arbetssättet och att samarbetet då har kommit med tiden. Det kan vara därför det 

skiljer sig från fas 3.  

5.5 Kommunikation 
Kotter framhäver vikten av kortsiktiga mål. Företaget har implementerat lean i olika faser för 

att kunna förändra sådant som har fungerat mindre bra från fas till fas. Vi fick dock 

indikationer på att kommunikationen brister till fas 1 i form av förändringar som skett i fas 2 

och 3. Det vi däremot observerade var att schemaläggningen som det fanns ett stort missnöje 

till redan i fas 1 har förbättrats till fas 2 och 3. Anledningen kan vara att Företaget från start 

ville visa att de är lyhörda inför medarbetarnas åsikter och att de vill sin personal väl vilket 
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också tas upp av Lucey där han framhäver vikten av att projektgruppen har en sympatisk 

policy gällande HR.  

Gensvaret från ledningen har enligt butikscheferna i fas 1 och 3 avtagit med tiden vilket har 

resulterat i ett visst missnöje medan fas 2 är nöjd med kommunikationen. Butikschefen i fas 1 

tror problemen med kommunikationen kan bero på att huvudkontoret inte har implementerat 

lean och enligt teorier inom lean bör lean implementeras och genomsyra hela företaget. Även 

Searcy framhäver vikten av ledningens stöd och att de visar hängivenhet mot medarbetarna. 

Vi tror även tillsammans med butikschef A att kommunikationen brister för att de inte har 

möten uppåt då det bör finnas någon som är ansvarig för att fånga upp medarbetarnas åsikter. 

För att engagemanget hos medarbetarna ska upprätthållas och de fortfarande ska känna sig 

delaktiga är det viktigt att ingen glöms bort.  

Butikschefen i fas 1 samt en av butikscheferna i fas 3 kände genomgående att de hade haft 

möjlighet att påverka processen. En butikschef i fas 3 lyfte dock fram att Företaget inte tagit 

in så mycket input utifrån. När vi ställde samma fråga till butikssäljarna kunde vi se ett annat 

mönster men det skilde sig inte speciellt mycket mellan faserna. Överlag kände butikssäljarna 

att de i liten mån kunde vara med och påverka. 

En viktig del i Kotters teori är att effektivt kommunicera ut strategierna till hela 

organisationen på det sätt som passar det enskilda företaget. Informationen som går ut ska 

vara aktuell, viktig och anpassad för mottagaren vilket Företaget kan ha brustit i. 

Informantens syn på den interna tidningen var att det fanns en stor chans att medarbetarna 

läste informationen men enligt butikscheferna i samtliga faser har dock inte tidningen varit så 

informativ kring lean. Lean-databasen har fungerat relativt bra enligt butikscheferna men att 

den varit inaktiv det senaste året vilket också kan vara ett tecken på att Företaget brister i sin 

kommunikation.  

 

Kotter talar om vikten att visualisera och att ledningen lever som de lär. Den video som 

användes inför de nya städrutinerna där en ur ledningen medverkar har fått positiv respons 

även om det inte tycks ha haft så stor betydelse för butikscheferna att det är en från ledningen 

som medverkar.  

 

Enligt DeWayne Searcy är det viktigt att alla medarbetare vet vilken roll och vilket ansvar de 

har. Därför tror vi att en bra kommunikation mellan butikscheferna och butikssäljarna är 

viktigt. Butikscheferna i fas 2 och 3 säger att deras sätt att kommunicera med butikssäljarna 

har förändrats och förbättrats i och med de nya verktygen inom lean, exempelvis time-out 

mötena och kassacoachingen. Butikschefen i fas 1 ansåg att det inte var någon skillnad då hen 

arbetade på samma sätt tidigare.  

5.6 Stöd  
Butikscheferna har till stor del fått det stöd som de har känt behov av från sina chefer och 

butikscoacher. Samma fråga ställdes även i enkäten med följdfrågan hur butikssäljarna blivit 

stöttade. Svaren var varierande och vi fick återigen problem med att se skillnader mellan de 
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olika faserna. Vi kunde dock se att alla butikssäljare mer eller mindre i någon mån fått stöd. 

På följdfrågan kunde vi se att två av butikssäljarna i fas 3 blivit stöttade genom feedback från 

butikschefen. Kotter understryker betydelsen av att ha bra personal och att chefer stöttar sina 

medarbetare vilket vi kunde se fungerar enligt enkätsvaren då tre av sex i fas 3 och två av tre i 

fas 1 angav butikschefen som stöd.  

5.7 Rutiner och Effektivitet  
Lean handlar om värdet att förenkla och effektivisera en verksamhet. Alla butikschefer var 

positiva till de nya rutinera vilka har medfört en tydlig skillnad i effektivitet. Ett exempel på 

detta är rutinlistan som numer används i det dagliga arbetet. Rutinlistan är sammanställd så att 

alla ska förstå den på samma sätt vilket kan kopplas till verktyget A3-analys.  

I alla tre faserna var butikscheferna positiva till de nya städrutinerna. Tidigare var städningen 

en tidsbov vilket Företaget har bearbetat genom verktyget Muda. Efter att infört de nya 

städrutinerna sparar de både tid och pengar då städning nu utförs mer effektivt varje dag. C 

säger att lean har underlättat städningen på så sätt att nu vet alla vart utrustningen finns vilket 

gör arbetet blir snabbare utfört. Vi kan se att alla tre faser har använt sig av de 5S:en och vi 

har uppfattat det som ett verktyg som butikerna var i behov av.  

Verktyget Just in time kan vi se har applicerats på Företaget i samtliga faser i och med arbetet 

med att undersöka kundströmmarna och vad som efterfrågas vid vilken tidpunkt. Resultatet 

blev enligt butikscheferna i alla faser att merförsäljningen har ökat mycket samt svinnet 

minskat. 

Hos butikssäljarna kan vi se en viss likhet mellan faserna gällande effektivitet då minst en av 

tre inom varje fas upplevde att de arbetade mer effektivt. Även här fick vi reda på att 

rutinlistan var ett verktyg som fungerade bra. En av butikssäljarna från fas 1 kommenterade 

att nedskärningarna har medfört mycket övertidsarbete för butikssäljarna och att det inte är 

något som syns uppåt. En annan butikssäljare från fas 3 sa att det idag är mer stressigt vilket 

vi kan koppla ihop med Parker som säger att arbetsbelastningen snarare kan bli högre med en 

implementering av lean. En av butikscheferna nämnde att det har blivit mindre attraktivt att 

bli butikschef sedan införandet vilket kan bero på en högre arbetsbelastning. 

5.8 Avslutningsvis  
I Företaget har de endast valt att implementera lean i butikerna och inte i övriga 

organisationen. Vi tror att detta kan ha påverkat Företaget och att lean skulle kunna fungera 

ännu mer effektivt om det skedde. Detta är också något som tas upp i Kotters teori om 

förändring, ska en förändring bestå på lång sikt måste den byggas in i företagskulturen.  

Lewins kraftfältsmodell är ett tillvägagångsätt som skulle kunna tillämpas på Företaget. Vi 

tror att respektive fas befinner sig i change-fasen under implementeringen på tio veckor och 

att när den sedan är slutförd övergår butikerna till refreeze-fasen. Enligt Lucey brister många 

företag just här då de tror att arbetet är slutfört och de lyckas därför inte låsa förändringen. Vi 

diskuterade kring om Företaget har lyckats låsa förändringarna som införts och om det är 

möjligt att låsa en fas innan nästa är slutförd och så vidare. Vi kunde se att fas 1 exempelvis 

gått tillbaka till ansvarområden vilket kan vara ett tecken på att låsningen inte fungerat just 
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här. Att de inte lyckats med låsningen skulle kunna bero på att fokus förflyttats till de nya 

faserna som befinner sig i change-fasen.  

Vi har inte kunnat utläsa om en förbättring har skett succesivt från fas till fas hos Företaget. 

Det vi dock kan se är att medarbetarna efter implementeringen är mer involverade, tar ett 

större ansvar och gör ”rätt saker” för att verksamheten ska fungera optimalt.  

Genomgående under intervjuerna med medarbetarna fick vi höra mycket om att lean-

processen ser bra ut på pappret men att det inte alltid fungerar i verkligheten. I en butik dyker 

det alltid upp oförutsedda händelser som de måste handskas med som inte finns med i lean-

schemat. Flödeseffektiviteten är grunden i lean men hot mot den i form av flaskhalsar och 

variationer uppstår alltid när individer ingår. Vi tror att detta är något som ledningen måste ha 

i åtanke. Informanten nämnde att de är medvetna om att förändringar tar tid och att det är 

svårt att standardisera processer som innefattar människor.  

Vi tror att även om inte alla moment fungerar till 100 procent varje dag så är målet med lean 

det långsiktiga tanke- och arbetssättet för ständiga förbättringar. Kotter tar i steg sju upp att ett 

företag aldrig får sluta sträva framåt vilket vi tror är viktigt att Företaget har i åtanke. Ett lean-

arbete är en dynamisk process som man aldrig blir klar med.  
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6 Resultat 
Undersökningen visade inga distinkta skillnader mellan fas 1, 2 och 3 även om den visade på 

att skillnader existerar. På några av frågorna som ställdes kunde vi urskilja vissa skillnader 

mellan faserna.  

Vi kunde urskilja faserna i följande huvudfrågor:  

 Attityden till implementeringen, där det som skilde faserna åt var att de fanns negativa 

känslor i fas 2 och 3 hos samtliga medarbetare.  

 Det fanns en skillnad i på vilket sätt butikscheferna har motiverat sin personal. 

 Butikssäljarnas motivation skilde sig. I fas 1 och 2 hade alla motiverats av 

butikschefen men i fas 3 endast hälften av dem. 

 Kommunikationen till butiksäljarna har förbättrats efter implementeringen i fas 2-3. I 

fas 1 såg butikschefen ingen större skillnad då hen redan arbetade på samma sätt. 

 Gensvaret från ledningen har enligt butikscheferna i fas 1 och 3 avtagit med tiden 

vilket har resulterat i ett visst missnöje medan fas 2 tycker att kommunikationen har 

fungerat bra. 

 Kring samarbetet kunde vi se en viss skillnad hos butikssäljarna. Fas 1 och 2 tycker att 

det har förbättrats men i fas 3 tycker endast hälften att det har skett en förbättring.  

 I fas 1 har de till skillnad från fas 2 och 3 gått tillbaka till att använda ansvarsområden. 

Vi kunde inte urskilja faserna i följande huvudfrågor: 

 Processens längd på tio veckor anser alla butikschefer är bra.  

 Samarbetet tycker samtliga butikschefer har förbättrats med lean.  

 Ingen av butikscheferna anser att de har fått mer tid över till ledarskap.  

 Butikschefernas motivationsfaktorer skilde sig inte mellan faserna. 

 Ingen av butikscheferna ansåg att belöning hade varit en motivationsfaktor 

 Vi har inte sett några skillnader i fas 1-3 kring butikschefernas attityd till tidningen, 

databasen eller den inspelade städfilmen.   

 Butikschefernas känsla av möjligheten att påverka skilde sig inte speciellt mycket 

mellan faserna.  

 Hur pass delaktiga butikssäljarna känt sig i processen.  

 Butikscheferna har till stor del fått det stöd som de har känt behov av.  

 Alla butikschefer var positiva till de nya verktygen som skapat de nya rutinerna.  

 Inom samtliga faser ansåg butikscheferna att arbetssättet blivit mer effektivt.  

 Hos butikssäljarna kan vi se en viss likhet mellan faserna då minst en av tre inom varje 

fas upplevde att de arbetade mer effektivt.  

 Svaren var varierande när det gällde stöd men vi kunde ändå se att alla butikssäljare 

mer eller mindre i någon mån fått stöd.  

Ser vi till de skillnader som kunde urskiljas mellan de tre implementeringsfaserna så visar 

resultatet att det är de mjuka värdena som exempelvis medarbetarnas attityd, synen på 

kommunikation och motivation som skiljer sig åt. Vår empiri bidrar till att visa att det är de 
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mjuka värdena som spelar en viktig roll i en förändringsprocess som lean innebär. Det är 

många individers känslor inblandade vilket i sin tur har påverkat implementeringen både 

positivt och negativt i Företaget.  
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Bilagor 

Intervjufrågor till projektledaren 

 Berätta om dig själv (ålder, position, avdelning, hur länge har du jobbat inom 

företaget) 

 Hur kom ni fram till att Lean skulle införas i förändringsarbetet? Varför? Vad var 

problemet? Vad vill ni uppnå? Vilka mål finns?  

 När infördes Lean? Varifrån kom förslaget? 

 Hur gick processen till? (projektgrupp, information)  

 Vilka verktyg har ni använt?  

 Hur motiveras personalen?  

 Hur lång tid tar varje våg? 

 Hur reagerade företaget, positiva/negativa till införandet? Hur hanterade ni det?  

 Införs Lean i alla led?  

 Är ledningen delaktig och får/ger ni feedback?  

 Har arbetet hållit i sig? Har nya arbetssättet blivit en naturlig del av vardagen eller 

måste man tänka på det aktivt?  

 Hur går certifieringen till? 

 Är kunderna nöjdare? 

 Har ekonomin påverkats? (minskat svinn, ökad merförsäljning) 

 Hur stora förändringar har man gjort?  

 Hur utvärderar ni?  

 Är det bättre eller sämre innan respektive efter implementeringen? 

 Vad är lean för dig?  

 Hur mår personalen nu och då? (Mer eller mindre stressigt ex) 

 

  



      

 

 
 

Intervjufrågor till butikscheferna 

 Hur länge har du arbetat på företaget? 

 Minns du din första reaktion på att lean skulle införas? 

 Hur reagerade din personal? 

 Hur kändes det att vara en butik som var med i fas 1? 

 Har du/ni varit stöd för andra butiker i fas 2 och 3?  

 Har målen varit realistiska enligt dig och dina medarbetare? 

 Hur fungerar era rutiner idag, jämfört med innan lean? 

 Vad är det största skillnaderna efter att lean införts? 

 Har du fått mer tid över till att fokusera på ditt ledarskap? 

 Har du fått det stöd du behövt uppifrån genom hela processen?  

 Har ledningen varit lyhörd? Lyssnat i fall problem uppstått? Och handlat därefter? 

 Känner du att du har kunnat vara med och påverka genom det olika stegen? 

 Hur har kommunikationen fungerat? Har den varit tillräcklig?  

Om inte hur skulle den kunna förbättras? 

 Hur fungerar databasen? 

 Tidningen 

 Har ditt sätt att kommunicera med dina butikssäljare förändrats efter lean införts? 

 Fungerar säljtavlan? 

 Hur har du motiverats genom processen? Tycker du att det har varit tillräckligt?  

 På vilket sätt har du motiverat dina butikssäljare? 

 Märker du någon skillnad på dem innan/efter implementeringen av lean? 

 Vad tycker butikssäljarna om att de nu själva sköter städningen på stationen? Har det 

fungerat? 

 Har schemaläggningen och arbetsfördelningen blivit bättre i och med lean? 

 Vilka utav verktyg tycker du är bäst? 

 Hur fungerar samarbetet på er station? 

 Har samarbetet förbättrats efter införandet av lean? 

 Har relationen till dina butikssäljare förändrats efter införandet av lean? 

 Vad har varit bra med lean? 

 Finns det något som du tycker har varit mindre bra?  

 Hur ser man att man tappar? Är de nyckeltalen? 

 Hur gör du för att få igång personalen när det går dåligt? 

 Videon från ledningen?  

 Använder ni smart- korten? Och hur fungerar det?  

 Delegeringen?  

 

 

 



      

 

 
 

Enkätfrågor till butikssäljarna 

Fråga 1: Vilken butik tillhör du? 

Svar i fritext 

 

Fråga 2: Var du positivt inställd till införandet av lean? 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer i någon mån 

Instämmer inte alls 

 

Fråga 3: Har du känt dig motiverad genom lean-processen? 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer i någon mån 

Instämmer inte alls 

 

Fråga 4: Vem/vad har motiverat dig? 

Butikschefen 

Medarbetarna 

Jag själv 

Certifieringen 

Belöning i någon form 

Annat (fritext) 

 

Fråga 5: Har du känt dig delaktig genom processen? 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer i någon mån 

Instämmer inte alls 

 

Fråga 6: har du haft möjlighet att vara med och påverka beslut under lean-processen? 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer i någon mån 

Instämmer inte alls 

 

Fråga 7: Har du fått det stöd som du behövt genom lean-processen? 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer i någon mån 

Instämmer inte alls 

 

Fråga 8: Hur har du blivit stöttad? 



      

 

 
 

Fritext 

 

Fråga 9: Har samarbetet i din butik förbättras efter lean-processen? 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer i någon mån 

Instämmer inte alls 

 

Fråga 10: Jag utför mitt arbete mer effektivt sedan införandet av lean? 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer i någon mån 

Instämmer inte alls 

 

 


