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Sammanfattning

Byggmax i Gävle har haft problem med svinn som anses som en anledning till stora

förluster vilket i sin tur påverkat anläggningens resultat. Kulturen på Byggmax ger

möjligheter till platscheferna vid de olika Byggmaxanläggningarna att påverka

verksamheten. Vid anställningen av den nya platschefen på anläggningen i Gävle

påbörjades förändringsarbete inom Lean sedan januari 2010 med avsikten att eliminera

svinn och förbättra flöden.

Lean kommer ursprungligen från Toyota Production System (TPS) som utvecklades inom

biltillverkningsföretaget Toyota i Japan efter andra världskriget. Syftet med Lean är att öka

produktionens effektivitet genom att eliminera slöseri. Under 90-talet började olika

handelsföretag få större intresse för att utforma sina flöden mer effektivt, välja sina

leverantörer med mer omsorg samt styra och planera med det tydliga målet att skapa

kundvärde och därmed öka sin konkurrenskraft.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och analysera införandet av Lean vid

företag i byggvaruhandeln samt att ge rekommendationer till fallstudieföretaget Byggmax i

Gävle för vidare arbete med Lean.

I detta examensarbete har litteraturstudier, intervjuer och observation använts som

datainsamlingsmetod. Dessutom har mötesprotokoll från Byggmaxanläggningen i Gävle

studerats.

Empirin visar att Byggmax i Gävle har förbättrats och uppnått vissa mål i form av

minskning av svinn, bättre ordning på anläggningen och bättre resultat samt positiv

inställning till förändringsarbeten bland personalen. Samtidigt anser vi att det finns några

aspekter som bör förbättras för att lyckas jobba med förändringsarbeten på långt sikt.

Vi rekommenderar att Byggmax i Gävle ska tydliggöra och informera sin personal om

förändringsarbetet och dess syfte. Vi rekommenderar även att utbilda personal,

standardisera rutiner och att arbeta mer med kunden i fokus.

Studien indikerar att det finns generellt intressanta framgångsfaktorer och hinder vid

implementering av Lean som bl.a. handlar om synen på och kunskap om Lean, resursfrågor,

vikten av standard, visualisering av problem och återkoppling från personal.



Abstract

Byggmax of Gävle has had problems with wastage which is considered as one of the

reasons for the losses that have affected the outlets profitability.

The Byggmax culture allows for the site managers at the various Byggmax outlets to make

changes that affect the working of the operation. With the appointment of a new manager at

the outlet in Gävle work began to make changes within the Lean system (the intention of

which is to eliminate wastage and improve flow). This work has been on-going since

January 2010.

Lean is originally from the Toyota Production System (TPS), which was developed by the

automobile company Toyota, in Japan after World War II. The purpose of Lean is to

increase production efficiency by eliminating waste. During the 1990s, various trading

companies organised their feeds, chose their suppliers, and managed and planned with the

clear objective of creating more customer value and thus increase their competitiveness.

The aim of this study is to investigate and analyze the introduction of Lean in companies in

building materials and makes recommendations to the case study company Byggmax in

Gävle for further work with Lean.

In this thesis, the literature studies, interviews and observation have been used as a data

collection method. In addition, Byggmax minutes of meetings have been studied.

The empirical data shows that Byggmax in Gävle has improved and achieved certain goals

in terms of reducing wastage, orderliness and a positive approach to management of the

staff. Whilst we think there are some aspects that can be improved in order to succeed in

working with change in management methods in the long term.

We recommend that Byggmax i Gävle need to clarify and inform their staff about the

changes in management methods and its purpose. We also recommend other important

factors like train all staff, set up standardized procedures and work more with the customer

in focus.

The study indicates that there are generally interesting success factors and obstacles to the

implementation of Lean, which is about the view and understanding of Lean, resource

issues, the importance of standards, visualization of problems and feedback from staff.



Ordlista

Fem varför– är en av metoderna för ständiga förbättringar genom problemundersökning

med hjälp av Fem varför. Fem varför metoden skapades av Taiichi Ohno som anses vara

TPS grundare (Womack & Jones, 2003). Metoden syftar till att genom att fråga varför fem

gånger nå fram till ursprungsorsaken till ett problems uppkomst.

Företagskultur– olika företag har olika kultur med dess rutiner, oskrivna lagar, normer och

värderingar, där medarbetarna skall trivas och utvecklas som i sin tur påverkar

arbetsplatsens ekonomi, produkternas och tjänsternas kvalitet (Meland, 2006).

Genchi Genbutsu– gå till källan för att hitta fakta, fatta korrekta beslut, skapa samförstånd

och uppnå mål.

Gemba– är ett japanskt ord som bokstavligen kan översättas till ”riktig plats” (Imai, 1997).

Kaizen – betyder ständig förbättring. Eftersom ingen process någonsin blir helt perfekt

finns det alltid utrymme för förbättringar.

Lean – ett sätt att förkorta genomflödestiderna är genom att ta bort slöseri i varje steg av

processer vilket genererar högsta kvalitet och lägsta kostnad samtidigt som säkerheten och

arbetsmoralen ökar (Womack et al. 1991).

Muda– slöseri i alla dess former som inte tillför något värde till den slutliga produkten.

Stabilitet– grundläggande stabilitet innebär allmänna förutsägbarheter och kontinuerliga

tillgängligheter i form av arbetskraft, maskiner, material och metoder (Smalley, 2005).

Visuell styrning – en metod som snabbt kan identifiera eventuella avvikelser i processen

och underlätta att nödvändiga åtgärder görs (Quality Management Glossary).

Svinn – är en ren oförsäkrad förlust som genom avsiktlig eller oavsiktlig handling eller

underlåtenhet av handling som påverkar en varas eller varusortiments kvalitet, kvantitet

eller värde så att företagets nettovinst försämras eller uteblir (Svensk Handel).

Värdeflödesanalys – är ett viktigt och basalt Lean-verktyg vilket används mest i början av

en Lean-implementering (Liker & Hoseus, 2008; Westwood & Silvester, 2007). Detta

verktyg visualiserar de icke värdeskapande aktiviteterna samt värdeskapande aktiviteterna

som finns i ett flöde, från råmaterial till slutprodukt.

5S– är ett enkelt kaizen-verktyg med ett antal åtgärder för att eliminera slöseri som orsakar

misstag, fel och personskador (Liker, 2009). 5S består av fem systematiska åtgärder:

sortera, strukturera, städa, standardisera och systematisera.



Disposition

Sammanfattning

Under den här rubriken ges en sammanfattning av hela rapporten.

Inledning

Detta inledande kapitel ger en bakgrund till uppdraget samt en beskrivning av uppgiften

och dess syfte. I kapitlet ges även en kortare beskrivning av verksamheterna som berörs.

Metod

I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet för arbetet. Det innefattar vad som har utförts,

hur det har utförts och varför det har utförts på detta sätt. Även begränsningar med den

valda metoden tas upp.

Teoretisk referensram

I den teoretiska referensramen görs en beskrivning av olika begrepp, termer och synsätt

utifrån litteratur och vetenskapliga artiklar, vilka utgör ett underlag för studien.

Nulägesbeskrivning

I detta kapitel redovisas det empiriska material som framkommit genom undersökningen.

Analyserande diskussion

I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån rapportens syfte, frågeställningar och med hjälp

av den teoretiska referensramen.

Slutsats och förslag till fortsatt studier

I detta kapitel ges en slutsats av arbetet. De praktiska frågeställningar som projektgruppen

har besvarat under arbetets gång.

Förslag till Byggmax i Gävle

Under den här rubriken ges kortfattat förslag på hur Byggmax i Gävle kan vidareutveckla

sitt Lean-arbete.

Referenser

Detta avsnitt visar alla böcker, elektroniska källor samt vetenskapliga artiklar som arbetet

refererar till.

Bilagor

I bilagor redovisas de dokument som skapats under arbetet.
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1 Inledning

Detta inledande kapitel ger en bakgrund till uppdraget samt en beskrivning av uppgiften

och dess syfte. I kapitlet ges även en kortare beskrivning av verksamheterna som berörs.

1.1 Bakgrund

Under 90-talet började olika handelsföretag utforma sina flöden, välja sina leverantörer och

styra och planera med det tydliga målet att skapa mer kundvärde och därmed öka sin

konkurrenskraft. Anledningen till detta var att kunderna, både konsumenter och företag,

började ställa krav på allt högre service i form av Just-In-Time1, tillgänglighet, korta

ledtider och flexibilitet (Rundqvist & Karlöf, 2010). De mest välkända företagen inom

detaljhandeln som lyckas med förändringsarbete inom Lean är H & M, Zara, Ikea, Wal-

Mart och Seven Eleven. De fick en stor konkurrensfördel genom att utföra sina

affärsprocesser utifrån ett flödesperspektiv med helhetssyn och fokus på värde. Även starka

ägare och ledare av företagen lyckades att skapa rätt företagskultur med rätt attityd

(Rundqvist & Karlöf, 2010).

Konceptet Lean spreds genom boken av Womack et al. (1991) The machine that changed

the world. Ursprungligen kommer Lean från Toyota Production System (TPS) som

utvecklades inom billtillverkningsföretaget Toyota i Japan efter andra världskriget (Liker,

2009). Grundaren till TPS-filosofi Taiichi Ohno (1988) påpekar att syfte med detta är att

genom att eliminera slöseri, ökar produktionens effektivitet. Womack et al. (1991)

definierar Lean som ett sätt att förkorta genomloppstiderna genom att ta bort slöseri i varje

steg av processen för att uppnå högsta kvalitet och lägsta kostnad. En kombination av

engagerad ledning, lämplig utbildning och stark kultur anses som ett krav för att anställda

ska bli motiverade för att ständigt förbättra arbetssätt och arbetsmiljö (Liker, 2009).

Service, privat och offentlig sektor försöker också implementera Lean i likhet med Toyota

Motor, där det blev succé (Rundqvist & Karlöf, 2010). The Toyota Production System har

blivit en förebild som influerar olika delar av det västerländska näringslivet. Trots

populariteten anses få nå målet, endast 2 % av de företag som har använt Lean har uppnått

önskat resultat (Ibid.). En orsak till den låga procenten framgångar med Lean ges av Liker

1Just-In-Time - eller JIT ett uttryckt att leverera de rätta artiklarna vid rätt tidpunkt och i rätt tid (Liker, 2009).
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(2009) som varnar för att direkt och oreflekterat överföra Lean och de verktyg som fungerar

bra i Toyotas produktionssystem till den egna verksamheten. Författaren påstår att direkta

kopieringar ofta bara leder till att marginella förbättringar och tillfälliga effekter uppnås.

Radnor och Walley (2008) beskriver att många av de verktyg och tekniker som används i

produktion inte är omedelbart och självklart anpassade för en organisation med en annan

verksamhet och påpekar att inom den offentliga sektorn i vissa fall ännu inte förstått

verktygens värde, relevans eller syfte. Womack och Jones (2003) påstår att det inte är Lean-

verktyget som leder till att en organisation kan uppnå sitt önskade resultat utan grunden är

att tänka annorlunda, de beskriver Lean som ett tankesätt.

Stig Notlöv, grundaren till Byggmax, startade 1993 sin första butik med affärsidén att sälja

byggmaterial av hög kvalitet till lägsta möjliga pris. Idag är Byggmax en offensiv

lågprisaktör inom byggvaruhandeln med butiker i Sverige, Norge och Finland samt e-

handel med en sammanlagd omsättning2 på 2,8 miljarder kronor under 2010. På Byggmax

får kunderna göra en stor del av jobbet själva genom ett system som kallas för Drive-In.

Detta betyder att kunderna själva plockar byggvarorna från lagret och lastar dem direkt på

sina bilar och släpkärror. Byggmax har en kultur med snabba beslutsvägar. Platschefer vid

de olika företagens anläggningar har stora möjligheter att påverka verksamheten. Byggmax

strategi är att expandera butiksnätverket på befintliga marknader, förbättra den operativa

driften och ständigt fokusera på affärsutveckling3.

Svinn på Byggmax anses som en anledning till stora förluster och enligt Byggmax-

grundaren kan svinnet uppgå till 3-5% av årsomsättningen i den traditionella bygghandeln

(Ekelund, 2010). Ledningen betraktar svinn på Byggmax som alla varor som försvinner

eller varor man inte får betalt för. Orsakerna som ligger bakom svinn på anläggningen i

Gävle är olika. De största orsakerna är slarv med truckkörning, fel vid inleveranser och vid

mängdkontroll av till exempel virke. Alla dessa felaktigheter och även intern och extern

stöld, administrativa fel, osäljbara varor och felplacerat gods kan orsaka att

inventeringsposterna resulterar i ett felaktigt lagersaldo (Fleisch & Tellkamp, 2005).

Med avsikten att eliminera svinn och förbättra flöden påbörjades förändringsarbete inom

Lean på anläggningen i Gävle under januari 2010.

2Årsredovisning 2010. Byggmax/Finansiell information.
3Årsredovisning 2010. Byggmax/Finansiell information.
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1.2 Syfte

Syftet är att undersöka och analysera införande av Lean vid företag i byggvaruhandeln. Ett

andra syfte är att ge rekommendationer till fallstudieföretaget Byggmax i Gävle för vidare

arbete med Lean.

1.2.1 Forskningsfråga

Vilka framgångsfaktorer och hinder finns vid införande av Lean vid företag i

byggvaruhandeln?

1.2.2 Praktiska frågeställningar

 Varför valde Byggmax i Gävle att införa Lean?

 Hur beskriver personalen ständiga förbättringar?

 Hur beskriver ledningen ständiga förbättringar?

 Hur har Lean-implementeringen genomförts?

 Vilka positiva/negativa reaktioner har implementeringen framkallat?

 Anser Byggmax att målen med ständiga förbättringar har uppnåtts?

 Har Lean-införandet på Byggmax lett till förbättringar?
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2 Metod

I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet för arbetet. Det innefattar vad som har utförts,

hur det har utförts och varför det har utförts på detta sätt. Även begränsningar med den

valda metoden tas upp.

2.1 Genomförande

Arbetet påbörjades med att gruppen gjorde ett besök på Byggmax i Gävle. Examensarbetets

syfte och mål diskuterades med platschefen och vi informerades om Lean-införandet på

anläggningen. Vi fick då tillgång till mötesprotokoll från olika personalmöten som hade

genomförts under 2009-2010 på anläggningen i Gävle. Därigenom fick vi en uppfattning

om situationen, riktlinjer och nyckelord för förbättringsarbetet. Detta blev en del av

grunden för formuleringen av arbetets syfte. Vidare formulerades utifrån litteratur och

diskussioner med examinator och handledare den generella delen av syftet och

forskningsfrågan.

Informationsinsamling gjordes via böcker, vetenskapliga artiklar och tidskrifter samt

Internet-källor, vilket blev grunden till den teoretiska referensramen.

Efter syftesformulering bestämde vi att använda oss av intervju och observation som

undersökningsmetod. Resultatet av undersökningarna analyserades och blev grunden till

arbetets slutsats. Intervjuer genomfördes under fler olika tillfällen med ledningen,

regionchef och platschef, och anställda på Byggmax i Gävle. Observation av både lager och

butik genomfördes på Byggmax i Gävle under ett tillfälle.
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2.2 Kvalitativ och kvantitativmetod

Det finns två olika metoder för insamling och tolkning av information: kvalitativ och

kvantitativ metod (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Vid kvantitativa metoder samlas

information, empiriska och kvantifierbar data systematiskt in med fokusering på siffror.

Dessa insamlade informationer redovisas med hjälp av tabeller, grafer och diagram

(Nationalencyklopedin, 2011). Kvalitativa metoder används när den insamlade

informationen fokuserar på termer.

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det syftet och formulering av undersökningsproblemet

som avgör vilken metod som ska användas vid informationsinsamlingen. Vid denna studie

har kvalitativa metoder använts vid informationsinsamlingen vilket beror på att den

metoden, enligt författarna, ansågs vara den som bäst kunde ge den empiriska

informationen som behövs för att ge svar utifrån studiens syfte och frågeställningar.

2.3 Metoder för insamling av information

Det finns olika sätt för informationsinsamling: intervjuer, observationer, enkäter samt

litteraturstudier (Merriam, 1994). Enligt Andersen (1994) ska detta val göras med hänsyn

till uppdragets syfte, problemformulering och den empiriska grunden samt den tid som

finns att tillgå.

Både litteraturstudier och empiriska studier har använts vid informationsinsamlingen vilket

gett oss en sammanställning. Denna ligger till grund för analys och tolkning i rapporten.

2.3.1 Litteraturstudier

Vid litteraturstudier bör det funderas över hur den mest relevanta litteraturen ska hittas samt

att det är viktigt i första hand hämta information från de senaste utkomna arbetena

(Andersen, 1990). Att hitta relevant material, som tidigare publicerats i det valda ämnet, är

avsikten med en litteraturgenomgång. På så sätt skapas en grund för studien. Detta arbete

bör fortlöpa under hela projektets gång för att skapa värdeskapande tid (Walliman, 2005).

Vid litteraturstudien för denna rapport har olika databaser, Internetkällor samt böcker

använts.
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2.3.2 Observationer

Observation är en av de vetenskapliga metoder som används vid informationsinsamling

(Merriam, 1994).  Enligt Andersen (1994) kan en observation snabbt ge information och

förståelse för hur ett arbete fungerar samt hur en process hanteras. Observatören bör vara

objektiv och opartisk vid resultatbeskrivning och förbättringsförslag. Nackdelen med

observationer är att de är resurskrävande att utföra samt att det inte går att få fakta från

förfluten tid. Fördelen är att observatören inte behöver vara duktig på att kommunicera samt

att observatören själv kan avgöra vad som är viktigt att betrakta under observationen (Ibid.).

Deltagande observation kallas ofta för förstahandsbeskrivning vilket innebär att

observatören befinner sig i miljön som ska observeras. I detta fall är observatören relativ

passiv och ”anonym” i gruppen som observeras. Fördelen med deltagande observation är att

observatören får direkt inblick i händelserna och observerar händelser som blivit rutin för

deltagarna själva och har möjlighet att gå på djupet (Merriam, 1994).  Nackdelen med

deltagande observation är att observatören kan inkludera egna värderingar och bli

känslomässigt involverad i händelseförloppet och se det ur en subjektiv utgångspunkt

(Ibid.). Därmed fortsätter författaren kan det vara svårt att hålla tillräcklig distans för att

säkerställa en objektiv beskrivning. För att öka vetenskapligheten i arbetet bör deltagande

observation kompletteras med andra insamlingsmetoder exempelvis intervjuer, för att

arbetet ska bedömas som vetenskapligt (Ejvegård, 2006).

En observation på anläggnings lager och butik genomfördes. Då observerades

arbetsprocesser under en arbetsdag på Byggmax i Gävle. Ett frågeformulär förbereddes

vilket innehöll olika frågor som skulle undersöktas under observationen och detta för att

kunna underlätta att koppla till intervjuområden vid analysen (se Bilaga 4). Samtidigt har

nya rubriker tillagts för att komplettera intervjuer, uppfylla arbetets syfte och förstärka

rapportens vetenskaplighet.
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2.3.3 Intervjuer

Intervju är en teknik för att genom ett samtal i vilket intervjuaren ställer frågor och önskar

sig information från den intervjuade samla in information (Andersen, 1994). Det som är

viktigt är att lägga stor vikt på är syftet med intervjun innan frågeformuleringen förbereds

då syftet avgör vilken typ av intervju som ska användas (Trost, 2010).

Andersen (1994) beskriver skillnaden mellan olika typer av intervjuer utifrån dess grad av

standardisering och strukturering. När frågorna ställs i en bestämd ordning har de hög grad

av strukturering. Om frågorna istället ställs i den ordning som faller sig bäst i de enskilda

fallen handlar det om låg grad av strukturering (Patel & Davidson, 2003). I en

standardiserad intervju är frågorna förutbestämda med svarsalternativ vilket begränsar

respondenternas svarsmöjligheter. Medan icke-standardiserad innebär att intervjuaren

anpassar frågorna till enskilda personer och fall. Detta ger utrymme för ett samtal där

respondenten kan svara fritt med egna ord (Ibid.).

Enligt Andersen (1994) ger icke standardiserade och ostrukturerade intervjuer möjlighet till

att samla in kvalitativa data. Det finns både för- och nackdelar med den här typen av

intervjuer. Fördelen är att mycket information kan erhållas under intervjun vilket kan ge ett

bra underlag för studien samt att intervjuaren får en uppfattning om resultatet redan under

intervjun (Trost, 2010). Nackdelen är att det finns risk för att frågorna formuleras på ett sätt

som gör att respondenten ger en mycket bred information. Författaren påstår att då det kan

vara svårt för intervjuaren att hantera och hitta det relevanta i det insamlade materialet,

speciellt om denne är oerfaren. Dessutom kan det vara tidskrävande och svårt att tolka

intervjuerna (Ibid.).

Vid intervjuer ansvarar intervjuaren till att förklara för respondenterna vad undersökningen

handlar om, varför man vill intervjua dem, vilken typ av frågor som ska ställas och vad som

ska göras med den information man kommer fram till. Under intervjun är det viktigt att

intervjuaren försöker skapa en atmosfär så att respondenterna kan känna sig trygga och inte

hotade (Bell, 2005).

Det är av vikt att inte göra egna tolkningar eller förklarande slutsatser i efterhand då

intervjun sammanfattas, därför att det kan minska trovärdigheten i arbetet.

Uppgiftslämnaren bör granska tolkningar som författaren gjort för att arbetets trovärdighet

ska öka (Patel & Tabelius, 1987). Ett sätt att undvika egna tolkningar är att spela in

intervjuerna. Enligt Ejvegård (1996) är det en fördel om intervjun spelas in för att
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intervjuaren ska kunna reflektera över intervjun. På så vis finns det möjlighet att gå tillbaka

och skriva ut intervjun i lugn och ro. Vidare nämner författaren att en intervju som spelas in

ibland kan bidra till att den intervjuade inte vågar vara helt ärlig och säga alla sina tankar

och åsikter.

Enligt Trost (2010) ska ett pilottest göras av intervjufrågorna innan intervjun genomförs

med de riktiga respondenterna. Enligt författaren görs detta för att få kritik och synpunkter

som hjälper intervjuarna att ändra och förbättra sina frågeformuleringar.

Utifrån de olika studerade intervjualternativen och vårt syfte med intervjun som baserades

på att samla in kvalitativdata beslutade vi att använda oss av en låg grad av standardisering

och en låg grad av strukturering. Vi tror att det kan ge oss mest data med relevans för

arbetets syfte, inte minst då respondenterna är olika insatta i området. Ett förhållande som

gör att vi anser att det inte är det bästa med en och samma struktur. Följdfrågor kan bäst

utvecklas under intervjuerna. Eftersom vi är oerfarna intervjuare har vi formulerat en

intervjuguide med några områden så att vi kan hålla oss till ämnet.

Inför intervjuerna skapades frågeformulär. Inför analys av resultatet strukturerades frågorna

i frågeformuläret under olika rubriker. Det blev till slut två frågeformulär med olika

målgrupper på grund av att respondenterna var olika insatta i förändringsarbetet vid

Byggmax i Gävle (se Bilaga 1 och 2).

Intervjun genomfördes på Byggmaxanläggning i Gävle under några tillfällen efter

tidsbokningar med både ledningen och personalen. Detta gjorde vi för att skapa en trygg

atmosfär hos de intervjuade.

Ett skriftligt missiv skapades och förmedlades vid början av varje intervju (se Bilaga 3).

Missivet användes för att ge information till respondenterna om undersökningens mål,

intervjuernas syfte samt informera och uppfylla etiska aspekter på forskningen. Detta

behandlade dels intervjun, samt respondenternas rättigheter och anonymitet.

Intervjuerna dokumenterades med ljudupptagning så att misstolkningar och egna åsikter

kunde undvikas så långt som möjligt vid analys av data.
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2.4 Urval

Enligt Trost (2010) ska det innan intervjugenomförandet bestämmas om ett urval eller en

totalundersökning ska göras. En totalundersökning innebär att inget urval görs utan att en

hel population frågas. Medan ett urval kan göras på två olika sätt: representativt respektive

strategiskt. Representativt urval används vid studier där intresset ligger vid den andel

population som urvalet representerar. Det strategiska urvalet används vid studier där

fokuseringen ligger på att få så stor variation som möjligt.

Ett urval av respondenterna gjordes av platschefen bland personalen som var fast anställd.

Efter diskussion och på vårt önskemål utökades respondenterna med timanställd personal

som ofta arbetar på Byggmax i Gävle. Deltagarna i undersökningen kom slutligen att bestå

av ledningen, regionchefen och platschefen, samt de medarbetare som jobbar på

anläggningen.

2.5 Primär- och sekundärdata

Data som samlas in från olika källor delas in i två typer: primär- och sekundärdata.

Primärdata är sådan information som samlas in under projektets gång genom intervjuer,

enkäter och olika analyseringsmetoder. Enligt Carlsson (1990) är sekundärdata sådan

information som kan fås genom tolkning av saker och ting som har ägt rum och finns i form

av vetenskapliga artiklar, litteratur, tidningar och internet källor. I vissa fall används

antingen primär- eller sekundärdata men ofta är det viktigt ur vetenskaplig aspekt att

använda en kombination av båda.

Under detta projekt har en kombination av primär- och sekundärdata använts. Primärdata

ligger till grund för rapportens resultat och har samlats in med hjälp av intervjuer,

observation och studier av mötesprotokoll. Sekundärdata ligger till grund för rapportens

teoretiska referensram och har hämtats in från artiklar, böcker, Internetkällor samt övrigt

tilldelat material.
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2.6 Vetenskaplighet

2.6.1 Validitet

Validitet innebär att mäta det som avses att mäta och att inget ovidkommande påverkar

resultatet (Patel & Davidsson, 2007). För att undvika systematiska fel och höja validiteten i

uppsatsen bör överensstämmelsen mellan teoretisk och empirisk fakta vara hög. De

systematiska felen kan även undvikas genom tydliga definitioner samt en klar uppfattning

av syfte och problemformulering.

I denna studie har vi försökt undvika systematiska fel och höja validiteten genom att skriva

ett tydligt syfte samt tydliga frågeställningar. Vid insamlande av teori har olika källor

använts. En pilottest genomfördes innan intervjuerna. Både intervju och observation har

använts för empiriinsamlingen, detta för att komplettera och förstärka empirin vilket i sin

tur höjer arbetets validitet. Vid både intervju och observation har en guide följts (se Bilaga

3 & 4).

2.6.2 Reliabilitet

Enligt Patel och Davidsson (2007) är reliabilitet eller tillförlighet ett mått på i vilken

utsträckning ett tillvägagångssätt som utförs av olika personer, ger samma resultat vid olika

tillfällen under olika omständigheter. Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till

varandra vilket gör att vi inte bara kan koncentrera oss på det ena och låta det andra vara.

Alla intervjuerna har spelats in och dokumenterats skriftligt. På så sätt har risken för att

misstolka svaren vid resultatsammanställningen minskats. Resultatet från intervjuerna har

förstärkts genom en observation som relateras till intervjuområdena. På så sätt har vi kunnat

göra en jämförelse mellan vad som har sagts och vad som har gjorts i praktiken.

2.6.3 Triangulering

Triangulering innebär att information samlas in från olika källor och med hjälp av en

kombination av metoder för att styrka innehållet, detta kan i sin tur stärka validiteten.

Genom att använda triangulering kan trovärdigheten öka i studien (Remenyi et al. 1998).

Flera olika källor som bekräftar varandra har använts för att stärka teorins trovärdighet i

arbetet. Samt genom att samla in empirin med hjälp av en kombination av olika metoder har
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trovärdigheten ökat i rapportens resultat. Eftersom dessa ligger till grund för rapportens

diskussion och analys leder det även till att rapportens trovärdighet stärks.

2.6.4 Generaliserbarhet

Enligt Björklund och Paulsson (2003) handlar generalisering om att beskriva hur ett resultat

och inhämtad kunskap kan användas inom andra områden. Generaliserbarhet är en logisk

slutledning där ett resultat från ett fall är tillämpligt eller generaliserad till ett mer

allmängiltigt fall.

Denna studie ger indikationer på lärdomar som kan användas generellt. Dessa kunskaper

och överväganden kan användas vid Lean-implementering i liknande företag inom

byggvaruhandeln. Andra företag kan undvika misslyckandet av Lean-implementering

genom att ta hänsyn till dessa hinder som detta arbete har kommit fram till innan

implementering påbörjas. Detta påstår vi baserad på principer och verktyg från teorin som

använts vid detta arbete vilka är allmänt kända och används inom både industri och

tjänstesektorn.

2.7 Etik

Forskaren bör ta hänsyn till etiska aspekter vid insamling och bearbetning av information.

Merriam (1994) påstår att etik har stor vikt vid formulering av frågor till intervju, enkät

eller observation. Varje undersökning kräver välformulerade etiska ramar gällande relation

mellan forskare och deltagare samt användning av insamlad information. De etiska

principerna, enligt författaren, skall säkerställa respondenter rättigheter, integritet och

vetskap om vad som försiggår under forskning och publicering vilket leder till att de

skyddas mot möjliga maktmissbruk och kränkningar.

Det finns forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning vilket

syftar till att ge normer för förhållandet mellan forskare och deltagare/uppgiftslämnare

(Vetenskapsrådet, 2009).

Individskydd i forskning är grunden för fyra allmänna etikhuvudkrav:

Informationskravet - forskaren skall informera respondenterna om undersökningens syfte,

respondentens uppgift i undersökningen samt vilka villkor som finns för deltagandet.
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Samtyckeskravet - deltagare i en undersökning har rätt till att själva bestämma över sina

deltaganden. Att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska deltaga.

Konfidentialitetskravet – gäller de inblandade personernas konfidentialitet.

Personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

Nyttjandekravet- ställer kravet på att insamlade uppgifter om enskilda personer får

användas endast för forskningsändamål.

Ovanstående punkter har uppfyllts vid genomförandet av intervjuerna genom att vi delade

ut ett skriftligt missiv (se Bilaga 3) till alla respondenterna som deltog i intervjuerna.

2.8 Kritisk granskning av metod

Under arbetets gång har vi använt tre metoder för att samla in information: litteraturstudie,

intervju och observation. Den fjärde metoden, enkäter, valde vi bort eftersom vi ansåg att

intervju är en metod som ger djupare information. Dessutom finns det möjlighet att ta fram

respondenternas egna upplevelser och åsikter med möjligheten att ställa uppföljningsfrågor

vid intervjun. Ett förhållande vi ansåg viktigt i vårt arbete.

Intervjuformulären (se Bilaga 1 och 2) har vi anpassat till två grupper: ledningen och övrig

personal på grund av att de är olika insatta i förändringsarbeten. Båda formulären innehåller

samma rubriker: Lean, Lean på Byggmax, Kommunikation och Team, Ledningen, Kultur,

Stabilitet, Resultat och Framtiden samt Övrigt. Användning av olika frågeformulär har gett

oss mer relevant information av varje grupp därför att de innehöll olika följdfrågor som

hade anpassats till respondenternas delaktighet vid införandet av förbättringsarbeten.

Vi genomförde intervjuerna i anläggningens personalrum som inte var helt ostört (jämför

2.6.2). Några respondenter lämnade intervjun på grund av kundtillströmningen och fortsatte

efteråt under samma dag då deras koncentration kan ha påverkats. Även inspelningen kan

ha haft sina effekter på respondenternas svar. Enligt Bell (2005) är det viktig att försöka

skapa en atmosfär så att respondenterna kan känna sig trygga och inte hotade. Däremot

inser vi att genom att spela in intervjuerna har vi minskat risken för eventuella missförstånd

och egna tolkningar under nulägesbeskrivningen. Patel & Tabelius (1987) rekommenderar

att spela in intervjuerna för att undvika egna tolkningar vid resultat sammanfattningen.
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Vid genomförandet av intervjuerna insåg vi att begreppet Lean inte är känt hos någon från

personalen och därför har vi undvikit att använda ordet Lean vilket syns i både resultat och

diskussion.

För att förstärka och komplettera resultatet som vi fick genom intervjuerna gjordes en

observation.
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3 Teoretisk referensram

I den teoretiska referensramen görs en beskrivning av olika begrepp, termer och synsätt

utifrån litteratur och vetenskapliga artiklar, vilka utgör ett underlag för studien

3.1 Lean-begreppet

Lean eller också känt som Toyota Production System (TPS) har sitt ursprung från Toyota

Motor Corporation i Japan (Liker, 2004). För att anpassa massproduktion till den japanska

marknaden och förbättra Toyotas tillverkningsprocess så att den blir lika effektiv som

Fords, hade fabrikschefen Taiichi Ohno skapat ett nytt tankesystem för produktionen under

femtiotalet. Ett nytt sätt att se, förstå och tolka det som händer i en produktionsprocess, ett

system som skulle kunna leda längre än massproduktionssystemet (Ibid.). Lean produktion

upptäcktes av världen under nittiotalet, genom forskningsarbetet inom MIT4:s Auto

Industry Program och boken som bygger på arbetet i Toyota, The machine that changed the

world (Womack et al. 1991). Då definierades Lean produktion som ett sätt att förkorta

genomflödestiderna genom att ta bort slöseri i varje steg av processen vilket genererar

högsta kvalitet och lägsta kostnad samtidigt som säkerheten och arbetsmoralen ökar (Ibid.).

Toyota är idag väldens största biltillverkare och bäst i branschen när det gäller kvalitet,

produktivitet, tillverkningshastighet och flexibilitet. Enligt Liker (2004) grundar Toyotas

framgångar sig på att de balanserar personalens roll, organisationskulturen och värdesätter

ständiga förbättringar med ett tekniskt system vilket fokuserar på ett starkt värdehöjande

flöde. Bakom Toyotas framgång ligger resultat av högkvalitativa arbetssätt. Dessa arbetssätt

baseras i sin tur delvis på verktyg och metoder av Lean-produktion, till exempel just-in-

time5, kaizen6, jidoka7(Ibid.). Även affärsverksamheten i Toyota förändras med en filosofi

som grundas på människokännedom och mänsklig motivation. Framgången bygger ytterst

på förmågan att utveckla ledarskap, skapa team och en fungerande kultur. Det är ett system

där alla delar samverkar till en helhet. Alla dessa metoder och verktyg utgör en unik

företagskultur – The Toyota Way, med dess fyra huvudprinciper: Filosofi, Process,

Personal och Partners samt Problemlösning. För att kunna tillämpa principerna för The

4MIT - Massachusetts Institute of Technology.
5 Just-in-time – eller JIT betyder att leverera de rätta artiklarna vid rätt tidpunkt och i rätt tid (Liker, 2009).
6 Kaizen – den japanska termen för ständiga förbättringar (Liker, 2009).
7 Jidoka – den japanska termen som betyder att intelligenta människor och maskiner upptäcker och åtgärdar fel

(Liker, 2009).
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Toyota Way, utvecklades The Toyota Production System så att de svårigheter som Toyota

ställdes inför när företaget växte skulle kunna övervinnas, framförallt en hård konkurrens.

Författaren betonar att Toyotas fokus på att förbättra processer är en säker väg som i sin tur

kommer att förbättra de ekonomiska resultaten.

3.2 Principer för The Toyota Way

Liker (2009) påstår att det är människor som får TPS att existera genom att arbeta,

kommunicera, lösa olika problem och utvecklas tillsammans. Det är dem som har skapat

kulturen som ligger till grund för The Toyota Way filosofin, vilket i sin tur ger verktyg till

människor så att de ständigt kan förbättra sitt arbete. För att personalen ska känna sig

motiverad att upprätthålla och ständigt förbättra arbetssätt och arbetsmiljö krävs det en

kombination av en engagerad ledning, lämplig utbildning och en kultur där det blir rutin att

stödja förbättringar.

Liker (2009) definierar de 14 principerna för The Toyota Way-kulturen vilket är uppdelad i

fyra större delar som utgör 4P-modellen8:

I) Långsiktigt tänkande.

1. Basera ledningsbesluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på

bekostnad av kortsiktiga finansiella mål, där ligger företagsfilosofi till grund

för alla de andra principerna. Här sätter företag ett mål, bedömer värdet av alla

funktioner vilket skapar värde för kunden.

II) Rätt process ger rätt resultat.

2. Skapa kontinuerliga processflöden för att synliggöra problem vilket i sin tur

tydliggör flöden samt eliminerar väntetiden.

3. Låt efterfrågan styra. Där tillämpas Just-In-Time som minimerar

produktmängden i både produktion och lager.

4. Jämna ut arbetsbelastningen både på människor och i alla processer.

5. Bygg upp en kultur där processerna stoppas om så behövs för att lösa

problem, så att det blir rätt från början.

6. Standardiserat arbete är grunden för ständiga förbättringar och personalens

delaktighet.

7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs.

8 4P-modell – fyra grupper som börjar med bokstaven P: Philosophy, Process, People/Partners, Problem solving

(Liker, 2009).
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8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som stödjer både medarbetarna och

processerna.

III) Utveckla personal och samarbetspartners.

9. Utveckla ledare som känner verksamheten, lever efter filosofin och lär andra

att göra det.

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi

genom att skapa en stark kultur.

11. Respektera partners och leverantörer genom att utmana och hjälpa dem att

bli bättre.

IV) Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom

organisationen.

12. Gå och se själv för att förstå situationen.

13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg alla alternativ och genomför

dem snabbt.

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt

förbättra.

Det är inte uteslutet, påstår Liker (2009), att TPS-verktyg kan användas tillsammans med en

del av The Toyota Way-principerna, då skapas en kombination som leder till att resultatet

blir kortsiktigt med icke bestående produktionsökningar. Lean-implementering ska ses som

ett arbetssätt, en filosofi, en vision i en organisation och inte som ett kortsiktigt projekt.

3.3 Lean principer

Lean handlar om att eliminera slöseri på alla nivåer inom produktion, framförallt den som

kunden inte vill betala för (Monden, 1998). Womack och Jones (2003) beskriver under sina

studier Lean-tänkande utifrån fem grundprinciper. Dessa är:

1. Specificera kundvärde. Slutkunden definierar värde genom att avgöra vad de

värdesätter och vad de inte värdesätter. Detta tankesätt kräver att företag tillåter sig

själva att tänka okonventionellt och att sätta sig in i kundernas önskemål.

2. Identifiera värdeflöde. Att fokusera på alla dessa aktiviteter som skapar ett värde

för kunden och eliminerar alla icke värdeskapande aktiviteter – slöseri ska

elimineras.

3. Flöde. Att få de värdeskapande aktiviteterna i flödet att flyta på ett smidigt och bra

sätt från råmaterial till färdig produkt.
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4. Dragande system. Där kundernas behov eller efterfrågan styr produktionen istället

för att varor eller tjänster ska tryckas ut på marknaden.

5. Eftersträva perfektion. Det finns alltid något som kan göras bättre för att minska

kostnader, öka effektivitet eller höja kundvärde - ständiga förbättringar. En viktig

förutsättning med det femte steget är transparens vilket innebär att i ett Lean-

system får alla se allting. Och att sträva efter perfektion blir ett naturligt sätt att

arbeta. Då finns förutsättningar för att Lean-arbetet lyckas.

3.4 Lean-konsumtion

Enligt Womack och Jones (2005) är Lean-konsumtion en förnuftig idé i alla tider där

kunderna har ett bredare utbud, allt ifrån hur de ska investera pension, vilken teleoperatör

de skall använda, vilket flygbolag de ska flyga med och till vilket pris. Konsumenterna

måste samtidigt klara av ett växande överflöde av flera alternativ att välja mellan samt flera

produkter att köpa med minskande tid och energi. Lean-principerna har anpassats och

antagits i olika offentliga organisationer men det sätt som dem har genomförts varierar

beroende på organisation.

Enligt författarna finns följande principer för Lean-konsumtion:

1. Lösa kundens problem helt genom att garantera att alla varor och tjänster

fungerar tillsammans. För att hitta rätt sak söker kunderna länge efter varor, köper

dem och börjar omedelbart underhålla, reparera och uppgradera dem över en

längre period. Lean-konsumtion principer föreslår mer radikalt tillvägagångssätt -

hög utbildad personal som inte bara löser kundens specifika problem utan även

identifierar ursprungen av problemen/felen.

2. Slösa inte med kundens tid. Att rita en "konsumtion karta" över alla steg i en

process hjälper till att eliminera slöseri med tid samtidigt som den hjälper kunder.

Genom detta kan leverantörerna dra ner på sina kostnader och erbjuda lägre priser

till konsumenterna.

3. Ge exakt vad kunden vill ha. Ett snabbt påfyllningssystem som snabbt förnyar

varorna som konsumeras.

4. Ge exakt vad som behövs där det behövs. Att erbjuda ett brett urval av varor med

enhetliga prissättningar för att betjäna det som varje kund behöver.

5. Ge vad som behövs där det behövs exakt när det behövs. En stor utmaning av

konsumenterna ”när det behövs " ökar producenternas produktion och

distributionskostnader. Producenter tar emot dessa extra kostnader eftersom de inte
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exakt kan förutsäga den totala volymen av produkter som kommer att behövas vid

en viss tid eller en blandning av när varje kund kommer att söka. Ett resultat blir

en extra tillgänglig produktionskapacitet, och stora lager av färdiga enheter

kommer att vara nödvändigt.

6. Ständiga lösningar för att minska kundens tid och besvär. Att utvärdera

konsumenternas specifika behov och därefter leverera bästa kombination av olika

varor och tjänster. Sådana lösningar är kostnadseffektiva för konsumenter.

Enligt Bowen och Youngdahl (1998) måste Lean i tjänstesektorn lösa prestandautjämningar

mellan låga kostnader, pålitlighet, kvalitet och flexibilitet som finns i början av Lean-

produktionsforskning.

Hinder som finns i Lean-konsumtion är att återförsäljarna, tjänsteleverantörerna,

tillverkarna och leverantörerna inte är vana vid att se på totalkostnaden från konsumentens

synvinkel och även är mindre vana att arbeta med kunder för att optimera processen utifrån

tiden (Womack & Jones, 2005).

Det övergripande syftet med Lean-systemet är att konfigurera tillgångar, materiella resurser

och arbetstagare på ett sätt som förbättrar processflödet till kundens fördel. Samtidigt

minimeras förluster till följd av slöseri som är relevanta i den offentliga sektorn, variabilitet

av tjänst eller produkt som skapar onödiga kostnader och icke flexibilitet. Dessa former av

förlust är tydliga i den offentliga sektorn, där måste konsumenten ofta vänta, till exempel

om de vill ha vård, få en visering eller passera genom säkerhetskontrollen ombord på ett

flygplan. Dessa källor av förlust är starkt kopplade till målen för en Lean-organisation: att

minska kostnader, ha högre kvalitet och bättre kundservice. Enligt författarna måste inom

en Lean-tänkande organisation chefer och personal arbeta ständigt med alla tre samtidigt för

att skapa ett jämnt flöde (Bhatia & Drew, 2006).

3.5 Att bli en Lean-organisation

Liker (2009) och Hoseus (2008) tror att det inte går att kopiera någon annans Lean-arbete

eftersom det är en filosofi som bör utvecklas individuellt efter varje organisations

förutsättningar och behov. Även om det innebär ovisshet och stora utmaningar

rekommenderar Liker (2009) att börja införa en egen version av principerna för The Toyota

Way som är i högsta grad genomförbara. Enligt Berling et al. (1999) bör varje organisation

ta fram sin version av syfte med genomförandet som kopplas till bestämda mål att skapa en

helhetsbild över verksamhetens framtida inriktning. Inom detta måste det finnas Lean-
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kunskaper i företaget som hjälper till att underlätta omvandlingen att få snabba resultat och

driva på förändringen. Det är viktigt att sprida denna information inom organisationen så att

alla vet, inte bara vad som ska göras och hur det ska göras utan också varför det ska satsas

på detta sätt för att förbättra verksamhetsutvecklingen.

För att anställda ska förstå Lean-kulturen rekommenderas att utbilda personalen om

förändringen innan implementeringen påbörjas (Liker, 2009; Kotter & Schlesinger, 1997).

Då föreslår Liker (2009) att ordna kaizen-workshop9 för att utbilda och göra snabba

förändringar. En kaizen-workshop enligt författaren ger möjlighet för tvärfunktionella team

att på en vecka göra förändringar som annars kan ta månader. En av principerna för att

implementera Lean är ”först prova, sedan utbilda”. Den bästa träningen för medarbetarna är

när utbildningen följer en direkt tillämpning.

Om en organisation, påstår Liker (2009), vill satsa på Lean-implementering då ska den vara

obligatorisk. Om ett företag ser på Lean som något småtrevligt att pyssla med om man får

tid över eller som en frivillig uppgift kommer det inte att hända någonting.

3.6 TPS-huset

Figur1. The Toyota Wayprincip10.

För att åskådligt förstå principerna bakom The Toyota Way-kulturen, hur de är uppbyggda

och relaterade till varandra, nämns ofta TPS-huset. Toyotas världsberömda värdesystem,

The Toyota Way, vilar på de två viktigaste klossarna – Continuous Improvement

9Kaizen-workshop – är ett verktyg för at lära deltagarna att analysera processen, utveckla en Lean-vision av den

och påbörja implementeringen (Liker, 2009).
10Toyota Motor Europe Corporate Site.
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(Kontinuerliga Förbättringar) och Respect for People (Respekt för Människor)11. Respekt

för Människor vilar i sin tur på två viktiga delar: Respekt och Teamarbete. Toyota strävar i

sin filosofi efter mänskliga resurser samt nätverk för att skapa en hållbar arbetskraft:

 Respekt. Detta går ut på att respektera individualitet i varje person inom ett team

genom respekt för deras bidrag, idéer, såsom kulturella eller personliga

övertygelser.

 Teamarbete. Att arbeta tillsammans på alla nivåer, från styrelse till verkstadsgolvet,

att aktivt främja enskilda initiativ inom teamet så att alla gruppmedlemmar får

möjlighet att gör sitt.

“Respect for people means respect for the mind and capability. You do

not expect them to waste their time. You respect the capability of the

people. Americans think teamwork is about your liking me and me liking

you. Mutual respect and trust means I trust and respect that you will do

your job so that we are successful as company. It does not mean we just

love each other.” Sam Heltman, Senior VP of Administration, Toyota

(Liker 2009, s.224)

Kontinuerliga Förbättringar utgörs av ett fundament som består av Challenge, Kaizen och

Genchi Genbutsu12.

 Challenge – Utmaning. Detta innebär att vara beredd på att förändra saker och göra

förbättringar.

 Kaizen avser kontinuerliga och ständiga förbättringar.

 Genchi Genbutsu betyder "gå till källan", och ligger i linje med Toyotas krav på att

kontrollera fakta i första hand innan beslut fattas.

Toyotas framgång beror på engagemang av de anställda som förstår och arbetar enligt The

Toyota Way13. Därför strävar Toyota efter att skapa en miljö där denna entusiasm vårdas

och uppmuntras samt där människor belönas för sina insatser.

TPS består inte bara av en uppsättning Lean-verktyg. Det är ett förfinat system där alla

delar samverkar till en helhet. Helheten innebär i grunden att stödja och uppmuntra

människor att ständigt förbättra dessa processer som de arbetar i (Liker, 2009).

11Our people.Society.Toyota Motor Europe Corporate Site.Elektronisk Toyota Motor Europe. Tillgängligt:

2011-04-01.
12 Genchi Genbutsu – Liker (2009) definierar den ord som nämligen betyder “smutsa ner sig i händerna”.
13Our people.Society.Toyota Motor Europe Corporate Site.Elektronisk Toyota Motor Europe. Tillgängligt:

2011-04-01.
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3.7 Kaizen – ständiga förbättringar

Det japanska ordet kaizen översätts som ”förbättringar i små steg” (Nilsson, 1999). Enligt

Masaaki Imai (1997) innebär kaizen en systematisk och kontinuerlig

förbättringsverksamhet. Meland (2006) beskriver att det som skiljer kaizen från andra

utvecklingsverktyg är att den leds uppifrån men drivs underifrån, helhet och delaktighet är

centrala begrepp. Imai (1997) betonar att fokus i förbättringsarbetet ligger på kvaliteten i

produkterna och processerna. Syftet med detta är att uppnå en hög grad av

kundtillfredsställelse. Radnor och Walley (2008) påstår att kaizen är en process som ger

snabba och synliga resultat.

Att jobba kaizen, påstår Meland (2006), innebär att förändra och förenkla, förbättra och

effektivisera sin egen arbetssituation så att onödigt och icke-värdeskapande arbete

elimineras. Att tänka kaizen betyder att bryta med gamla vanor och tankar, att se saker ur

andra synvinklar, att vara kreativ och hitta nya lösningar som förbättrar och stimulerar.

Kaizen enligt Meland (2006) innehåller fyra delar:

 Lösning av vardagsproblem som finns i den omedelbara närheten och det dagliga

arbetet (väntan, trasiga redskap, onödigt spring, missförstånd mellan personer och

så vidare).

 Effektivisering av tiden som medarbetarna utnyttjar inom flödet. Effektiviseringen

handlar om att förenkla tillvaron genom att göra rätt saker. Här tillämpas kaizen-

verktyg.

 Trivsel. Medarbetarnas trivsel är en avgörande faktor för att lyckas med kaizen. Här

pratas om en bra företagskultur med sina normer, värderingar, moral, lagar och

rutiner.

 Kaizen i det strategiska arbetet. Uppföljning och utvärdering är en central del av

kaizen för att se om åtgärder och metoder leder till ett önskat resultat samt att

fattade beslut blir genomförda.

Enlig Imai (1997) måste ledningen lära sig att fullfölja vissa grundläggande begrepp och

system för att kunna förverkliga kaizen strategi:

 Kaizen och ledningen. I samband med kaizen och ledningen finns det två

funktioner: underhåll och förbättring. Vid underhåll avses verksamhetens inriktning

mot att bibehålla nuvarande tekniska, administrativa och operativa normer och

upprätthålla sådana standarder genom utbildning och disciplin (Ibid.).
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 Process kontra resultat. Inom processorienterat tänkande måste processerna

förbättras för att resultaten ska förbättras så att resultaten indikerar fel i processen.

Ett processorienterat synsätt bör också tillämpas i introduktion av de olika kaizen

strategierna bland annat: PDCA/SDCA-cirkel14; TQM15; Just-in-time. Kaizen-

strategier har misslyckats i många företag bara för att de processerna ignoreras. Det

mest avgörande elementet i kaizen-processen är engagemang och medverkan av

högsta ledningen.

 PDCA/SDCA-cirkel. I kaizen strategi användas två cirklar: PDCA-cirkel för

förbättring och SDCA-cirkel för underhållning.

 Kvalitet först. Kvalitet ska alltid vara den högsta prioriteringen. Oavsett hur

attraktivt pris och leveransvillkor som erbjuds till kunden, kommer företaget inte

kunna konkurrera om produkten eller tjänsten saknar kvalitet.

 Tala med data. För att ett problem ska bli förstått och lösas, måste problemet vara

erkänt samt att relevanta uppgifter samlas in och analyseras.

 Nästa process är kunden. Att uppfylla och överträffa kundernas krav är en uppgift

för alla inom en organisation.

Ständiga förbättringar ses som en problemlösnings- och läroprocess där medarbetarna får

möjligheter till kunskaper och förståelse för verktyg och hjälpmedel, ökad kunskap om

processer samt förändrad syn på, till exempel, varför man bedriver förändringsarbete

(Ellström & Kock, 1999).

Imai (2009) betonar att alla anställda på företaget ska vara involverade i förbättringsarbete

och att det ska finnas ett visst utrymme för dem att reflektera över förändringsarbete i

verksamheten. Däremot påstår Nilsson (1999) att det finns ett slags hinder i ständiga

förbättringar i Sverige, till exempel, bristen på utrymme för personalen att reflektera över

problem i verksamhet och ge förslag till lösningar på dem. Författaren nämner också ett till

hinder som är brist på tid för att genomföra förbättringsarbete, dessutom upplevs det svårt

att prioritera vilka förbättringar man ska ”ta tag i”. Liker (2009) varnar i sin tur om det

typiska hindret att ledningen är beredd att prova Lean-verktyg men vill inte satsa fullt ut.

Berling et al. (1999) påstår vidare att det krävs betydande insatser i tid och resurser för att

ge önskad effekt på en längre sikt.

14PDCA/SDCA-cirkel: PDCA - Plan-do-check-act; SDCA Standardize-do-check-act.
15TQM – Total Quality Management.
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3.7.1 Kaizen verktyg

5S
Ett av Leans grundläggande verktyg är 5S vilket är ett antal åtgärder som används för att

eliminera slöseri som orsakar misstag, fel och personskador (Liker, 2009). 5S består av fem

systematiska åtgärder: sortera, strukturera, städa, standardisera, systematisera. Enligt

Meland (2006) är 5S ett enkelt kaizen-verktyg som ger mycket snabba och synliga resultat

och rekommenderas för att användas i början av Lean implementering.

Syftet med det japanska förbättringssystemet är att undvika eller minska slöseri med tid, att

undvika bundna kostnader i lager, slippa irritation bland medarbetarna, få en trivsam

arbetsplats, kunna stimulera medarbetarna (Meland, 2006). Liker (2009) förklarar 5S enligt

nedanstående:

Sortera – gå genom alla föremål, rensa ut sällan använda artiklar och flytta fram allt som är

nödvändigt. Sortera på ett visst sätt och märk upp så att det går lätt att hitta saker snabbt.

Strukturera – att kontrollera och sköta om utrustning och arbetsredskap, att organisera och

märka upp en plats för varje sak.

Städa – städa och rengöra arbetsplatsen.

Standardisera – standardisera ordningen på alla arbetsplatser med samma funktion så att

alla vet var allt finns. Ordning på artiklar och utrustning gör det enkelt att se vad som

behöver kompletteras och vad som behöver fyllas på. Vid standardisering används visuell

styrning. Vid standardisering skapas regler för att upprätthålla de tre första S:en.

Systematisera – att skapa vana/självdisciplin vilket ledningen ansvar för är den svåraste

åtgärden. Motivation hos medarbetarna skapas genom utbildningar, övningar och

belöningar. Bara en kombination av engagerad ledning, lämplig utbildning och en kultur

åstadkommer en vana att upprätthålla och ständigt förbättra arbetssätt och arbetsmiljö.

Meland (2006) rekommenderar att börja med 5S genom att dela upp ansvarsområden. När

det gäller gemensamma platser bör det i förväg göras en uppdelning och planering.

Visualisering av vad som förbättras ger en tydlig bild av skillnaden ”före” och ”efter”.

Även uppmuntringen vid uppnådda mål eller delmål bidrar till att stimulera medarbetarna.
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Hirano och Talbot (1995) visar i sin bok kopplingen mellan 5S verktyg och visuell styrning

både inom produktion och inom kontor.

Visuell styrning

Det japanska ordet mieruka betyder bokstavligen "göra synligt " (Quality management

glossary). I Kaizen blev metoden känd genom Toyota och är den term som används för att

ange genomförandet av en visuell kontroll. Mieruka är särskilt viktigt i genomförandet av

TPS som snabbt kan identifiera eventuella avvikelser i processen och vidta nödvändiga

åtgärder. Ett typiskt exempel enligt Quality management glossary är att informera om en

aktivitet som visar utvecklingen samt en förteckning över problem på en whiteboard-

tavla16.

Enligt Hirano och Talbot (1995) ska visuell ordning i både produktion och kontor vara lätt

att förstå från första överblicken. För att uppnå detta bör rationaliseringar och aktiviteter vid

förbättring riktas delvis till att göra flödet av varor, identifiering av avvikelser och diverse

andra aspekter av verksamhet synlig nog så att alla snabbt och enkelt kan förstå vad som

händer. Författarna påstår att 5S-grunden är för att göra dessa förbättringar synliga.

Fem varför metoden

En av dessa metoder för ständiga förbättringar är en problemundersökning med hjälp av

Fem varför. Fem varför kom från Taiichi Ohno, TPS grundare, vilket innebär att fem

gånger fråga sig varför, när ett problem upptäcks (Womack & Jones, 2003). Den tekniken

bör användas för att komma till roten av problemet och att få grundproblemen att komma

upp till ytan (Ohno, 1988).

Det är ofta klokt att använda en medhjälpare för att arbeta med problemlösning när team

använder fem varför (Pojasek, 2000). En sak som den personen bör fokusera på är att se till

att laget inte hamnar i en cirkel med en ifrågasättande process. Denna metod fungerar

ganska bra i ett team då användning av fem varför metoden leder teamet till en djupare

förståelse av detta problem som de försöker konfrontera.

Enligt författaren har Fem varför metoden fyra steg:

1. Problemet identifieras.

2. Fråga ställes: Varför hände detta? Alla orsaker som kan förekomma tas upp.

3. För varje orsak som identifieras, frågas "varför hände detta?" igen.

16Whiteboard-tavla – en information tavla.
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4. Lösningar och motåtgärder för att fastställa orsaken ska hittas.

Pojasek (2000) noterar att för komplicerande problem är fem varför metoden inte tillräcklig

stark för att kunna hitta lösningar. Då kan det vara nödvändigt att använda ett orsak-verkan-

diagram17 för att visa hur dessa orsaker är besläktade och hur dessa individuellt påverkar

problemet som organisationen står inför.

PDCA-cirkel

Deming (1986) tog fram en förbättringscirkel som ligger till grund för arbetet med ständiga

förbättringar/genomförande av kaizen hos många företag. Förbättringscykeln finns under

många namn: Shewart-cirkel (den ursprungliga idén kommer från Shewart), Deming-cirkel

eller PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act).

Plan/Planera. Enligt Deming (1986) samlas information in och analyseras för att finna

möjliga processer som upptäcker orsaker till avvikelse i processer. Denna del är väldigt

enkel påstår Womack (2011). Men det är mycket viktigt att utveckla enkla, visuella

åtgärder av nuvarande resultat så att alla kan se och komma överens, annars bygger Plan på

en illusion.

Do/Gör. Deming (1986) rekommenderar att lära och träna, genomföra förbättringar och

samla data om förbättringar. Den delen kommer att lyckas om planen är lättbegriplig för

alla (Womack, 2011).

Check/Kontrollera. Under denna fas rekommenderar Deming (1986) att analysera data,

jämföra planerade resultat med uppnådda och kontrollera processförbättringar. Efter det tas

en allsidig syn på projektet eftersom det vanligtvis finns några viktiga områden där som

känns att det skulle kunna förbättra projektets effektivitet eller där kunde ha gjorts något

bättre. För att identifiera områden för förbättringar används brainstorming18 och för att

identifiera de underliggande orsakerna tillämpas Fem varför metoden. Check-delen är

kritisk och ignoreras nästan allmänt hävdar Womack (2011). Det finns ingen mening med

att driftsätta en plan om det inte finns en standardiserad metod för att mäta resultat och det

är ledningens ansvar att fullfölja.

17Orsak-verkan-diagram – en systematisk analys av olika typer av orsaker till kvalitetsproblem (Bergman &

Klefsjö, 2001).
18Brainstorming – ett sätt att ta fram lösningar inom en grupp. Ämnet definieras, gruppdeltagarna skriver de ser

som problem på var sin ”post-it”-lapp som ska bearbetas eller granskas av gruppen (Bergman & Klefsjö, 2001).
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Act/Agera. Detta steg identifieras enligt Deming (1986) med att processer dokumenteras,

standardiseras, resultat övervakas löpande och nödvändigheten av ytterligare förbättringar

bedöms. Detta steg är lika viktigt men kräver effektiv problemlösning samt förståelse för

varför planen inte uppnår dess avsedda resultat (Womack, 2011).

När de bakomliggande orsakerna eliminerats är det viktigt att standardisera dessa tekniker

för att säkerställa att alla vet om dem och att de inte upprepas igen (Deming, 1986).

Womack (2011) påstår att varje element i cirkeln behöver en driftig ledare som kan se över

funktionen, se helheten och ta ansvar för ett bra resultat.

3.8 Muda/Slöseri

Lean produktion definieras av Womack (1991) som ett sätt att förkorta genomflödestiden

genom att ta bort slöseri i varje steg av en process. Slöseri eller muda ses som onödiga eller

icke-värdeskapande arbetet i en process (Meland, 2006). Dessa svarar för upp till 95 % av

samtliga kostnader i en icke Lean-organisation och den värdeskapande tiden uppgår ofta till

5 % av det totala värdeflödet (Pascal, 2002). Liker (2009) definierar åtta typer av slöseri

som Toyota ständigt försöker eliminera från sina processer:

1. Överproduktion. Slöseri skapas genom att producera mer än vad som behövs vilket

leder till högre lagersaldo som i sin tur leder till överbemanning och onödiga

kostnader för lagerhållning och transport.

2. Väntan. Detta inkluderar väntan på material, information, utrustning, verktyg.

3. Onödiga transporter eller förflyttningar. Högt PIA19, ineffektiva transporter,

omplaceringar av gods in till eller ut ur lager eller mellan processer.

4. Onödig bearbetning. När produkter med högre kvalitet eftersträvas uppstår slöseri

eftersom där vidtas onödiga åtgärder, används dåliga verktyg samt dålig

produktionsutformning.

5. Onödigt stora lager. En av de viktiga fördelarna med att genomföra Lean-

principerna inom tillverkningsindustrin är att eliminera eller skjuta upp planerna

för expansion av lagerutrymme.

6. Onödiga arbetsmoment. Alla slags onödiga rörelser som anställda gör under ett

arbetsmoment.

7. Felaktiga produkter. Produktion av defekta komponenter som framkallar alla slags

omarbetningar, reparationer och kontroller.

19PIA – produkt i arbete (Olhager, 2008).
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8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda. Icke engagerad ledning som inte lyssnar på

sina anställda missar möjligheten att använda idéer, förbättringar och tillfällen att

lära.

Det finns också andra typer av slöseri, till exempel design av produkter som inte tillgodoser

användarnas behov (Womack & Jones, 1996) och stöld och skadegörelse (Bossink &

Brouwers, 1998). Slöseri av material betonas inte i Lean Production litteratur påstår

Formoso et al. (2002). Detta beror förmodligen på att muda i materialet inte är en viktig

fråga i dessa branscher som representerar biltillverkning.

Enligt Meland (2006) är kaizen istället för det ”vanliga” arbetssättet där medarbetare vid

produktivitets höjning får nya arbetsuppgifter som skapar stress, irritation och apati hos

personalen, ser till att eliminera onödiga moment och arbetsuppgifter. För att leta efter

slöseri rekommenderar författaren att genomföra denna i små steg: att identifiera all muda,

uppskatta nuläget, mäta muda i pengar, trivsel eller tid, sätta mål för respektive muda samt

prioritera ordning på muda. Dessutom är det viktigt med att en person som har ansvar för

genomgång och att denne ser till att allt som sker visualiseras och att varje steg noteras i en

blankett.

3.9 Ledarstil inom Lean

Det som skiljer The Toyota Way från andra ledarstilar är genchi genbutsu20 (Liker, 2009).

Tabeller och siffror visar inte detaljer om det faktiska arbetet som utförs dagligen, därför att

det enda sättet att verkligen ta reda på om TPS fungerar som det ska i fabriken är att själv

gå och undersöka det. Enligt Imai (1997) äger de värdeskapande aktiviteter som

tillfredsställer kunden rum i gemba21. Imai i sin intervju till Allnoch (1998) påstår att för att

ha en bra förståelse för begränsningar och möjligheter måste cheferna gå till gemba och få

veta vad som händer.

Inom en Lean-organisation ska en Lean-ledare utvecklas för att lära och leda sin personal

samt att förstärka och leda kulturförändring (Liker, 2009). Författaren påpekar att en duktig

och erfaren ledare som verkligen förstår Lean-filosofi och kan Lean-verktyg är avgörande

för resultaten. Enligt Nilsson (1999) är det viktigt att ledningen har den nödvändiga och

tillräckliga kunskapen som krävs för fördelning av resurser, organiseringsprinciper och

verksamhetsformer.

20Genchi genbutsu – ”gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen” (Liker, 2009).
21Gemba – är ett japanskt ord som bokstavligen kan översättas till ”riktig plats” (Imai, 1997).
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För att understödja medarbetarnas aktiva deltagande i ett förbättringsarbete bör följande

punkter beaktas av ledningen Imai (1997):

 Visa alltid ett positivt intresse för förbättringsförslag.

 Försöka att identifiera missnöje och eventuella svårigheter bland de anställda.

 Hjälpa medarbetarna att formulera sina idéer om det behövs.

 Tydliggöra målen med verksamheten. Hur många förslag behöver vi denna månad?

 Vilket område behöver det fokuseras på?

 Använda tävlingar för att få upp intresset.

 Implementera accepterade förslag så snart som möjligt.

Att engagera sig i en problemlösningsprocess är faktiskt den högsta formen av respekt –

Respekt for the People. Att verkligen respektera de anställdas kunskaper och deras

engagemang samt utmana dem varje steg på vägen, be om mer eftertanke, mer fakta och

mer diskussion när de vill finna den bästa lösningen är ett utmärkande kännetecken för en

Lean-ledare (Womack, 2011).

Bergman och Klefsjö (1994) påstår att en av grundförutsättningarna för att lyckas med ett

förändringsarbete är att skapa motivation, delaktighet och engagemang hos medarbetarna.

Även att involvera och engagera människor är viktigt om det finns ett strategiskt stöd i

organisationen, ledarskapet och processerna. Om förutsättningarna saknas, fortsätter

författarna, är det lätt hänt att kvalitetsarbetet glider mot inspektion och kontroll med

konsekvensen att medarbetarna tappar motivation och engagemang – en ond cirkel skapas.

Figur 2. Den onda cirkeln (Bergman & Klefsjö, 1994).
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3.10 Team

Enligt Toyotas koncept22 skulle TPS-huset bli ostadigt utan Teamwork – ett sätt att arbeta

tillsammans på alla nivåer, från styrelse till verkstadsgolvet. Toyota byggde upp sitt team i

ett samspelade flöde och som ett problemlösningsteam. För att uppnå önskade arbetsresultat

måste team hålla samman och fungera som en enhet (Berling et al. 1999). Enligt Liker

(2009) ska en grupp genomgå en lång väg för att bli ett samspelande team. Vid detta läge är

det nödvändigt att gruppen blir starkt styrande med en kombination av socialt stöd från

ledningen. Det tar några år för anställda att bli mogna för att bli ett självständigt team.

Författaren betonar att det behövs en stram synkronisering mellan de anställda för att

arbetet ska gå rätt till.

3.11 Stabilitet

Lean-produktion har dramatiskt höjt konkurrenskraften inom många tillverkningsindustrier

och av värdet dessa levererar till kunderna (Smalley, 2005). Trots dessa segrar är det många

företag som fastnar i första växeln av Lean-insatser: de försöker skapa flöde men kan inte få

fäste. Det finns många skäl till denna brist på framsteg; otillräckligt ledarskap, resurser eller

engagemang är några av de vanligaste. En förbisedd och återkommande svårighet är bristen

på "en grundläggande stabilitet" i processerna.

Grundläggande stabilitet enligt Smalley (2005) innebär allmän förutsägbarhet och

kontinuerlig tillgänglighet i form av arbetskraft, maskiner, material och metoder – de 4M.

Utan de grundläggande objekten som maskindrifttid eller mänskliga resurser på plats kan

inte en produktionslinje köras och ett perfekt flöde eller takt23 till taktstyrd uppnås. För att

veta om det finns tillräckligt med stabilitet i verksamheten för att fortsätta med flödet, beror

det på förmågan att möta några viktiga krav:

 Finns det tillräckligt med maskindrifttid för att producera kundernas efterfrågan?

 Finns det tillräckligt med material till hands varje dag för att möta produktionens

behov?

22Our people.Society.Toyota Motor Europe Corporate Site.Elektronisk Toyota Motor Europe. Tillgängligt:

2011-04-01.
23Takt – är termen för en arbetscykel som uppfyller varje kunds efterfrågan. (Toyota Production System and

what it means for business (2010). Toyota Production System.Elektronisk.Toyota Material Handling

Europé.Tillgängligt: 2011-04-01).
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 Finns det tillräckligt med utbildad personal tillgängligt för att hantera aktuella

processer?

 Finns det arbetsmetoder, t.ex. grundläggande arbetsinstruktioner eller standarder på

plats?

Om svaret är negativt på någon av ovanstående frågor måste processen stoppas och

problemet åtgärdas istället för att försöka att leverera produkter exakt efter kundens

efterfrågan med outbildad personal, dålig tillsyn eller liten inventering på plats (Smalley,

2005).

För att uppnå grundläggande stabilitet, säger författaren, finns det fyra nyckelelement som

motsvarar de 4M:

1. Medarbetarnas arbetskraft. Välutbildade medarbetare som är tillräckliga för

processerna.

2. Maskiner. Mängden och skick av utrustning måste anpassas till kundens

efterfrågan, processens kapacitet och den faktiska genomsnittliga produktionen.

3. Material. En grundläggande instabilitet och slöseri i varulager ökar behovet av

material som leder till onödiga inventeringar.

4. Metoder. Slutligen, för att uppnå grundläggande stabilitet krävs standardiserade

metoder. Det viktiga här är definitionen av en standard. Den normala definitionen

är att en standard är en regel eller ett sätt att göra saker på. Den oavsiktliga

bieffekten är att människor inte uppmuntras att ifrågasätta eller ändra regeln.

Grundläggande stabilitet i en process, även i ledning, kan kompletteras med att bland annat

omfatta 5S, visuell kontroll och att alla ska uppmuntras att göra ändringar. Smalley (2005)

påstår att det behövs en hälsosam dos av grundläggande stabilitet i en organisation innan

den kan gå vidare till andra delar av Lean.

3.12 Förändringar inom en organisation

3.12.1 Företagskultur

Olika företag har olika kultur med sina rutiner, oskrivna lagar, moral, normer och

värderingar vilka medarbetarna bör följa. Detta kan leda till att de trivs och utvecklas vilket
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i sin tur påverkar arbetsplatsen, ekonomin, produkternas och tjänsternas kvalitet,

arbetsplatsens förmåga till utveckling och förnyelse samt medarbetarnas engagemang

(Meland, 2006). För att skapa en kultur eller förändra den som finns bör ledningen:

 Bestämma grundläggande normer och värderingar.

 Klargöra hur verksamheten ska organiseras – decentraliserat eller toppstyrt,

självstyrande eller toppstyrda medarbetare.

 Delegera arbetssätt eller på direkt order.

 Definiera ledningssystem: hur man informerar, belönar, utbildar, introducerar och

tar beslut.

Enligt Liker och Hoseus (2008) består en organisationskultur av tre nivåer: artefakter och

uppförande, normer och värden samt underliggande antaganden. Vidare säger författarna att

den första nivån är synlig utåt medan de andra nivåerna blir mer och mer osynliga. En

företagskultur bör genomsyra hela organisationen och förväntas involvera både

medarbetare och chefer. Genom att bygga upp den rätta kulturen och investera i de

anställda kommer företaget att uppnå god kvalité och ett gott resultat (Ibid.). Trivsel är en

avgörande faktor som leder till medarbetarnas delaktighet (Meland, 2006). Möjlighet att

som personal påverka och ta eget ansvar leder till viljan att bli delaktig i ständiga

förbättringar.

3.12.2 Att förändra en kultur

Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) kan olika förändringar ske inom en organisation till

exempel att förändra en affärsidé, organisationsform eller organisationskultur. Vidare säger

författarna att beroende på omfattning och karaktär kan en förändring innebära allt från

förfining och finslipning av rutiner, produkter och processer, till stora genomgripande

förändringar som kan innebära ett helt nytt sätt att se på, utforma och driva en verksamhet.

En organisation är ett socialt system vilket består av människor som interagerar tillsammans

därför är det naturlig att vid förändringsarbete fokusera på gruppen och dess beteende i sin

helhet (Jacobsen, 2005). Danielsson (2002) säger att det är ett måste att inleda en

kulturförändring genom att börja arbeta med människorna eftersom det är människor som

tillsammans skapar kulturen.
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3.12.3 Motstånd mot förändring

Förändringar skapar ofta en känsla av förlorad kontroll och osäkerhet vilket har lett till att

det är helt naturlig att människan reagerar när denne hör talas om dem (Bruzelius &

Skärvad, 2004).

Vid beslutstagning om förändringen måste hänsyn tas till det motstånd som kan tänkas

uppstå annars kan dessa utgöra stora, kostsamma problem under förändringsarbetet (Kotter

& Schlesinger, 1979). När individer inte förstår anledningen och tror att personen kommer

att förlora mer än vinna på grund av förändringen då uppstår motstånd. En annan faktor

enligt författarna kan vara att anställda inte har förtroende för personen som förmedlar

förändringen.

Bruzelius och Skärvad (2004) säger att det är svårt att komma ifrån det mänskliga

motståndet som kan uppstå vid förändringar. Författarna betonar att ledningen ändå kan

minimera motståndet genom att tänka över hela processen och planera noggrant. Att utbilda

personalen om förändringen innan den sker samt stödja och underlätta för dem under

förändringsarbetet kan vara viktiga aspekter vid motståndhantering (Kotter & Schlesinger,

1979). Bruzelius och Skärvad (2004) menar att genom att ge medarbetarna inflytande över

arbetet och känna att de kan påverka förändringen så kan dessa till och med upplevas som

roliga och spännande. Författarna även betonar vikten av att engagera medarbetarna i

utformningen och genomförandet av en implementering då kan detta generell leda till

engagemang. Nilsson (1999) påpekar att det är viktigt med att mål och standard ställs upp

och att medarbetarna regelbundet informeras om resultaten för då kan förutsättningar som

krävs för engagemang och motivation skapas. Vidare betonar Jacobsen (2005) vikten av att

se kulturförändring som ett långsiktigt arbete, det vill säga att det tar tid att åstadkomma.

3.13 Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys är ett viktigt och basalt Lean-verktyg vilket används mest i början av en

Lean-implementering (Liker & Hoseus, 2008; Westwood & Silvester, 2007). Detta verktyg

visualiserar de icke värdeskapande aktiviteterna samt värdeskapande aktiviteterna som

finns i ett flöde, från råmaterial till slutprodukt. Aktiviteter räknas som värdeskapande när

fysiskt material transformeras till vad kunden efterfrågar. En aktivitet som kostar tid och

pengar samt inte tillför något värde för kunden räknas som slöseri och icke värdeskapande

för flödet (Liker & Hoseus, 2008).
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Womack och Jones (2003) menar att kärnan i Lean-konceptet är ett kontinuerligt flöde

vilket innebär att försöka förkorta tiden mellan råmaterial och slutprodukt. Vidare säger

författarna att detta leder till högre kvaliteter, lägre kostnader och kortare leveranstider.

En flödesanalys inleds med att identifiera och kategorisera aktiviteter/processer i

verkstaden, med hjälp av olika scheman och diagram beskrivs detaljerat de olika

produktionsaktiviteterna (Olhager, 2000). Därefter dokumenteras allt i sin helhet och då

påbörjas en analys av nuläget. Genom att kartlägga avdelningens värdeflöde blir det mer

tydligt att se helheten för organisationen och hela flödet, inte bara enstaka delar. Detta

hjälper också till att se var det finns slöseri och hitta orsakerna till detta (Rother & Shook,

2005). Då kan de eventuella förbättringsmöjligheterna som finns bli synliga samt att se om

företaget eller avdelningen har förbättringspotential i flödet (Olhager, 2000). Hall (2004)

menar att det bör göras en noggrann jämförelse mellan nulägets- och framtidens

kartläggning för detta kan bli utgångspunkten för Lean-implementeringen och kan användas

som en guide under hela processen. Vidare säger författaren att denna jämförelse påskyndar

framtida strategiska beslut som behöver tas. Dessa företag som har använt detta på en

strategisk och operativ nivå i hela värdeflödet har blivit framgångsrika (Westwood &

Silvester, 2007).

Förslagen på lämpliga förbättringar bör dokumenteras och visas för ledningen eller andra

lämpliga personer (Olhager, 2000). Det kan även uppkomma en känsla av att vissa

förändringar är nödvändiga att genomföra till varje pris (Rother & Shook, 2005). I vanliga

fall bör genomförbara förslag genomföras så snart som möjligt för att eliminera de icke

värdeskapande bitarna samt för företagets ekonomiska vinning (Olhager, 2000).

Rother & Shook (2005) påpekar att den vanligaste bristen är att det inte finns någon som är

ansvarig för hela värdeflödet dock finns oftast det endast ansvariga för delprocesser och

avdelningar. När man kartlägger flödet är det viktigt att komplettera uppgifterna allt

eftersom nya uppgifter dyker upp eller om processerna förändras.
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3.14 Svinn

Enligt Svensk Handel24 svinn är en förlust som genom avsiktlig eller oavsiktlig handling

eller underlåtenhet av handling påverkas en varas eller varusortiments kvalitet, kvantitet

eller värde så att företagets nettovinst försämras eller uteblir.

Svinnet indelas i tre grupper:

Externt svinn - stöld och snatteri av personer som inte är anställda i företaget. Betraktas som

brott.

Internt svinn - stöld, bedrägeri, förskingring, urkundsförfalskning och trolöshet mot

huvudman. Brott som begås av anställda.

Administrativt svinn - felaktigheter vid prisändringar eller oavsiktliga fel i kassaarbetet.

Svinnet i detaljhandeln under år 2009 uppgick till 9 miljarder kronor25. Undersökningen

gjordes av Handelns Utredningsinstitut och omfattar enkätsvar från 1100

detaljhandelsföretag. Resultatet visar att externt svinn utgör 50 procent och internt svinn

utgör 20 procent av det totala svinnet, osäljbara varor utgör 30 procent.

Enligt Fleisch och Tellkamp (2005) finns det en faktor i handels- och logistikkedjan som

minskar vinst - felaktighet i inventering. Orsakerna till att inventeringsposterna blir

felaktiga är externa och interna stölder, administrativa fel, osäljbara/skadade varor,

felaktiga in-och utleveranser, felplacerat gods samt låg processkvalitet. Alla dessa fel

resulterar i ett felaktigt lagersaldo. Författarna påstår att ett undanröjande av

inventeringsfelaktigheter kan minska kostnaderna i försörjningskedjan samt minskar

lagernivån.

Enligt Svensk Handel finns det några åtgärder för att minska internt svinn:

1. Klara regler och rutiner ska vara skriftliga samt tid bör ges till den anställde att

noggrant gå igenom dessa.

2. Personalutbildning och information.

3. Kontroll av försäljnings-, utpasserings- och leveranskontroller samt interna

revisioner av typen stickprovskontroller bör regelmässigt genomföras.

24Butikssäkerhet. En handbok från Svensk Handel. Elektronisk. Tillgängligt: Svensk Handel 2011-04-03.
25Handelns svinn uppgår till 9 miljarder kronor. Elektronisk. Tillgängligt: Svensk Handel 2011-04-03.
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4 Nulägesbeskrivning

I detta kapitel redovisas det empiriska material som framkommit genom undersökningarna,

som genomfördes genom intervjuer, observation samt studier av mötesprotokoll.

4.1 Resultat från studier av mötesprotokoll

Vi har studerat personalmötesprotokoll från möten på Byggmax som har skett under

november 2009 till och med december 2010, samt ett veckobrev från april 2010.

Rubrikerna som brukar finnas i mötesprotokollen är bland annat: Deltagande, Genomgång

av mötet innan, Siffror/Vad har vi för tal, Bra/Bättre, Rutiner och Handlingsplan. Dessa

rubriker återkommer med oregelbunden variation från möte till möte.

Rubriken Siffror innehåller jämförelse av försäljning, personal och svinn i procent eller tal

med föregående månad samt årsbasis. Under rubriken Bra/bättre står vad personalen är bra

på och vad de kan arbeta med för att bli ännu bättre i framtiden. Vardagliga rutiner betonas

och behandlas som en väg till att bli bättre. Rubriken Svinn finns i några mötesprotokoll

från 2009 och 2010, där definieras vad som betraktas som svinn på Byggmax i Gävle.

Felförsäljningar ses som den största orsaken till svinnet på anläggningen.

Det finns även några andra rubriker som är temporära och som handlar mest om rutiner på

anläggningen och dessa tas upp under vissa möten beroende på hur nödvändiga de är. Varje

protokoll innehåller en handlingsplan som innehåller vad som ska göras, vem som är

ansvarig och förfallodatumet för den handlingen. Alla mötesprotokoll måste läsas och

signeras av alla anställda som jobbar på Byggmax i Gävle.

Ett veckobrev studerades vilket enligt platschefen innehåller sådan information som är

viktig och inte bör sparas till nästa möte. Denna information skrivs på en lista och delas ut

till alla anställda vilket ska läsas, reflekteras över och signeras.
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4.2 Resultat från intervjuer

Under denne rubrik redovisas resultat från intervju med ledningen och övrig personal. Vid

sammanfattning av resultatet från intervjuerna har vi skrivit om rubrikerna. Detta gjorde vi

för att tydliggöra resultatet som kan ge oss relevanta svar med tanke på vårt syfte.

4.2.1 Resultat från intervju med ledningen

Nedan presenteras resultatet av intervjuer med ledningen (se Bilaga 1) som bestod av

regionchefen och platschefen..

Regionchef Platschef

Lean

Uppfattning av

Lean

Respondenten har aldrig hört talas

om Lean men definierar ständiga

förbättringar som något att ständigt

jobba med.

Platschefen definierar Lean som ett sätt att

tänka, bli effektiv samt eliminera slöseri.

Tidigare

utbildning inom

Lean

Regionchefen har ingen utbildning

om förändringsarbete men har gått

kurser som handlar om ledarskap, att

nyttja resurser samt att ta lärdom av

både kunder och anställda.

Respondenten säger att denne själv har

skaffat sig utbildning genom att läsa flera

kurser och skrivit ett arbete om Lean i

samband med sin

ekonomiingenjörsutbildning.

Utbildning för

personal

Regionchefen hänvisar till

platschefen för att få svar på den här

frågan.

Platschefen påstår att det behövs mer

utbildning om förändringsarbetet. Den

prioriterades bort och istället valdes att

successivt trycka in information om nya

rutiner och verktyg.

Lean på Byggmax i Gävle

Orsak bakom

Lean införandet

Regionchefen säger att orsaken är att

en ny platschef anställdes på

anläggningen och hans målbild var

att det ska bli bättre ordning, mer

rutiner samt bättre att jobba.
”… det finns ju duktiga konkurrenter...

men vi vill vara steget före.”

Platschefen säger att brist på ordning och

reda samt stora förluster i form av svinn är

orsaken bakom införandet av Lean, något

som denne tror på.
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Hur gick

beslutet till?

Enligt respondenter var det ett

resonemang från platschefen som

staplade upp sättet och fick av

regionchefen att testa och pröva.

Frågan ställdes inte.

Lean-verktyg Regionchefen vet inte vilka

verktyg som har använts.

5S, 5varför, en idé-tavla, visuell

styrning. En form av PDCA är verktygen

som har använts, säger respondenten.

Denna tror att Lean måste anpassas till

verksamheten men inte behöver

anpassas till branschen.

Kunden i fokus Enligt regionchefen har det att

göra med att genom att tänka

annorlunda och bemöta kunderna

på ett tydligare och vänligare sätt.

Det finns undersökningar på alla

anläggningar med en ”mysterium

köpare”26 som observerar hur

städad butiken och lagret är samt

hur kunder bemöts av personalen,

fortsätter regionchefen.

Enligt platschefen har kunden stor roll i

förbättringsarbete.

Problem/Hind

er/Svårigheter

Regionchefen säger att i en

förändringsprocess är det sällan så

att det går direkt som man tänker

eller som man vill att det ska göra.

Respondenten tycket att det är alltid

hinder när nya rutiner införs.
”Nya rutiner är så svåra att sätta, då man

lätt faller tillbaka i gamla rutiner. Speciellt

när man blir stressad.”

Personalens

reaktion/Motst

ånd/Ointresse

Den intervjuade påstår att

motstånden på anläggningen är

personliga och någon har uttryckt

att den inte tror på arbetssättet.

Platschefen svarar att det aldrig hade

varit direkt motstånd mot

förändringsarbetet på anläggningen.
”… vi sade aldrig att nu inför vi Lean så det

har aldrig varit några direkta motstånd mot

det.”

26 ”mysterium köpare”- en låtsaskund som anlitas av Byggmax för att undersöka anläggningarna och

dess personal.



38

Förändrings

arbete som ett

projekt eller en

del av

verksamheten

Frågan ställdes inte. Förändringsarbetet ses som en del av

verksamheten.

Team

Finns det

teamkänsla på

anläggningen?

Respondenten säger att det finns

teamkänsla på anläggningen.
”… det är hög stress runt så det gäller

att de som jobbar kommer bra överens,

det är jätteviktigt.”

Absolut, det finns teamkänsla, påstår

respondenten.
”… Jag tror vi bryr oss om varandra.”

Ledningen

Anser du det

viktigt att

stödja

personalen?

Regionchefen anser att det är

viktigt att stödja personalen och

platschefen.
”… jag vill att de ska se mig som en

resurs…”

Platschefen anser att det är viktigt att

stödja personalen.

Hur stödjer du

personalen?

Regionchefen säger att denna

stödjer dem genom att försöka vara

på anläggningen så ofta som

möjligt och ge personalen en blick

över hela företaget.

Platschefen säger att han stödjer sin

personal:”… jag finns till där.”

Motivering till

personal

Att förändra personalbeteende och

dess sätt att arbeta leder till att de

får en lättare resa vilket leder till att

det förenklas för alla, svarar

respondenten.

Platschefen säger att han kör väldigt

mycket med mål- och handlingsplan,

visar uppnådda mål och informerar om

hur anläggningen ligger till hela tiden i

förhållande till uppsatta mål och historik.

Kultur

Har kulturen

anpassats?

Regionchefen tycker att klimatet på

anläggningen har ändrats:” ... bättre

generellt sett”.

Respondenten tycker att tankesättet

måste ändras: ”vi agerar istället för att

reagera.”
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Brukar

personalen

komma med

förbättringsför

slag?

Respondenten säger att personalen

kommer ganska ofta med bra

förslag som han tar med sig vidare

till de andra Byggmax-

anläggningarna som han ansvarar

för.

Personalen kommer med

förbättringsförslag. Sådana förslag sätts

upp på en idé-tavla. Förslag som ska

genomföras diskuteras och som sedan

någon ges ansvaret för, svarar

platschefen.

Rutiner Regionchefen säger att det finns

tydliga regler och rutiner. Vid

anställning ska alla gå en

utbildning som innehåller många

rutiner. Regionchefen tycker att det

är platschefens ansvar att få

personalen att acceptera rutinerna.

Enligt respondenten finns det tydliga

regler och rutiner som anställda får ta del

av genom en utbildning. Det finns även

standard för rutiner som gäller på den här

anläggningen.
”Vi har satt upp som vi kallar standard för

hur man tar fram virke, hur man plastar av

gips-pallar m.m. så att det är ju standard.”

Reaktion på

brister/fel

När brist och fel uppstår försöker

regionchefen vara tydlig och påtala

det direkt.

Platschefen blir besviken och brukar ta

bilder på dessa brister/fel för att

visualisera dem till alla anställda.”Jag

bryr mig inte om vem som gjort det bara att

vi inte gör det i fortsättningen... jag har bara

noterat att så här gör man inte.

Stabilitet

Tillräckligt

med personal

Platschefen påstår att anläggningen

har tillräckligt med personal.

Det skulle behövas mer bemanning viss

tid men den är styrd av

personalbudgeten, säger respondenten.

Tillräckligt

med kunskap

och tid

Kunskapen finns, säger

regionchefen, platscheferna brukar

vara sådana som är lämpliga för

jobben.

Kunskapen finns men tiden finns inte,

hävdar platschefen.

”Jag har ju aldrig fått någon extra tid för att

driva förändringsarbete utan det ligger

samma personalbudget som om anläggningen

bara skulle rulla på. Så att det blir att

försöka involvera det i vardagen. Men det

kanske är det bästa också.”
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Resultat och framtid

Förbättringar Respondenten tycker att många

förbättringar har märkts;

anläggningen fungerar bättre,

siffrorna och nyckeltalen och även

rent fysisk är det bättre.

Anläggningen ligger bra till med alla

siffror.

Svinnet

minskat/ ökat

eller är lika

Svinnet har minskat betydligt,

tycker regionchefen.

Enligt platschefen har svinnet minskat och

de ligger väldigt bra till med svinnet.

Utvärdering av

förbättrings

åtgärderna

Regionchefen säger att genom

nyckeltalen och siffrorna, som

anläggningen visar, utvärderas

förbättringsåtgärderna.

Där är vi väldig dåliga. Vi har ju konkreta

mål då i form av svinn bland annat men

andra metoder finns inte. Vi kontrollerar,

återkopplar varje möte med hjälp av

PDCA-cirkeln och ser att det blir

genomfört men vi har inte något sätt att

mäta själva förbättringsarbetet. Vi har inte

haft verktyg att analysera vilket

genomslag förbättringsarbetet gjort, svarar

respondenten.

Redovisning av

uppnådda mål

Redovisning av uppnådda mål

visas under personalmöten, säger

respondenten.

Enligt platschefen redovisas det uppnådda

mål vid varje personalmöte.

Finns det

något som du

skulle göra

annorlunda?

Regionchefen säger om jag fick

göra om det så skulle jag ha

anställt platschefen tidigare för att

han är en väldigt duktig ledare och

platschef.

Respondenten tycker att det inte finns

något som denne vill ändra och är ganska

nöjd med hur och i vilken ordning det har

genomförts.

Lean-arbete i

fortsättningen

Respondenten anser att det är

viktigt:

Platschefen säger att de ska fortsätta och

ta det steg för steg.
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Övrigt

Är det viktigt

att ta hjälp av

någon kunnig?

Frågan ställdes inte. Det är viktigt att ta hjälp av någon

kunnig utanför verksamheten, menar

platschefen, men Byggmax i Gävle har

en väldigt speciell situation så haninte

tror att det är så viktigt på just denna

anläggning.

Svinn Svinn, enligt regionchefen,

betraktas som varor som försvinner

eller inte får betalt för.

Alla varor som vi inte få betalt för vilket

kan uppstå vid inleverans, tryckskador,

stölder, säger respondenten.

Vilka orsaker

ligger bakom

svinnet?

Respondenten nämner många

orsaker som ligger bakom svinn:

kunden medveten eller omedveten

inte betalar för materialet, det kan

vara egen anställd som tar varor,

slarv med truckkörning samt

inleveranser och vid mätningen. De

tre sista är, enligt respondenten, de

största orsakerna bakom svinnet på

anläggningen.

Platschefen säger att personalen avskyr

standarden i rutinerna och

arbetsuppgifterna är orsaken till svinn.
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4.2.2 Resultat från intervju med övrig personal

Nedan presenteras resultatet av intervjuer med övrig personal (se Bilaga 2) som utgörs av

fastanställda och timanställda:

Personalen

Lean

Uppfattning av Lean
Ingen av respondenterna har hört talas om Lean.

Utbildning inom Lean Ingen inom personalen har fått någon utbildning.  Några tycker att alla på

anläggningen behöver och borde genomgå en sådan utbildning som

handlar om förbättringsarbete.

Lean på Byggmax i Gävle

Orsak bakom Lean

införandet

(förbättringsarbete)

Alla nämner olika orsaker som ligger bakom införandet av

förbättringsarbete: ekonomiska skäl, för att förbättra resultatet, ta bort

svinnet, att arbeta effektivare.

Information om

förändringsarbete

Majoriteten anser att de får tillräckligt av information om

förändringsarbetet, medan en person inte tycker att denna får tillräckligt

med information.

Hur får ni

informationen?

Alla de intervjuade nämner personalmöte.

En person nämner även intranätet vilket uppdateras dagligen.

Är du nöjd med hur

informationen

förmedlas?

Några av respondenterna är nöjda med hur informationen förmedlas.

En respondent säger att det inte är alla gånger som man förstår men då

gäller det att själv ta reda på saker och ting.

Förslag om hur

informationen ska

förmedlas

En intervjuad påpekaratt man vill ha fler riktlinjer att följa vilket bör

förklaras bättre för att kunna veta hur de som bestämmer vill ha det.

Anser du att det blir

extra arbetsuppgifter

för dig att göra?

En person inom personalen tycker att det blir mycket mer jobb att göra,

medan en annan person säger att arbetsuppgifterna är samma men:

”Det är när man stöter på ett problem, då försöker man hitta en lösning och göra

det på ett bättre sätt.”

En annan respondent säger: ”Så att det flyter, vi är inte likadana, förut så

kunde man fastna på en och samma sak en hel dag.”
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Har du deltagit aktivt i

förbättringsarbetet?

Några respondenter tycker att de deltar i förändringsarbetet genom det

dagliga arbetet, att tänka annorlunda och göra vad som har bestämts att

göra.

Problem/Hinder/Svåri

gheter

Majoriteten betonar att det inte uppstått några svårigheter.

En respondent säger att i alla förändringsprocesser är det ett bekymmer att

ta sig vidare.

Åsikter om införandet

av förbättringsarbetet

De flesta inom personalen menar att det alltid är bra med förändringar och

förbättringar.

En person tycker att det krävs mycket mer av en att göra och man måste

anstränga sig mycket mer men man ser ofta resultatet och det är mycket

roligt.

Team

Finns det teamkänsla

på anläggningen?

Alla respondenterna påpekar att det finns teamkänsla på anläggningen och

att de är ett bra team. Alla betonar att de trivs på jobbet.

En person säger: ” Det är som en liten familj, så är det. Annars skulle vi inte

orka gå hit på morgonen.”

En annan person uttrycker: ”... och det har ju Björn vänt, han har vänt oss, vi

jobbar mer som ett team, folk skiter inte i saker längre bara därför att de tycker

att det är jobbigt utan de gör det...”

Hur upplevs

kommunikation mellan

personal och

ledningen

Majoriteten tycker att kommunikationen mellan personalen och

platschefen funkar mycket bättre än kommunikationen inom personalen.

En person säger att kommunikationen på anläggningen har sina brister

men tycker samtidigt att det har blivit bättre. Bristen är att vissa saker

kanske inte kommer dit som det skulle ha gjorts fast vi har pratat om det.

Ledning

Hur upplevs stöd från

ledningen

Alla anser att det finns stöd från både platschefen och regionchefen. Några

uttrycker att ledningen stödjer de på olika sätt. En nämner att ledningen

finns där, en andra person tycker att ledningens stöd framkommer genom

att prata om saker och ting, en tredje säger att ledningen ligger ner mycket

tid på att förklara vad som händer och vad som förväntas av alla.
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Hur kan ledningen

stödja dig?

Alla har olika förslag:

Någon säger att platschefen stödjer mycket genom att tala om hur vi ska

göra och vad vi ska göra för att bli effektivare.  Medan en annan uttrycker

att tala klart språk om vad som ska förändras ”... visar och gör så själv”.

En person säger: ”man borde ge bättre förutsättningar för personalen att lära

sig saker så att man kunde utvecklas på ett annat sätt i takt med att vi utökar

produktgrupper ...  för att kunna hjälpa kunderna bättre.”

En respondent tycker att platschefen är i personalens situation: ”… han gör

ju exakt lika mycket jobb som vi gör. Han sitter inte inne på sitt kontor och liksom

styr över oss utan han är ju en av oss han gör alla arbetsuppgifter.”

Coachande ledare ”Då förklarar han ännu mer ingående... han är väldigt duktig på att förklara

saker.”

Kultur

Brukar du komma med

förbättringsförslag?

Respondenterna betonar att de alla kommer med förbättrings- och

förändringsförslag.

Vad händer med dina

förbättringsförslag?

Personalen säger att deras förslag ofta brukar genomföras men tiden som

det tar beror på vad det är för förslag, vissa genomförs omgående medan

andra förmedlas till platschefen för att diskuteras och pratas genom.

Rutiner Alla respondenterna vet att det finns rutiner och regler som behöver följas.

Även alla vet vilket ansvar och arbetsuppgifter som förväntas av dem.

De nämner en utbildning vid anställning som innehåller alla rutinerna. En

person nämner en tavla som innehåller allt som är nytt och aktuellt.

Reaktion på brister/fel Alla de intervjuade brukar ta upp det på olika sätt när brister och fel

uppkommer. Några brukar påtala det för platschefen att detta inte är bra

och att det borde göras något åt det, medan vissa föredrar att ta upp det

med den ansvarige istället för att gå till platschefen.

Stabilitet

Tillräckligt med

personal, utrustning

och maskiner

Majoriteten tycker att det behövs mer personal på anläggningen. Många

av respondenterna tycker att det även är dåligt med utrymme och

utrustning. Endast en person säger att dessa resurser finns och räcker till.
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Tillräckligt med

kunskap och tid

Alla har olika åsikter:

En tycker att det finns kunskap men inte tid. Oftast hinner man inte med

hälften av det man har planerat att göra för ofta kommer en massa andra

saker emellan, fortsätter respondenten. Viljan att bli bättre finns och sen

skapar man både förutsättningar och tid, säger en annan respondent. En

person tycker att kunskap inte finns för denne inte har hört talas om Lean

och tid finns inte heller.

En uttryckte: ”Kunskapen tror jag finns, tiden kan vara svår men vi har ju lugna

årstider och då kan vi jobba med förändringar, men när det är lite och att göra så

är det lätt att köra in förändrings...”

Resultat och framtid

Förbättringar genom

att jobba med Lean

Alla inom personalen säger att de har märkt förbättringar och nämner

olika saker som har förbättrats: mindre svinn och krossade varor, mycket

bättre ordning på saker och ting som ligger på sin plats, bättre resultat i

siffror för hela anläggningen, nyckeltalen som anläggningen jobbar mot

har blivit bättre, bra koll på inventering och det hinns med väldigt mycket

mer saker jämfört med innan införandet.

Svinnet minskat/ ökat

eller är lika

Majoriteten säger att det har minskat men nu är det lite rörigt igen.

En respondent säger att i dagens läge har det minskat på årsbasis men det

är under sommartid som anläggningen brukar drabbas mest av svinn.

En säger: ”Nej, det har ju minskat fast nu var det väl så där igen …”

Redovisning av

uppnådda mål

Personalen säger att uppnådda mål brukar redovisas på personalmöten.

Blir du motiverad när

ledningen informerar

om uppnådda mål?

Några respondenter säger att de blir motiverade när de informeras om

uppnådda mål.

En person tycker att resultaten av målen är jätteroliga men det är resan dit

som är viktig. Man blir mer inspirerad av att ha mål och ha någonting att

sträva efter men att man inte alltid når målen är det någonting som man

inte ska gräva ner sig för utan sträva efter det bara.

En respondent betonar att när denne informeras om att anläggningen har

ökat försäljningen och denne själv inte får tillbaka något utan det är bara

för de som man jobbar för då blir respondenten inte motiverad.
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Lean-arbete i

fortsättningen

Alla respondenterna nämner att det är bra för anläggningen att fortsätta

med förändringsarbetet.

En respondent säger att det är viktigt att utveckla sig hela tiden och man

ska förändras hela tiden. Det är det som gör arbetet roligt och att det

ständigt känns meningsfullt.
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Bild 1. Inleverans

4.3 Resultat från observationer

Figur3.Layout Byggmax i Gävle.

Innan genomförandet av observationen gjordes en lista (se Bilaga 4) som innehöll vad som

skulle observeras. Observationslistan har delats in i två områden: lager och butik. Under var

och en av dem finns olika punkter och områden. Utifrån denna har vi genomfört

observationen på Byggmax i Gävle under ett tillfälle.

Under tiden som observationen genomfördes stod

en lastbil med virkesleverans parkerad vid Drive-

In lagret (se Position 1 i Figur 3). En medarbetare

lossade varorna med hjälp av truck. Virkesbuntar

staplades på marken en efter en så att de första

buntarna hamnade längs staketen (se Position 2 i

Figur 3), (se Bild 1).

Drive-In

Lager

Butik

Väntplats

Lager

Lager
1

2
3 3

8

7 6 5

4

4

Position

1. Drive-In
2. Inleverans
3. Containers
4. Lager
5. Butik
6. Informationstavla
7. Idé-tavla
8. Väntplats
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Vid varje leverans brukar en följesedel tas emot av samma person som lossar varorna och

denna hamnar i olika fack som finns vid kassan inne i butiken. Det finns två olika fack: ett

för ”prickade” leveranser, när avstämning och kontroll av varorna sker, och ett för

leveranser som inte är ”prickade”, när varken avstämning eller kontroll av varorna sker.

För att undersöka om FIFO-principen gäller på anläggnings lager, ställde vi en fråga till den

anställde som då lossade lastbilen. Svaret var: ”Det som hamnar längst in på lagret vid

lossning kommer att placeras ut på hyllorna under två dagar och säljas”. Samma svar fick vi

när vi ställde samma fråga till platschefen.

Den produkt som efterfrågas och säljs mest är

virke och denna ligger längst fram vid entrén av

Drive-In lagren (se Position 1 i Figur 3).

Kunderna kommer att se dessa varor först.

Vi har observerat att spill av virke, varor med

dålig kvalité eller förstörda varor ligger i

speciella containrar som i sin tur kommer att

slängas (se Position 3 i Figur 3), (se Bild 2).

Gruppen ställde en fråga till platschefen angående varför Byggmax inte säljer spill och

förstörda varor som ligger i containrar för mindre pris?. Svaret som vi fick var att ”det är

Byggmax Policyn som inte tillåter detta”.

Det var även mycket små mängder av några

varutyper kvar på hyllorna (se Bild 3) som inte

hade blivit påfyllda än. Vi ställde frågan om när

påfyllning sker. Svaret var: ”Vi fyller på varor

när de tar slut”.

Det finns några olika skyltar i lagret och i butiken.

Drive-In har ett lager utan tak samt två lager med

tak som ligger bredvid varandra (ett exempel,

Position 4 i Figur 3), dessa markeras med en stor

skylt som innehåller information om vilka varor

Bild 2. Container med spill.

Bild 3. Varor på hyllor.

Bild 4. Informationsskylt.
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som finns i var och en av dem (ett exempel,

se Bild 4).

Det finns även olika upplysningsskyltar på

plats vilket informerar kunderna om hur de

ska hantera produkterna, hur hålla stället

rent och andra små saker fast dessa är inte så

många (ett exempel, se Bild 5).

Skylt med materialinformation (se Bild 6) finns

vid varje produktgrupp samt en annan skylt som

anger måtten och pris (se Bild 7) på produkterna

dock anges inte varans längd.

Bild 7. Skylt med pris och mått.

Vi märkte att varje kund mäter längden på virke. Vi

ställde en fråga till platschefen om varför det saknas

information om längden på virke. Svaret blev: ”Det

skall finnas längd angivet på allt virke, på en sida av

virkesbunten samt på varje enskild bräda” (se Bild 8).

Vid observationen studerades informations- och idé

tavlor. En informationstavla (se Position 6 i Figur 3) finns bredvid kassan vid ingången till

butiken (se Position 5 i Figur 3). I den står veckans alla dagar med planering och vad som

ska göras under varje dag. Där står även allt som är akut och tillfälligt som personalen

behöver komma ihåg eller göra under en viss tid. Idé-tavla (se Position 7 i Figur 3) finns

Bild 6. Skylt med
materialinformation.

Bild 8. Virke.
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inne i personalrummet och används för inkommande förbättrings- och förändringsförslag

från personalen. Under tiden för observationen visade tavlan några förslag, samt från vem

och när hade de kommit på dessa.

Relationen mellan personalen vad gäller samverkan, samspel och kommunikation hade en

stor roll i vår observation. Vi har observerat hur personal på plats utför sina arbetsuppgifter

och hur samverkan fungerar vid behov. Under observationen märktes att alla visste sina

arbetsuppgifter, personalen gjorde sina rutiner samt att de bytte arbetsställe för att hjälpa

varandra.

Vid observationen ställde vi följande fråga till två anställda: ”behöver ni be varandra om

hjälp vid behov exempelvis vid kundtillströmning eller vid inleverans?”. Svaret var: ”Vi

känner till när det behövs hjälp. Om jag ser att det kommer fler kunder så går jag till kassan

och ser efter om det behövs hjälp”. Vi konstaterade att det finns ständig kommunikation

under arbetsgången samt att personalen jobbar under högt tempo.

Vidare uppmärksammades under observation platschefens roll på anläggningen och hur

platschefen deltar i vardagliga rutiner. Han befann sig både på lagret och också i butiken,

samt att han ersätter personalen vid behov.

Byggmax kunder kör genom lagret till butiken för att betala för varorna de plockar själv i

Drive-In lagret. Där möts kunderna av personalen som tar emot betalningen. Vid

observationen stod åtta kundens bilar på väntplatsen (se Position 8 i Figur 3). Två kunder

satt kvar i sina bilar och väntade på att personalen skulle komma. Det tog tid innan någon

av personalen kom ut för att mäta, räkna och ta emot betalningen. Sex kunder gick in för att

även köpa varor i butiken. Två av dessa kunder lämnade bagageluckan öppen. Vid

mätningen och beräkningen bad personalen resten av kunderna att öppna bagageluckan.

Personalen uppträde trevligt och kommunicerade med kunderna under tiden som

observationen pågick.
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5 Analyserande diskussion

I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån rapportens syfte, frågeställningar,

forskningsfråga samt teorin från arbetets teoretiska referensram.

5.1 Diskussion av resultat från studie av mötesprotokoll

Byggmax i Gävle har i mötesprotokoll definierat vad som betraktas som svinn och

beskrivet vilka orsaker som anses ligga bakom detta svinn. Meland (2006) menar att allt

slöseri ska identifieras och tas upp för att ett nuläge ska kunna fastställas. I Byggmax

mötesprotokollen redovisas svinn vid anläggningen med siffror eller som procent under en

definierad tidsperiod. Meland (2006) förklarar att slöseriet först måste mätas och därefter

ska ett mål sättas för respektive slöseri. Målen bör också prioriteras i en viss ordning och

genom att sedan visualisera det som har förbättrats, ges en tydlig bild av skillnaden mellan

”före” och ”efter”.

Vid analys av mötesprotokoll framkom att anställda på Byggmax i Gävle kommer med nya

idéer och ger förslag på förbättringar. Ledningen vid anläggningen i Gävle säger sig

uppmuntra detta och ger därmed uttryck för en syn på ledarskap som Liker (2009)

förespråkar, då han menar att Lean-ledare ska motivera och utmana personalen till att

komma med idéer till förbättringar.
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5.2 Diskussion av resultat från intervjuer

Synen på och kunskap om Lean

Ledningen vid Byggmax i Gävle definierar Lean som ett sätt att tänka, arbeta effektiv och

eliminera slöseri. Att eliminera slöseri och att eliminera svinn är, enligt såväl ledningen

som personalen vid Byggmax, anledningen till att de vill förbättra arbetssättet på

arbetsplatsen. Alla varor på Byggmax som försvinner eller varor anläggningen inte får

betalt för betraktas som svinn. Intervjuerna visade att personalen inte använde begreppet

Lean och inte heller hade någon gemensam definition på begreppet, de talade om istället

om förändring och förbättring. Det skiljer alltså mellan hur ledningen och personalen talar

om det förbättringsarbete som sker vid Byggmax i Gävle. Vi menar att man vid Byggmax i

Gävle bör ha gemensamma begrepp som används av alla medarbetare med samma

betydelse. Intervjuerna visade att även kunskapsnivån om Lean är olika inom företaget.

Ledningen vid Byggmax i Gävle anser att utbildning i Lean kan vara bra även om detta inte

har genomförts vid Byggmax i Gävle. Samtidigt säger Platschefen att tillvägagången de

valt, att allt successivt ”tryckts in” gett större effekt än vad en utbildning i Lean, som alla

skulle ha tvingats att genomgå, kunnat ge. Vi anser dock i likhet med Liker (2009) samt

Kotter och Schlesingers (1997) att kunskap och information är viktigt vid förändring.

Berling et al. (1999) skriver även de att det är viktigt att sprida information om ständiga

förbättringar inom organisationen så att personalen vet hur de ska göra och varför

organisationen satsar på det sätt den gör. Även några av de anställda nämner att alla

behöver kunskap i förbättringsarbetet. Vi anser utifrån detta att ledningen bör satsa på att

utbilda hela personalen i Lean.

Vi anser det vara en brist att det inte gjorts en värdeflödesanalys vid Byggmax i Gävle, som

ett första steg i Lean införandet. De så kallade Lean verktyg som används vid företaget är

5S, 5 varför, PDCA-cirkeln och visuell styrning. Vi menar att en värdeflödesanalys hade

kunnat ge en karta över alla steg i processerna vid arbetsplatsen och kunnat ”guidat” vid

prioritering och ordningsföljd på de processer som personalen skall förbättra med hjälp av

Lean-verktygen. Enligt Womack och Jones (2005) kan en karta vara till nytta vid

uppfyllande av Lean-principen - Slösa inte med kundens tid och leda till lägre kostnader för

företaget. Vi tycker att man borde genomföra en värdeflödesanalys vid Byggmax i Gävle

för att få en övergripande av värdeflödet och möjliga icke värdeskapande processer.
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Deltagande och upplevelse av förändringarna

Ledningens ser på Leanarbetet som en del av verksamheten. Personalen har lite olika syn.

Några tycker att det blir ytterligare arbetsuppgifter att utföra genom att arbeta med

förändringsarbete. Andra tycker att det ingår i deras dagliga rutiner. En anställd menar att

de kan hålla på med förändringsarbete när det blir tid över. Såväl ledningen som en del av

personalen menar att det inte har uppstått något motstånd eller ointresse mot förändringar

som skett i och med förbättringsarbetet. Ett problem som nämnts är svårigheten att ändra

sitt beteende och att man lätt faller tillbaka i gamla vanor och beteenden, speciellt vid

stunder av hög stress. Vi menar, i likhet med Liker (2009), att det är viktigt att göra

förändringsarbetet obligatoriskt och inte se på Lean som något småtrevligt att pyssla med

när man får tid över eller som en frivillig uppgift. Vi menar att ett standardiserat arbetssätt

bör inbegripa förbättringsarbetet och därmed blir förbättringsarbetet till en obligatorisk del i

det dagliga arbetet för alla på arbetsplatsen.

Det största problem som personalen för fram, var att de bekymrade sig för hur de skulle ta

sig vidare i förändringsprocessen. Vi tror att detta beror på att personalen inte har en

helhetsbild över verksamhetens framtida riktlinjer. Helhetsbilden är enligt Axelsson och

Bergman (1999) viktig och de menar att en tydlig helhetsbild är ett krav för att bli en

lärande Leanorganisation. Vi tycker att det är viktigt att Byggmax i Gävle arbetar för att

alla medarbetare får en helhetsbild av framtida riktlinjer, ett sätt skulle kunna vara att skapa

en vision av en önskad framtid som alla på arbetsplatsen skall känna till.

Team och teamkänsla

Ledningen och personalen pekar på den teamkänsla som de anser finns på Byggmax i Gävle

som viktig. En intervjuperson berättade att innan förändringsarbetet påbörjades saknades

arbetsteam, men att det bildades under arbetets gång. Det fanns bland personalen oro om

huruvida man kommer att kunna skapa arbetsrutiner när det är många timanställda som inte

ingår i förändringsarbete. Vi är tveksamma till om de team som idag finns är utformat som

ett självständigt och problemlösande team och om teamet är moget för att samarbeta. Vi

menar därför att det är viktigt att skapa team som självständigt kan förbättra och lösa

problem.
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Resurser

Alla respondenter, förutom regionchefen, tycker att personalstyrkan är otillräcklig, vilket

antas bero på en begränsad personalbudget. Den höga belastningen i dagsläget hanteras av

de anställda själva trots att detta leder till stress samt påverkar deras arbetsuppgifter och syn

på rutiner. Att ha de resurser som behövs är viktigt och Smalley (2005) skriver att

otillräckligt med resurser är en vanlig orsak till att Lean satsningar misslyckas. Även

Nilsson (1999) pekar på betydelsen av tillräckligt med resurser då denne nämner att det

största hindret idag för att genomföra förbättringsarbete är brist på tid och att det upplevs

svårt att prioritera vilka förbättringar man ska ta itu med. Vi tycker därför att det är viktigt

att Byggmax i Gävle undersöker om de har tillräckligt med personal och att de har den tid

som behövs för förbättringsarbete.

Ledningen

I Intervjuerna framkommer att ledningen ser sig själv som ett stöd i förändringsarbetet, så

som en respondent uttryckte det:”… jag vill att de ska se mig som en resurs…”. Denna bild

överensstämmer med personalens som säger sig känna stöd från både platschefen och

regionchefen. Detta är viktigt enligt Liker (2009) som menar att ledarens främsta uppgift

inom Lean är att utveckla en lärande organisation samt att leda och stödja personalen.

Standard

Att det finns tydliga regler och rutiner som ska följas av alla anställda är något som anses

viktigt av Liker och Hoseus (2008) som hävdar att en företagskultur bör genomsyra hela

organisationen samt involvera både medarbetare och chefer. Platschefen på Byggmax i

Gävle har skapat rutiner för informationsspridning gällande pågående förändringsarbeten.

Vi anser att standardisering är en viktig faktor för att lyckas med Lean.

Visualisering

Platschefen berättar att han brukar ta bilder med kamera på brister som uppstår på

anläggningen och visa dem visuellt för de anställda för att sedan prata om dessa, han

påpekar att det väsentliga är vad och inte vem, när han säger: ”Jag bryr mig inte om vem

som gjort det bara att vi inte gör det i fortsättningen... jag har bara noterat ”så här gör

man inte”. Detta tillvägagångssätt anser vi stämmer med en av de 14 principerna för The

Toyota Way-kulturen, som uppmanar ledningen att använda visuell styrning så att inga

problem döljs (Liker, 2009). Vi anser att platschefens sätt att visualisera de problem som

uppstår kan leda till att problemen förstås fortare av personalen och därmed kan hanteras



55

både lättare och snabbare samt bidra till snabbare erfarenhets- och kunskapsutveckling

bland personalen.

Återkoppling

Regionchefen och personalchefen förklarar att förbättringsåtgärderna utvärderas med hjälp

av nyckeltal samt att ledningen utformar konkreta mål för att minska svinn. Ledningen

kontrollerar och återkopplar med hjälp av PDCA-cirkeln. Hall (2004) menar att det bör

göras en noggrann jämförelse mellan nuläget och framtidens kartläggning. Vi anser att

PDCA-cirkeln inte bör användas för utvärdering av förbättringar utan endast bör användas

som ett problemlösningsverktyg.

Genom återkoppling får personalen information och blir medveten om eventuella uppnådda

mål och resultat. Vi tror att det bidrar till en positiv inställning till fortsatt förbättringsarbete

trots viss oro. Nilsson (1999) har skrivit att det är viktigt med att mål och standard ställs

upp och att medarbetarna regelbundet informeras om resultaten. Först då kan de

förutsättningar som krävs för engagemang och motivation skapas.

Nuläge och framtiden

Samtliga respondenter betonar att de har uppnått förbättringar genom Leanarbetet.

Personalen menar att ordning då saker ligger på sin plats har blivit bättre och att det

fungerar mycket bättre inom anläggningen vad det gäller dagliga rutiner. Enligt personalen

anses svinnet ha minskat under förändringsarbetets gång men att det kanske finns tendenser

till att svinnet är på väg tillbaka. Vi gör tolkningen att anläggningen har uppnått ett

kortsiktigt och ett ännu ej stabilt och varaktigt resultat. Skälet till det är att en kombination

av Leanverktyg tillsammans med endast en del av The Toyota Way principerna leder till att

resultat blir kortsiktigt och icke bestående (Liker, 2009).
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5.3 Diskussion av resultat från observation

Eftersom företaget inte har stort utrymme för att bevara och lagra stora mängder av varor i

sina lokaler, arbetar man utifrån Just in Time (JIT) och First In First Out (FIFO)

principerna. Vi anser att FIFO fungerar. Vad gäller JIT-principen anser vi, att det krävs ett

funktionellare påfyllningssystem än dagens system.

Den visualisering som görs i form av informations- och idétavlor inom anläggningen

uppdateras dagligen med idéer och ny information som är lätt att förstå. Hirano och Talbot

(1995) skriver att tydlighet är viktigt för att alla snabbt och enkelt ska kunna förstå vad som

händer.

Vi upptäckte genom vår observation att leverantörerna i vissa fall tycks avvika från de

överenskommelser som gjorts och detta problem, antar vi, skulle kunna åtgärdas av

Byggmax i Gävle om anläggningen väljer att involvera sina leverantörer i de

förbättringsarbeten som görs. En av Leanprinciperna är att se på hela kedjan av leverantör,

försäljare och kund och då måste organisationen utmana leverantörerna och hjälpa dem att

bli bättre på att hålla avtalen (Liker, 2009). På grund av att Byggmax centralt samarbetar

med leverantörer kan kanske inte Byggmax i Gävle själva kan påverka överenskommelser

med leverantörerna, men vi anser att det av Byggmax i Gävle bör tas kontakt med Byggmax

centralt och undersökas vad som kan göras.

Vid godsmottagning och inregistrering av varor följer personalens bestämda rutiner som har

diskuterats fram inom verksamheten. Vi anser att vid inregistreringen bör mängden av alla

produkter kontrolleras.

Att varornas placering i lagret var grundat på kundernas efterfrågan anser vi följer en Lean

princip som, enligt Liker (2009), säger att man bör underlätta för kunden.

Vid utregistrering, när kundens bilar ska kontrolleras av personalen, kan det finnas många

bilar som väntar på sin tur. Bilkön kan bli lång och vi rekommenderar att fler ur personalen

närvarar så att kunderna slipper vänta alltför lång tid. Att inte slösa med kundens tid anses

vara en viktig aspekt av Lean enligt Womack och Jones (2005).
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5.4 Framgångsfaktorer och hinder vid införande av Lean

Studien indikerar att det finns framgångsfaktorer och hinder vid implementering av Lean.

Nedan redovisas dessa:

Synen på och Kunskap om Lean. Kunskap och information är viktigt vid förändring så att

alla berörda vet varför organisationen satsar på det sätt den gör och hur de ska göra. Om

detta försummas då blir det ett hinder inför implementeringen.

Resurser. Innan implementering är det viktigt att ha de resurser som behövs. I annat fall

brist på resurser leder till att individerna upplever svårigheter vid genomförande av

förbättringsarbete och viktiga delar kan försummas eller inte görs i rätt tid.

Standard. Att sätta upp olika standard som alla inom företaget känner till blir en

framgångsfaktor inför Lean-implementering. Om det inte finns några standarder då kan

detta bli ett hinder för att involvera alla berörda parterna lika mycket.

Visualisering. Vid Lean-implementering är det viktigt att inga problem och fel göms utan

bör allt vara synligt för på så sätt kommer alla att förstå snabbare och lyckas bättre.

Återkoppling. Genom återkoppling får personalen information och blir medveten om

eventuella uppnådda mål och resultat. Detta kommer att bli en framgångsfaktor inför Lean-

implementering i och med återkoppling bidrar till en positiv inställning till fortsatt

förbättringsarbete trots viss oro.

Vi anser att framgångsfaktorerna och hindren som beskrivs ovan är generella vid

implementation av Lean och att de därmed har relevans vid implementation av Lean i andra

branscher än byggvaruhandeln.
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6 Slutsats och förslag till fortsatt studier

I detta kapitel ges en slutsats av arbetet och de praktiska frågeställningar som

projektgruppen besvarat under arbetets gång redovisas.

6.1 Slutsats

Det finns faktorer på Byggmax i Gävle som vi ser som positiva för det fortsatta arbetet med

att bli en ”Lean-arbetsplats”. En faktor är att man börjat känna teamkänsla på arbetsplatsen.

En annan positiv faktor är att ledarna ser som sin uppgift att stödja personalen. En tredje är

att man infört standardisering i form av rutiner, vilket är viktigt för att kunna förbättra

rutinerna. En fjärde faktor är att man visualiserar för tydlighet. En femte faktor att man

återkopplar så alla kan följa utvecklingen. Personalen upplever också att ordningen blivit

bättre på arbetsplatsen och att svinnet minskat, även om det uppges farhågor att svinnet

kanske ökar igen.

Det finns även mindre positiva fenomen och faktorer. Att inte alla har fått tillräcklig

grundläggande kunskap om Lean har fått som följd att man inte har en gemensam syn på

Lean och inte heller gemensamma begrepp vilket är problematiskt. Det saknas en

gemensam övergripande vision av ett önskat framtida tillstånd, som pekar ut en riktning för

förbättringsarbetet. Det verkar som om otillräckligt med personal lett till ökad upplevd

stress bland personalen. Vår slutsats är att man på Byggmax i Gävle uppnått en del initiala

framgångar.

Här redovisas resultatet av vårt arbete med sammanfattande svar på praktiska

frågeställningen:

1. Varför valde Byggmax i Gävle att införa Lean?

Byggmax i Gävle valde att införa Lean eftersom den nya platschefen såg behovet

av att anläggningen behöver ordning och reda samt att minska svinnet för att

förbättra resultatet.

2. Hur beskriver personalen ständiga förbättringar?

Ingen från personalen kunde beskriva exakt vad ständiga förbättringar innebär.

3. Hur beskriver ledningen ständiga förbättringar?

Ständiga förbättringar definieras som ett sätt att tänka, bli effektiv samt eliminera

slöseri, något att ständigt jobba med.
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4. Hur har Lean-implementeringen genomförts?

Personalchefen har implementerat några kaizen verktyg som han ansåg passar till

situationen på anläggningen och samtidigt har han successivt informerat personalen

om förändringsarbetet.

5. Vilka positiva/negativa reaktioner har implementeringen framkallat?

Ledningen säger att det är svårt att sätta sig in i nya rutiner, personalen har ingen

helhetssyn för förändringsarbetet.

6. Anser Byggmax att målen med ständiga förbättringar har uppnåtts?

Både ledningen och personalen anser att de har uppnått några mål som är en mer

städad anläggning, ordning och reda samt att svinnet minskat.

7. Har Lean införandet på Byggmax lett till förbättringar?

Resultatet av intervjuerna visar att Lean-införandet har lett till förbättringar genom

de nyckeltal företaget arbetar mot och resultatet blivit mycket bättre. Personalen

säger att införandet även har lett till bättre relationer mellan personalen och bättre

arbetsmiljö.

6.2 Förlag till fortsatt studier

Några frågeställningar att arbeta vidare kan vara:

 Hur kan man utvidga Lean arbetet till leverantörer?

 Vilken betydelse har materialflödet från leverantör till byggvaruföretag för

införande av Lean?

 Hur ser Lean-arbetat ut hos andra och olika byggvaruföretag?

Den sista punkten är av intresse för att utveckla resonemangen om generellt viktiga

faktorer kring Lean-införande inom byggvaruhandeln.
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7 Förslag till Byggmax i Gävle

Under den här rubriken ges kortfattat förslag på hur Byggmax i Gävle kan vidareutveckla

sitt Leanarbete.

Utifrån slutsatsen föreslår vi följande åtgärder:

 Genomför en värdeflödesanalys för att identifiera alla processer som direkt och

indirekt tillför värde för kunden och vilka processer som inte gör det så dessa kan

bli föremål för åtgärder.

 Ge grundläggande Lean utbildning till all personal, även timanställda, för att skapa

en gemensam plattform att arbeta från.

 Skapa en vision om ett framtida läge med tydlig koppling till mål och syfte med

införandet av Lean så alla förstår.

 Undersök resursbehov och tillgodose tillräckliga resurser.

 Säkerställ standard på alla processer och säkerställ att de följs, även bland

leverantörer och hjälp dem sedan att förbättra.
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Bilaga 1 Intervjufrågor till ledningenIntervjufrågor	till	ledningen
Lean- begreppet

1. Vad betyder Lean för dig?

2. Har du fått någon utbildning i Lean?

- Om ja, vilken/vilka?

- Om nej, varför inte?

- Skulle du vilja/behöva?

Lean på Byggmax

1. Varför infördes Lean på Byggmax i Gävle?

- Hur gick beslutet till?

- Varför just Lean?

2. Vilka Lean-verktyg har du infört? Varför just dessa verktyg?

3. Har du behövt anpassa Lean-verktygen så att de passar just er bransch?

- Uppstod det några problem/hinder?

- Om ja, vilka?

4. Har kunder någon roll i förändringsarbeten, om ja hur?

5. Anser du att personalen fått och får tillräckligt med information om de

förändringsarbeten som pågår?

6. Hur informerar du personalen om förändringsarbeten?

7. Finns det tidigare erfarenheter om Lean inom företaget?

8. Har du upplevt några svårigheter/problem/hinder hittills med införandet av Lean på

Byggmax?

9. Tycker du att det är viktigt att arbeta med ständiga förbättringar?

- Varför?

10. Anser du förändringsarbete som ett projekt eller en del av verksamheten?

Kommunikation och Team

1. Tycker du att det finns teamkänsla bland de anställda på Byggmax?

- Om nej, varför inte? Vad beror det på? Vad tycker du som kan göras

bättre?
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2. Hur är kommunikationen mellan dig och personalen uppbyggd på Byggmax? Hur

går det till?

3. Har ni personalmöten på Byggmax? Vad är syftet med dessa, uppfylls syftet?

- Tycker du att de är nödvändiga? (Varför?)

- Vilka brukar delta i dessa möten?

Ledningen

1. Anser du det viktigt att stödja personalen?( arbetsuppgifter,

förändringsprocesserna)

- På vilket sätt stödjer du dem?

2. Vad anser du om personalens reaktion angående Lean införandet?

- Om motstånd/ointresse, hur hanterar du det?

3. Vad gör du för att motivera personalen så att de deltar och/är aktiva i

förändringsarbeten?

Kultur

1. Tror du att Byggmax har anpassat kulturen till att genomföra förändringsarbete

inom Lean?

- Varför inte? Vad tror du att det beror på?

2. Brukar personalen komma med förbättringsförslag?

- Om nej, varför?

- Om ja, vad händer med dessa då?

3. Finns det tydliga regler och rutiner som behöver följas?

- Om ja, hur får personalen information om dessa?

- Om nej, vad beror det på? Hur kan man göra bättre?

4. Hur regerar du när du ser brister/fel på arbetsplatsen?

Stabilitet

1. Tycker du att Byggmax Gävle har tillräckligt med personal, utrustning och

transport?

- Varför?Varför inte?

2. Vet du vad som förväntas av dig i ditt arbete? (tydlig arbetsbeskrivning?)

- Om nej, varför inte?

- Om ja, vilket ansvar har du?

3. Tycker du att det finns tillräckligt med kunskap och tid för att bedriva

förändringsarbete?
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- Om nej, vad beror det på?

Resultat och framtiden

1. Har du märkt några förbättringar genom att jobba med Lean?

- Om ja, Vilka?

- Om nej, vad tror du det beror på?

2. Har svinnet minskat, ökat eller är lika mycket jämfört med innan

förbättringsarbeten?

3. Hur ser du på Lean- arbetet (förändringsarbete) i fortsättningen?

4. Hur utvärderas förbättringsåtgärderna?

- Följer man upp dem på något sätt?

5. Brukar du redovisa uppnådda mål inom förbättringsarbeten till personalen?

- Om ja, hur?

6. Utifrån de erfarenheter du fått hittills med Lean införandet, finns det något du

skulle göra annorlunda?

- Varför?

Övrigt

1. Tycker du att det är viktigt att ta hjälp av någon kunnig inom Lean utanför er

verksamhet?

2. Vad betraktas som svinn på Byggmax?

3. Vilka orsaker tror du ligger bakom svinnet?
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Bilaga 2 Intervjufrågor till personalenIntervjufrågor	till	personalen
Lean- begreppet

1. Vad betyder Lean för dig?

2. Har du fått någon utbildning i Lean?

- Om ja, vilken?

- Om inte, Varför inte?

Lean på Byggmax

1. Anser du att du fått och får tillräckligt med information om de

förändringsarbeten som pågår?

2. Hur får du information om förändringsarbetet?

- Är du nöjd med hur informationen förmedlas?

- Har du förslag på förbättringar av hur informationen ges?

3. Vet du om det finns tidigare erfarenheter om Lean inom företaget?

4. Vet du varför Lean införs som arbetsmetod på Byggmax i Gävle?

5. Har du deltagit aktivt i förändringsarbetet?

- Om ja, hur? Har dina arbetsuppgifter påverkats på något sätt? (Ökades,

minskades)

- Om nej, varför?

6. Vad är din åsikt om införandet av Lean på Byggmax? (positiv, negativ)

7. Har du upplevt några svårigheter/problem/hinder hittills med införandet av

Lean på Byggmax?

8. Tycker du att det är viktigt att arbeta med ständiga förbättringar?

- Varför?

Kommunikation och Team

1. Finns det teamkänsla på Byggmax?

- Varför inte? Vad beror det på? Vad tycker du som kan göras bättre?

2. Trivs du på jobbet? (dina uppgifter, kollegor, chefen, arbetsmiljö)

- Vad beror det på?

3. Hur tycker du att kommunikationen mellan platschefen och personalen

fungerar på Byggmax?
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4. Har ni personalmöten på Byggmax?

- Vad är syftet med dessa, uppfylls syftet?

- Vad tycker du om personalmötena? (positiv, negativ?)

- Vilka brukar delta i dessa möten?

Ledningen

1. Känner du stöd från ledningen på Byggmax? (arbetsuppgifter,

förändringsprocesserna)

- Om ja, hur?

- Om nej, vad bör ledningen bidra med/hjälpa till med?

2. Vad kan ledningen göra för att stödja dig i förbättringsarbetet?

3. Brukar ledningen redovisa uppnådda mål inom förbättringsarbeten?

- Om ja, blir du motiverad av detta?

Kultur

1. Brukar du komma med förbättringsförslag?

- Om nej, varför?

- Om ja, vad händer med dessa då?

2. Finns det tydliga regler och rutiner som du behöver följa?

- Hur få du information om dessa?

- Om nej, vad beror det på? Behövs det? Hur kan man göra det bättre?

3. Hur regerar du när du ser brister/fel på arbetsplatsen?

Stabilitet

1. Tycker du att Byggmax Gävle har tillräckligt med personal, utrustning och

transport?

- Varför?Varför inte?

2. Vet du vad som förväntas av dig i ditt arbete? (Tydlig arbetsbeskrivning)

- Om nej, varför inte?

- Om ja, vilket ansvar har du?

3. Tycker du att det finns tillräckligt med kunskap och tid för att bedriva

förändringsarbete?

- Om nej, vad beror det på?

Resultat och framtiden

1. Har du märkt några förbättringar genom att jobba med Lean?
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- Om ja, vilka?

- Om nej, vad tror du att det beror på?

2. Vet du om svinnet har minskat, ökat eller är lika mycket jämfört med innan

förbättringsarbeten?

3. Hur ser du på Lean arbetet (förändringsarbete) i fortsättningen?
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Bilaga 3 Missiv

Missiv

Detta brev är till dig som ska medverka vid en intervju gällande det förändringsarbetet i

Lean som har skett och fortfarande pågår på er arbetsplats. Syftet är att få ta del av dina

upplevelser, erfarenheter och synpunkter.

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som ska utföra ett projektarbete på er arbetsplats.

Syftet med detta är att genomföra en analys av det förändringsarbete som pågår på

Byggmax, vad som har åstadkommits, vilka specifika problem som uppstod och vilka

faktorer som är nödvändiga vid ett sådant förändringsarbete i denne bransch. Dina

upplevelser och åsikter är mycket viktiga och är till stort hjälp för att skapa en mångsidig

bild av detta förändringsarbete i Lean som fortfarande pågår.

Vi vill meddela att det är frivilligt att delta i våra intervjuer och du kan välja att avbryta

intervjun när som helst. När det gäller personuppgifter och informationshantering så

kommer detta att hanteras konfidentiellt, inga obehöriga kommer att ta del av dem. Vi

kommer att använda resultatet i vår skriftliga rapport men individuella svar kommer inte att

relateras till personer och deras identiteter kommer inte att identifieras.

Förutbestämda frågor kommer att användas under intervjun och dina svar är viktiga samt

vill vi meddela dig att det inte finns fel eller rätt svar. Vi vill gärna spela in intervjun med

dig. Detta för att undvika missförstånd samt underlätta för oss vid tolkningen av dina svar

då vi kan gå tillbaka och lyssna på intervjun igen. Inspelningen kommer enbart att ske om

du godkänner det.

Med vänliga hälsningar.

Natalja Frid Shene Peshrawghani
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Bilaga 4 ObservationslistaObservationslista
Lager

1. Rutiner i lager (t.ex. hur tar de emot varor; IT -registrering)

2. FIFO-princip (var hamnar inkommande varorna?)

3. FLÖDE (anpassat till kundens behov?).

- Vilka varor säljs mest?

- Var och hur placeras dessa?

- Hur kan kunderna nå dem?

4. Svinn: spill, slarv (var hamnar spill?).

5. Visualisering (tydlig information för kunder, skyltar).

Butik

1. Personals relation (teamkänsla, samspel, samverkan, ömsesidig hjälp).

2. Rutiner (hur rutinerna följes av personalen?)

3. Kund i fokus (hur personalen bemöter kunderna?)

4. Visualisering (tavla, förbättrings tavla, skyltar, tejpat område osv.).

5. Gå Gemba.


