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Sammanfattning 

Lean är numera ett välkänt begrepp och konceptet har applicerats på många olika typer av 

organisationer. Tankesättet bygger på att ta tillvara på de mänskliga och materiella resurser som finns, 

effektivisera arbetsprocesser och utveckla verksamheten genom att arbeta med ständiga förbättringar. 

Det är förbättringar som främjar arbetsaktiviteter som skapar värde och eliminerar arbetsaktiviteter 

vilka klassas som slöseri. Detaljhandeln har liksom många andra branscher fått upp ögonen för Lean. 

Livsmedelskoncernen ICA beskriver att de sedan 2012 arbetat att implementera Lean. Syftet med 

undersökningen är att se hur Lean kan implementeras på en ICA butik och därför valdes ICA 

Supermarket i Tierp som fallstudieföretag. På ICA Supermarket i Tierp vill de fortsätta utvecklas och 

är intresserade av att veta mer om Lean och se hur butikens förutsättningar ser ut för en framtida 

implementering av konceptet. Den forskningsmetod som användes var fallstudie. Studien genomfördes 

med hjälp av en litteraturstudie, samt via intervjuer med butikschef och avdelningsansvarig personal 

på företaget. Resultaten visade på flera skillnader i butikchefens och personalens uppfattning av 

butikens nulägessituation, bristande ledarskap respektive ett lågt engagemang hos de anställda. ICA i 

Tierp har en engagerad butikschef men i dagsläget får denne inte sin personal med sig i arbetet med att 

utveckla butiken. De största hindrande faktorerna som identifierats på ICA Supermarket i Tierp är ett 

dåligt informationsflöde samt att de brister i återkoppling av dagligt arbete. Dessa brister kan vara 

grunden till en rad andra faktorer som verkar hindrande för en implementering av Lean, till exempel 

att personalen motverkar förändringar, lågt engagemang och bristande teamkänsla. Slutsatsen av 

undersökningen är att mer fokus bör tillägnas den mänskliga resursen, såsom att skapa ett bättre 

informationsflöde, utdela feedback och återkoppla dagligt arbete och förbättringar. Genom detta skulle 

det kunna frambringas delaktighet och engagemang hos de anställda vilket skulle förbättra 

förutsättningarna för en god implementering av Lean. 

 

Nyckelord: Lean, ledarskap, organisationskultur, den mänskliga resursen, respekt för människor, 

ständiga förbättringar, ICA, detaljhandeln. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Lean is now a well-known term and the concept have been applied to many different types of 

organizations. The mind-set is based on utilization of human and material resources make work 

processes more efficient and develop the business by working with continuous improvements. The 

improvements should promote work activities that create value and eliminate activities that are 

classified as waste. The retail sector has, like many other industries, become aware of Lean. The food 

retailer ICA have since 2012  been working with a new strategy which is based on communicating a 

shared vision, utilization on existing resources, streamline operations and work with continuous 

improvements. To investigate the conditions for how Lean can be adapted in to the retail sector, the 

food retailer company ICA Supermarket in Tierp was selected as a case study company in this study. 

ICA Supermarket in Tierp are interested of learning more about Lean and see how the store's 

conditions look like for a future implementation of the concept. The research method used was a case 

study. The study was conducted by means of a literature review and through interviews with the store 

manager and department head staff at the company. The results showed several differences between 

the perception of the current situation by the store manager and by the employees, and also a major 

lack of commitment among the employees. ICA in Tierp has a committed store manager, but in the 

current situation the staff is not willing to go along with the concerned in the work with develop the 

store. The major obstructive factors identified in ICA Supermarket in Tierp is an insufficient flow of 

information and that the deficiencies in the feedback of everyday work. These deficiencies can be the 

foundation for a range of other factors that seem prohibitive for an implementation of Lean, such that 

the employees are unwilling to work with changes, low commitment and lack of team spirit. The 

conclusion of the study is that more focus should be devoted to the human resource, to create a better 

flow of information and distribute feedback and reconnect daily work and improvements. This would 

bring participation and commitment by the employees which would improve the conditions for a good 

implementation of Lean. 

 

Keywords: Lean, leadership, organizational culture, the human resource, respect for people, 

continuous improvements, ICA, retail sector.  
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1. Introduktion 

I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrunden till denna studie samt en redogörelse för dess 

syfte och forskningsfrågor. Verksamheten som berörs kommer också att kort beskrivas i kapitlet.  

 

1.1 Bakgrund 

Lean är ett koncept som företag världen över tillägnar alltmer intresse, och beskriver en 

företagsfilosofi som har sitt ursprung i Toyota Production System (TPS). Begreppet Lean 

härstammar från den västerländska tolkningen av TPS. Eftersom Toyota med sitt arbetssätt visat 

sig vara världsledande inom kvalitet, produktivitet, kostnadsreduktion och försäljningstillväxt är 

det en inspirationskälla till organisationer i det västerländska näringslivet (Spear, 2004; 

Rundqvist & Karlöf, 2010). Denna studie har som syfte att undersöka hur Lean kan anpassas till 

en ICA butik. Det är av intresse för att det inte finns mycket forskning på hur Lean kan 

appliceras inom detaljhandeln, och för att en ökad kunskap kan bidra med en förbättrad 

lönsamhet för butiken samtidigt som den kan leverera en bättre butiksupplevelse för kunden 

(Oskarsson et al., 2011; Hernant & Boström, 2010). På ICA beskriver de att de sedan 2012 

arbetat med en ny övergripande koncernstrategi som går ut på att förmedla en tydlig vision som 

de beskriver är att göra varje dag lite enklare för kunden. Strategin går även ut på att tillvara ta 

de resurser som finns inom ICA, arbeta för en ökad effektivitet och med ett förhållningssätt som 

bygger på ständiga förbättringar (ICA, 2014). Dessa värderingar kan liknas med de som 

förespråkas inom Lean. Det är bevisat att arbetssättet Lean måste anpassas efter förutsättningar 

på det egna företaget, vilket har lett till att det idag finns många olika definitioner och åsikter 

om dess innebörd (Krafcik, 1988). Konceptet uppfattas därför abstrakt och har visat sig vara 

svårt att implementera (Ibid). Osono et al. (2008) hävdar dock att Lean är möjligt att 

implementera på vilket företag som helst bara rätt förutsättningar finns. Eftersom konceptet 

uppfattas svårt att implementera men möjligt med rätt förutsättningar är två av studiens 

frågeställningar att identifiera faktorer som kan verka stödjande och hindrande för en 

implementering av Lean.   

1.1.2 Fallstudieföretaget ICA Supermarket Tierp 

ICA Supermarket i Tierp är en butik där en handlarfamilj äger och driver verksamheten sedan år 

2010. Butiken har idag mellan 10 och 19 anställda och hade föregående bokslutsår en 

omsättning på 66 955 000 kronor (Foretagsfakta, 2014). Sedan familjen övertog butiken 2010 

har företaget utvecklats genom att de fördubblat sin årsomsättning vilket illustreras i figur 1. 

nedan. 
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Figur 1. Butikens utveckling i omsättning sedan 2010 (Foretagsfakta, 2014). 

 

Familjens fokus har hittills varit att arbeta för att få de anställda att trivas. De tror att en personal 

som mår bra är en förutsättning för att kunden ska vilja komma till butiken. Nu vill de fortsätta 

utvecklas och i samband med att de fått information om Lean via ICA, är de intresserade av att 

se vilka förutsättningar som finns i butiken för en framtida implementering av konceptet. Med 

en implementering av Lean hoppas butiken på att spara tid och förenkla arbetet för personalen. 

Studiens tredje, mer praktiska, frågeställning är att arbeta fram en implementeringsplan för en 

framtida implementering av Lean till fallstudieföretaget.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förutsättningarna för implementering av Lean i en ICA 

butik och föreslå en vetenskapligt grundad implementeringsplan. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Vilka stödjande faktorer finns för implementering av Lean i en ICA butik? 

 Vilka hindrande faktorer finns för implementering av Lean i en ICA butik? 

 Hur kan en implementeringsplan utformas för implementering av Lean på ICA 

Supermarket i Tierp? 
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2. Metod 
 

Metodkapitlet förklarar den metod som använts i arbetet, varför den valts och hur den passar in 

i studien. Det kommer också en beskrivning av de datainsamlingsmetoder som använts och en 

förklaring till varför de valts. Därefter följer en rubrik som beskriver hur insamlad data använts 

och analyserats i undersökningen. Slutligen följer de avgränsningar som gjorts. 

 

2.1 Introduktion och genomförande 

Syftet med studien är att undersöka förutsättningarna för implementering av Lean i en ICA 

butik. Nulägessituationen på fallstudieföretaget identifierades med hjälp av intervjuer med 

butikschef och personal med avdelningsansvar. En andra del av syftet är att leverera en 

implementeringsplan till fallstudieföretaget där rekommendationer och förslag på förbättringar 

ges. Implementeringsplanen arbetades fram genom en analys av de hindrade och stödjande 

faktorerna som identifierades på företaget. Utifrån planen kan företaget se var fokus bör läggas 

för att skapa goda förutsättningar för en framtida implementering.  

2.1.1 Min förförståelse 

Jag har under tre somrar arbetat på fallstudieföretaget. Min förförståelse är att jag känner 

butikschef och övrig personal i butiken. Att ha en relation till uppgiftslämnare i studien kan 

innebära både för- och nackdelar. Beroende på hur relationen till uppgiftslämnaren ser ut kan 

resultatet av intervjun påverkas. Relationen kan påverka graden av hur mycket information 

uppgiftslämnaren vill dela med sig av. Detta innebar inga problem i denna studie utan 

intervjuerna gav mycket information. En förförståelse fanns också i hur arbetssätt och rutiner 

fungerar för de anställda. I studien innebar detta en fördel i och med att mindre energi behövde 

läggas på att lära sig hur verksamheten fungerar.  

 

2.2 Fallstudie  

En fallstudie är en studie av ett exempel från en särskild urvalsgrupp eller en speciell kategori 

(Biggam, 2011). Intervjuer är en vanlig metod att samla in data (Ibid). En fallstudie kan 

anpassas till fallstudieföretaget genom att olika nivåer kan användas och analyseras (Yin, 1984). 

En fallstudie kan samla in data via ett kvalitativt eller kvantitativt tillvägagångssätt beroende på 

hur resultaten ska presenteras (Eisenhardt, 1989).  

 

Som metod i detta arbete valdes fallstudie eftersom syftet är att undersöka förutsättningar för 

Lean i en ICA butik. Detta överensstämmer med Biggams (2011) definition av en fallstudie. 
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Enligt Yin, (1984) kan en fallstudie utformas efter fallstudieföretaget vilket stödjer arbetet med 

att svara på studiens andra syfte, att leverera en implementeringsplan.  

2.2.1 Kvantitativ och kvalitativ data 

Information kan samlas in och kategoriseras på två olika sätt. Kvantitativ data samlas in på ett 

sätt som gör informationen möjlig att mäta och presentera statistiskt i tabeller och diagram. 

Kvalitativ data kan uppfattas svårare att mäta och associeras med en "mjukare" presentation av 

resultat utan fokus på siffror (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Biggam (2011) och Murray 

& Hughes (2008) beskriver kvantitativ data som data som kan sammanställas statistiskt och 

kvalitativ data som data som beskriver och förklarar händelser och omständigheter. Dock är det 

viktigt att inte fastna och fokusera alltför mycket på grupperingen av data. Verkligheten bör inte 

ordnas i kategorier utan liknar mer en gråzon där kvalitativ och kvantitativ data kompletterar 

och underbygger varandra (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997; Biggam, 2011). Denna 

undersökning kommer att inrikta sig på behandling av kvalitativ data som samlas in främst via 

intervjuer. Detta för att intervjuerna ska kunna formuleras med öppna frågor och de som 

intervjuas ska få en chans att ge friare svar på hur de upplever situationen på företaget.  

2.2.2 Primär och sekundär data 

Data och information som kommer direkt från källan till en studie eller händelse kallas för 

primär data. Exempel på primär data är intervjuer, observationer och dagböcker (Murray & 

Hughes, 2008).  Sekundär data är material som inte är original men innehåller information som 

citerats, översatts eller baserats på andras primära källor. Exempel på sekundär data är historia, 

samt material som inte klassificeras som vetenskapligt (Ibid). I denna studie kommer både 

primär och sekundär data att användas. Primär data kommer att utgöras av empiriskt material 

från intervjuer på fallstudieföretaget. Sekundär data kommer att insamlas via webbsidor för att 

ta reda på fakta om företaget och detaljhandeln. 

 

2.3 Insamling av data 

I studien användes två olika metoder för att samla in information och data, litteraturstudie och 

intervjuer med butikschef och avdelningsansvarig personal. 

2.3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har som syfte att undersöka vad andra säger om valt forskningsområde. 

Under rubriken teoretisk referensram ges en summering av tidigare publicerat arbete för att ge 

en bredare syn på området (Murray & Hughes, 2008). Detta för att skapa en logisk och 

sammanhängande grund vilken lägger fram fakta som stödjer studiens forskningsresultat 

(Biggam, 2011). Ett ämnesområde som funnits länge kan med fördel undersökas med hjälp av 
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böcker, medan områden med snabb utveckling kan informationssökningen inriktas på 

tidsskrifter och vetenskapliga artiklar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Litteraturstudien i 

detta arbete har genomförts med hjälp sökning i bibliotek och databaser för att finna relevanta 

vetenskapliga böcker och artiklar.  

2.3.2 Intervjuer 

I denna studie har primär data insamlats via intervjuer med en butikschef och sex anställda med 

avdelningsansvar på fallstudieföretaget. Intervjuer är en datainsamlingsmetod som passar in i 

studien för att det ger personalen en möjlighet att uttrycka sina åsikter på ett friare sätt. Öppna 

frågor skapar utrymme för följdfrågor och vidare funderingar. En fördel med att intervjua 

personal med olika befattningar är att det ger en syn på saker ur olika perspektiv och möjliggör 

jämförelser (Biggam, 2011). I studien formulerades intervjuerna med öppna frågor för att 

respondenterna skulle kunna beskriva situationen på sitt eget sätt och det genomfördes 

intervjuer med både butikschef och personal med avdelningsansvar. Intervjuerna med 

butikschef och avdelningsansvariga har formulerats på samma sätt förutom att  

det lades till några frågor om Lean i intervjun med butikschefen. Anledningen till varför frågor 

om Lean inte ställdes till personalen var för att begreppet Lean inte är känt hos någon av 

personalen. Resultaten och analysen i studien har utgjorts av en jämförelse mellan butikschefens 

och de avdelningsansvarigas information.  

 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) bör frågorna till intervjuerna utformas i förhand för 

att samtalsämnet ska hållas inom det område som är väsentligt för arbetet. Det är viktigt att 

under intervjuerna kontrollera så att alla frågor är uppfattade på rätt sätt för att utesluta 

eventuella missförstånd och oavsiktliga utelämnanden. Vid frågeformulering är det också viktigt 

att tänka igenom vad som angeläget att få ut av intervjuerna samt vem som kommer att få 

tillgång till informationen (Ibid). I studien togs hänsyn till det som Eriksson & Wiedersheim-

Paul (1997) beskriver genom att intervjuerna utformades i förväg och att frågorna formulerades 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Exempel på frågor som ställdes under intervjuerna 

var angående företagets vision, hur det fungerar med utbildning, återkoppling, kommunikation 

och förbättringsarbeten. Intervjuerna i helhet kan hittas under bilaga 1 och 2 i rapporten. 

 

Under intervjuer är det viktigt att berätta vad undersökningen handlar om, förklara för personen 

som intervjuas varför dennes åsikter är av värde för arbetet och vad informationen kommer att 

användas till. Det är av fördel om det i situationen kan skapas ett förtroende mellan intervjuare 

och intervjuad (Bell, 2006). Vid en intervju är det även viktigt att tänka på de nackdelar som 

kan uppkomma i samband med metoden. Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) hävdar att 

nackdelar kan vara att frågeställaren och den som blir intervjuad kan påverka varandra och ge 
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effekter på arbetet, samt att det kan vara svårt att ställa känsliga frågor eftersom en viss del av 

anonymiteten försvinner.  

 

Etiska forskningsprinciper 

I en intervju är det viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska principer som finns för att 

skydda personen som intervjuas. Dess syfte är att skapa en riktlinje för den överenskommelse 

som uppkommer mellan den som intervjuar och den som lämnar information. 

Överenskommelsen kan skydda uppgiftslämnaren genom att motverka att känslig information 

läcker ut och orsakar psykisk eller fysisk skada. Nedan beskrivs fyra forskningsetiska principer 

och på vilket sätt de tagits hänsyn till i studien (HSFR, 1990). 

o Princip 1- Informationskravet. 

Forskaren ska delge all information från undersökningen som kan tänkas påverka 

uppgiftslämnaren och dennes villighet att delta. Innan intervjuerna i denna studie 

förklarades dess upplägg och syfte för personalen, samt hur deras information skulle 

användas och vilka som skulle få ta del av den. 

o Princip 2- Samtyckeskravet. 

Forskaren ska säkerställa att den som intervjuas själv bestämmer över dess medverkan i 

studien. I denna undersökning tillfrågades de anställda personligen och deras 

medverkan var frivillig.  

o Princip 3- Konfidentialitetskravet. 

Personuppgifter som tas med i studien ska förvaras på ett sätt som undanhåller 

informationen för obehöriga. Innan intervjuerna i denna studie informerades personalen 

om att all information skulle sammanställas så att uppgiftslämnaren framstår som 

anonym i rapporten. Bandinspelningen från intervjun har endast behandlats av den som 

genomför studien och kommer att tas bort när undersökningen är avslutad. 

o Princip 4- Nyttjandekravet. 

Insamlad information om enskilda personer får endast användas i ändamål för 

forskning. Innan intervjuerna påbörjades i denna undersökning förklarades för 

uppgiftslämnaren att dennes medverkan i rapporten är anonym och att den som 

intervjuar har tystnadsplikt (HSFR, 1990). 

 

Pilotintervju 

Innan intervjuerna genomfördes på fallstudieföretaget utfördes en pilotintervju. Pilotintervju 

betyder förstudie och innebär att intervjufrågorna i förhand prövades på en testperson. Fördelar 

med testet är att se hur frågorna fungerar i ett samtal samtidigt som tiden intervjun tar kan mätas 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). 
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Digital ljudupptagning 

I intervjuer kan digital ljudupptagning användas som metod för att samla in och spara 

information. Ljudupptagning är till stor hjälp när studien involverar stora mängder data 

(Eisenhardt, 1989). Innan bandinspelningen påbörjades under intervjuerna fick personerna ge 

sitt godkännande. Godkännandet skedde under förutsättningen att hänsyn tas till att 

uppgiftslämnaren framställs som anonym i rapporten (Murray & Hughes, 2008).  

 

2.4 Analys av data 

Analysera data är den svåraste men samtidigt viktigaste delen av bildandet av en teori utifrån en 

fallstudie (Eisenhardt, 1989). Att analysera är en kumulativ process som kopplar samman 

empiriska resultat med jämförelser från litteraturstudien (Biggam, 2011). Nedan i figur 2. 

illustreras analysprocessen och dess olika steg följt av förklaringar av begreppen. 

Analysprocessen har använts vid behandling av den kvalitativa data som framtagits genom 

studien. 

 

 

Figur 2. Beskrivning av processen med att analysera kvalitativ data. 

 

1. Intervjuerna av personalen strukturerades i olika teman och underrubriker för att underlätta 

analysen av kvalitativ data. Exempel på teman är vision, utbildning, återkoppling, 

kommunikation och förbättringsarbete. Dessa teman reflekterar studiens syfte och 

forskningsfrågor genom att vara faktorer som påverkar förutsättningar för Lean. 

 



 

8 

 

2. Utifrån bandinspelningarna från intervjuerna skedde sammanställning av information. 

Sammanställning av data från litteraturstudien sammanställdes kontinuerligt i rapporten under 

studiens gång.  

 

3. I studien ordnades sammanställd data i fokusområden med kopplingar till de teman och 

underrubriker som utgjorde strukturen i intervjuerna. Det användes samma teman som utformat 

intervjuerna, till exempel vision, utbildning, återkoppling, kommunikation och 

förbättringsarbete. 

 

4. Därefter genomfördes två jämförelser. Först en analys av likheter och olikheter mellan 

intervjun med butikschef och intervjuerna med avdelningsansvarig personal. Detta för att se om 

de hade lika uppfattning om situationen oberoende av position. Jämförelsen skapade grunden 

för nulägesbeskrivningen. Sedan gjordes jämförelser av de resultat som framkommit från 

litteraturstudien med de empiriska resultaten från fallstudieföretaget. 

 

5. Slutligen tolkades resultaten av analysprocessen i studiens slutsats. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet definieras som förmågan att undersöka det som avses att undersökas (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 1997). Om inte studien undersöker det som avses spelar det ingen roll 

huruvida studien är bra eller inte. I denna studie har det gjorts försök till att stärka validiteten 

genom att utforma ett tydligt syfte och frågeställningar, den teoretiska referensramen består av 

material från flera olika källor, det gjordes pilottest innan intervjuerna och det genomfördes 

intervjuer med både butikschef och avdelningsansvarig personal för att få en mer 

verklighetstrogen bild av situationen.  

 

Reliabilitet är ytterligare ett krav som kan ställas ur vetenskaplig ståndpunkt och innebär att 

studien ska ge tillförlitliga resultat. Ur reliabelt perspektiv bör en studie gå att upprepa av 

oberoende part utan att vara beroende av personen som utarbetat undersökningen (Murray & 

Hughes, 2008; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Samtliga intervjuer spelades in med 

digital ljudupptagning vilket minskar risken för att resultaten feltolkas under 

sammanställningen. 

 

2.6 Generaliserbarhet 

Om en studie är generaliserbar kan dess resultat och insamlade kunskap generaliseras och 

appliceras på andra områden och företag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Eftersom detta 



 

9 

 

är en fallstudie och ett specifikt fall som studeras kan det vara svårt att generalisera till andra 

företag. Enligt Yin (1984) kan det utifrån en fallstudie göras teoretiska generaliseringar till 

andra företag. I denna studie kan de stödjande och hindrande faktorer för Lean som identifierats 

i litteraturstudien generaliseras till andra företag. 

 

2.7 Avgränsningar 

 

Fallstudie som forskningsstrategi innebär att ett specifikt fall studeras. Nackdelen med metoden 

är att graden av generalisering minskar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). För att öka 

graden av generalisering har intervjuerna formulerats utifrån de generella hindrande och 

stödjande faktorer för Lean som identifierats i den teoretiska referensramen. Därmed skulle 

samma frågor kunna ställas på vilket annat företag som helst. Slutsatsen som kunde dras från 

studien var att en implementering av Lean är beroende av den mänskliga faktorn och mindre av 

organisationens utformning. Studien styrker därmed mångsidigheten med konceptet Lean och 

slutsatsen skulle kunna generaliseras till andra företag.  
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3. Teoretisk referensram 
 
I teorikapitlet presenteras en summering av relevant teori från tidigare publicerat arbete på 

forskningsområdet. 

 

3.1 Lean 

Begreppet Lean kommer ursprungligen från den västerländska tolkningen av Toyotas 

produktionssystem och är en produktionsfilosofi som utvecklades av den japanska 

biltillverkaren Toyota under 1900-talet (Osono et al., 2008). Toyota beskrivs som ett av 

världens mest omtalade företag på grund av dess framgångsrika produktionssystem och 

företagskultur. Konceptet går ut på att investera i sådant som skapar värde (kunskap, personal, 

hälsa och säkerhet) och ständigt söka efter vägar till förbättringar för att reducera slöseri som 

ger kostnader utan att generera värde. Genom detta beskrivs Toyota som ledande inom såväl 

kvalitet, produktivitet, kostnadsreduktion som försäljnings och marknadstillväxt. Forskare, 

journalister och företag inom olika typer av organisationer har under flera decennier försökt 

identifiera och efterlikna Toyotas väg till framgång (Spear, 2004). 

 

Flera forskare beskriver Lean som en filosofi som går ut på att optimera och tillvara ta 

företagets befintliga resurser och sägs vara ett tankesätt som uppkommit till följd av historiska 

händelser. Under uppbyggandet av samhället efter det andra världskriget var Japans ekonomiska 

och mänskliga tillgångar kraftigt begränsade (Oskarsson et al., 2011). Därför utvecklades ett 

tankesätt som tog tillvara på resurser och eliminerade sådant som inte bidrog med värde (Osono 

et al., 2008). I företagen genomfördes detta genom att förkorta genomloppstiden för 

tillverkningsprocessen, med syfte att få tillbaka pengar som investerats, och att de koncentrerade 

sig på att endast tillhandahålla det som kunden efterfrågar. För att möjliggöra detta ställs stora 

krav på marknadskännedom där företaget är skickligt på att avläsa vad kunden vill ha och 

varför, samt vilket pris kunden är beredd att betala. Tankesättet bygger på att en minskad krona i 

logistikkostnader är en extra krona i vinst (Oskarsson et al., 2011). 

 

Liker (1996) definierar begreppet Lean som en filosofi som implementeras med syfte att minska 

tiden från att efterfrågan uppstår hos kund till leverans, och skapa ett effektivt flöde genom att 

eliminera alla sorters slöseri inom företaget. Då logistik är ett ämnesområde där helheten 

prioriteras är den huvudsakliga fördelen med Lean att det skapas en helhetsförbättring som 

genomsyrar hela företaget (Oskarsson et al., 2011).  

 

Andelen lyckade implementeringar av Lean anses låg och en anledning är att alltför stor 

fokusering tillägnas applicering av verktyg och tekniker (Spear, 2004; Bhasin & Burcher, 2006). 
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För att logistiska koncept och strategier ska kunna förverkligas krävs mycket goda kunskaper 

om vad som sker på operativ nivå, där verksamheten bedrivs (Oskarsson et al., 2011). Med ett 

bra förarbete och rätt ledarskap kan Lean implementeras på vilket företag som helst med goda 

resultat (Osono et al., 2008).  

3.1.1 Slöseri 

Slöseri är inte bara är sådant som konkret går att mäta utan uppkommer till stor del i samband 

med brister inom de "tysta delarna" inom företaget. Osono et al. (2008) beskriver de tysta 

delarna som arbetsrutiner, ledarskap och organisationskultur. För att nå positiva resultat av 

insatser mot slöseri ställs stora krav på arbete med företagets organisationskultur (Bhasin & 

Burcher, 2006). Emiliani (2006) definierar slöseri som de aktiviteter och beteenden som bidrar 

med kostnader men inte skapar värde för kunden (Ibid). 

Oskarsson et al. (2011) och Keyte & Locher (2008) beskriver olika typer av slöseri: 

 Överbeställningar 

 Kassationer 

 Väntan 

 Transporter 

 Bristande resursutnyttjande 

 Lager 

 Onödiga rörelser 

3.1.2 Dualism 

För att erhålla fördelar med Lean måste ett dualistiskt förhållningssätt antas till konceptet som 

består av respekt för människor och ständiga förbättringar. Tillsammans bygger de upp grunden 

för Lean (Rother, 2010). En stor del av arbetet går ut på att förbättra de tysta delarna av 

företaget, så som rutiner och arbetssätt, dock beskriver Pullin (2002) att en alltför stor 

fokusering på dessa ökar risken för att fastna i en syn på Lean som en abstrakt filosofi. 

Författaren belyser vikten av att omfamna dess båda inneboende koncept, respekt för människor 

och ständiga förbättringar, där Lean är en filosofi såväl som arbetssätt och verktyg (Ibid). Lean 

bör läras ut som ett heltäckande system som förkroppsligar två nyckelprinciper där människor 

utvecklas till en förbättrad förståelse av både dolda och uppenbara kopplingar mellan 

företagsstrategi, processer och verktyg. Applicering av ett dualistiskt perspektiv resulterar i 

effektiv eliminering av slöseri (Emiliani, 2006; Bhasin & Burcher, 2006).  
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3.2 Ständiga förbättringar 
 

Många uppfattar förbättringar som ett fenomen som förekommer periodvis, en särskild satsning 

för att förbättra eller förändra något när behovet blir brådskande. Dock beskrivs detta som en 

indikation på ett företag som lägger energi på enstaka förbättringsförsök men som egentligen 

står still i utveckling (Rother, 2010). Rother (2010) definierar ständiga förbättringar som 

förmågan att söka sig mot en ny önskvärd riktning i en oförutsägbar omgivning genom att öka 

känslan och responsen för händelser i vardagen. Ständiga förbättringar betyder förbättringar av 

alla processer varje dag (Ibid). Oskarsson et al. (2011) hävdar att grunden till lyckade 

förbättringsarbeten är att ha vetskap om nuläget, det vill säga insikt om flödesvägar av 

produkter och information och vilka enheter som berörs av förändringen. 

 

Toyotas arbetssätt försöker återspegla förutsättningar för mänsklig kreativitet, alltid ofullständig 

och under utveckling. Osono et al. (2008) tar upp en illustrativ metafor där de beskriver Toyotas 

verksamhet i ett tillstånd likt en "grön tomat" där utrymme alltid skall finnas för 

förbättringspotential. Dagen då ett företag är tillfredställd med sin situation och slutar att 

utvecklas liknas tillståndet med en "mogen tomat" där anpassningsförmågan och 

konkurrenskraftigheten upphör (Ibid). För att förbättra responsen för omgivningen kan ett 

företag arbeta med att skapa nära relationer med rörliga och samarbetsvilliga leverantörer för att 

tillsammans upprätthålla integrerade processer. Det är också viktigt att ha nära relationer med 

sina kunder för att tidigt uppfatta information om verklig efterfrågan och i nästa steg dela den 

med alla partners i nätverket (Christopher, 2011). 

 

Syftet med ständiga förbättringar är att aldrig sluta utvecklas och att varje dag ta tillvara på 

förbättringspotential. Små förbättringar sker steg för steg via experiment och överläggningar 

och bör tillåtas att ta tid (Osono et al. 2008). Det viktiga i arbetet med förbättringar är att 

successivt ta steg framåt, stora eller små har mindre betydelse bara de ges tid att arbeta med. 

Små steg ackumuleras och bildar tillsammans stora steg mot målet där varje lärdom hjälper till 

att känna igen nästa steg och som adderar kunskap och möjligheter (Rother, 2010). Även Bhasin 

& Burcher (2006) belyser vikten av att företag bör se Lean som en långsiktig strategi då 

effekterna av små förbättringar varje dag ger stora effekter över tiden.  

 

Problem och motstridigheter kan vara en väg till förbättring genom att istället för att passivt 

undantryckas kan ses som en källa till lärdom. För att erhålla lärdom från dessa bör 

standardiserade rutiner utvecklas och läras ut till de anställda för att de ska kunna handskas med 

problem när de uppstår. Låt alla inom företaget vara delaktiga i att finna lösningar (Osono et al., 

2008). Toyota använder ledarskapet som ett redskap för att bättre uppfatta och genomföra 

ständiga förbättringar (Rother, 2010). 
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3.2.1 Verktyget 5 S  

Verktyget 5S används inom Lean för att skapa ordning och struktur på arbetsplatsen som 

underlättar och effektiviserar arbetet. Ordning och reda är viktigt i arbetet för identifiera 

nulägessituation, se möjligheter till förbättringar och eliminera slöseri (Petersson et al,. 2009; 

Oskarsson et al., 2011). Begreppet 5S står för: 

1. Sortera, ta bort överflödiga verktyg och material.  

2. Strukturera, var sak på sin plats i rätt arbetsordning. 

3. Systematisera, gör ordningen till ett system genom om att regelbundet hålla efter.  

4. Standardisera, använd att-göra listor över de dagliga rutinerna. 

5. Självdisciplin, se till att ordningen upprätthålls. 

 
 

Petersson et al. (2009) och Oskarsson et al. (2011) hävdar att en välorganiserad arbetsplats 

bidrar till ett ökat engagemang hos medarbetarna. Detta är en förutsättning för att kunna 

standardisera arbetssätten och genom det skapa förutsägbarhet. För att nå framgång med 

verktyget är det nödvänligt att ledarna förklarar vikten i att ha ordning och reda på arbetsplatsen 

(Ibid). En förbättrad butiksmiljö förstärker även konsumenternas helhetsupplevelse vilket bidrar 

till ökad lojalitet till butiken (Hernant & Boström, 2010).  

3.2.2 Standardiserade rutiner 

Syftet med standardisering är inte att öka kontrollen över de anställda utan är tänkt att fungera 

som en trygghet för personalen att luta sig mot i det dagliga arbetet. Standardisering talar om 

hur ett jobb ska utföras innan det genomförs (Spear, 2004). Detta är en av grunderna i skapandet 

av motivation utifrån Antonovsky (1996), då ett standardiserat arbetssätt ger förståelse genom 

en beskrivning av hur ett arbete ska gå till (Ibid). Resultatet är att gapet mellan vad som 

förväntas av ledningen och vad som åstadkommes av personalen minskar (Spear, 2004). 

Standarder fungerar som en klippa som förhindrar återfall i gamla arbetssätt och höjer 

normalnivån för varje förbättring (Rother, 2010). Kotter (2001) hävdar att ett standardiserat 

arbetssätt underlättar för uppföljning och återkoppling. Genom att ha kontroll över dagliga 

rutiner och känna igen företagets nulägessituation blir det lättare att lära sig skilja på slöseri och 

värdeskapande aktivitet (Keyte & Locher, 2008). 

3.2.3 Värdeflödesanalys 

När det gäller att tillhandahålla en specifik vara eller tjänst finns det olika kategorier av 

aktiviteter som dagliga arbetsprocesser består av. Aktiviteterna kategoriseras som följande av 

Hines & Rich (1997) : 

 Värdeskapande aktivitet, skapar värde som direkt uppfattas av kund. 
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 Ej värdeskapande men nödvändig aktivitet, uppfattas inte direkt av kund men är 

nödvändig för att understödja sådant som skapar värde för kunden. Dessa kan innehålla 

slöseri som exempelvis att gå långa sträckor eller leta efter verktyg. För att effektivisera 

dessa aktiviteter kan det vara nödvändigt att ändra företagets layout eller sätt att arbeta. 

 Ej värdeskapande aktivitet, ökar verksamhetens kostnader utan att bidra med värde till 

kund. Aktiviteter som kategoriseras som slöseri bör elimineras omedelbart (Keyte & 

Locher, 2008; Hines & Rich, 1997). 

 

En värdeflödesanalys går ut på att observera dagliga arbetsprocesser, identifiera dess 

inneboende aktiviteter, undersöka alternativ som kan främja aktiviteter som skapar värde och 

bidra till att undvika slöseri, utvärdera alternativ genom att ställa kundens upplevda värde i 

relation till kostnaden för företaget, och slutligen besluta om verkställande genom att välja det 

förslag som ger bäst kombination av högt värde och låg kostnad. Syftet är att reducera kostnader 

och bibehålla värde för kund (Olhager, 2000). En värdeflödesanalys visualiserar slöseri och 

problem och hjälper till att bearbeta bakomliggande faktorer till bristande kvalitet och 

ledningssvårigheter. Detta leder till en ökad konkurrenskraft (Hines & Rich, 1997). 

 

Beräkning av värdeskapande aktivitet 

Nyckeltalet beskriver procentuellt hur stor andel av de totala aktiviteterna som är värdeskapande 

och bidrar med värde. Det beskriver också hur stor andel som är slöseri och går att eliminera via 

förbättringsarbete. Det skapar en grund för nulägesidentifiering och kan användas för att mäta 

och utvärdera resultat av förändringar. Nyckeltalet kan beräknas med hjälp av observationer av 

dagligt arbete (Oskarsson et al., 2011). Nedan i figur 3. visas en formel som kan användas för 

att beräkna andelen värdeskapande aktivitet. 

 

 

Figur 3. Formel som beskriver beräkning av andel värdeskapande aktivitet (Oskarsson et al., 2011). 

 

3.2.4 Respons och dess dimensioner 

Holweg (2005) definierar respons som förmågan att reagera på kundefterfrågan eller 

marknadsförändringar inom en godtagbar tidsram. En förutsättning för tillhandahållandet av en 

god respons är att vara flexibel som innebär förmågan att anpassa sig till interna och externa 

förändringar i en osäker miljö. Författaren beskriver tre dimensioner av respons:  
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 Volym, förmågan att svara på kundförväntningar och naturlig efterfrågan.  

 Produkt, förmågan att erbjuda produktvariation och kundanpassade lösningar.  

 Process, förmågan att komprimera ledtider och förbättra positionering inom 

försörjningskedjan. 

 

För att kunna erbjuda kundanpassningar är det ofta nödvändigt att bygga in flexibilitet i den 

egna logistiken. Oskarsson et al., (2011) ger exempel på åtgärder som att förkorta ledtider, 

förändra emballage och märkning av produkten. En nyckel till att uppnå en god respons är att 

anpassa funktioner och utformning av butiksflödet efter produkters egenskaper och livscykel 

och på detta sätt erhålla snabba leveranser och breda produktutbud (Holweg, 2005). Flödet av 

information, material och varor måste samverka så att kundens önskemål uppfylls utan att bli 

alltför resurskrävande (Oskarsson et al., 2011). 

 

Respons inom detaljhandeln 

För att öka responsen inom detaljhandeln kan fokus läggas på att förbättra kunders 

helhetsupplevelse av butiken. Hernant & Boström (2010) tar upp fyra egenskaper som 

tillsammans bidrar till en positiv upplevelse för konsumenten: 

 Tillhandahålla rätt sortiment i form av produkter och tjänster som stämmer överens med 

kundens behov och önskemål. 

 Reducera risken kunden upplever i samband med köp, exempelvis varukvalitet. 

 Skapa en bra butiksatmosfär. Negativ personal eller dålig arbetsmiljö återspeglas på 

försäljningen. 

 Bekvämlighet för konsumenten. 

 

Sambandet mellan ökat värde för kunden och företagets lönsamhet illustreras och förstärks 

ytterligare i figur 4. nedan: 

 

Figur 4. Egenskaper som leder till förbättrad kundupplevelse och lönsamhet (Hernant & Boström, 2010). 
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Hernant & Boström (2010) tar även upp sex olika faktorer som var och en innebär 

konkurrensfördelar genom att bättre tillfredsställa kunden. Genom att ha en god geografisk 

placering av butiken ökar bekvämligheten för kunden. Med rätt sortiment, pris och service kan 

butiken öka sin konkurrenskraft. Faktorer som människor och kommunikation handlar om den 

mänskliga faktorn, samt om hur butikens konkurrenskraft kan öka genom att läsa av vad kunden 

efterfrågar vid rätt tid. Ju fler av dessa en butik har desto större konkurrenskraft gentemot andra 

butiker (Ibid). Faktorerna illustreras i figur 5. nedan: 

 

 

Figur 5. Sex olika områden där ökad respons förbättrar konkurrenskraften (Hernant & Boström, 2010). 

3.2.5 Lagerstyrning 

Förenklingar av vardagen i ett företag kan göras genom att förbättra företagets styrning av lager. 

Det finns både positiva och negativa aspekter med lager. Fördelar kan vara ökad leveransservice 

och nackdelar i form av lagerhållningskostnader och kapitalbindning. Lageruppbyggnad bör ses 

som ett sista sätt att hantera ett problem då lager är ett alternativ först när inga bättre lösningar 

finns. Skäl till att inte ha lager är främst kostnadsmässiga men också för att lager kan dölja 

andra problem som till exempel brist i arbetsrutiner (Oskarsson et al., 2011). 

 

Materialhantering är kostsamt och ökar speciellt då produkter genomgår flera förflyttningar utan 

att addera värde. Den extra hanteringen kräver både tid av personal och utrymme i lager vilket 

uppfyller kriterierna för vad som Oskarsson et al. (2011) och Keyte & Locher (2008) beskriver 

som slöseri. Oskarsson et al. (2011) synliggör ett tankefel som skapar problem för många 

företag. Artiklar köps hem i större orderkvantiteter till ett bättre pris från leverantör men utan 

möjligheter till att påverka format och förpackning. Det lägre priset som tillförhandlats kan 

överskridas av kostnaden som uppstår i form av kapitalbildning och lagerutrymme. Ett 

standardiserat arbete och begränsad orderkvantitet verkar förebyggande och minskar kostnader i 

den dagliga materialhanteringen (Ibid). 
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Funktioner i lager 

Nedan visas funktioner inom lagerstyrning som enligt Oskarsson et al. (2011)  har direkt 

påverkan på effektivitet i arbetsmoment, leveransservice och kapitalbindning. 

 Kvantitetskontroll 

En kontroll som är viktig för att lagersaldo ska stämma. Fel inrapportering i till exempel 

datasystem kan resultera i felleveranser vilket medför brister som visar sig genom ökad 

kapitalbindning och behov av lagerutrymme eller tomma lagerhyllor och utebliven 

försäljning. 

 Plockplatsens placering  

Placering av produkter i lager styrs av parametrar som uttagsfrekvens, uttagskvantitet, 

artikelvolym och artikelvikt. Uttagsfrekvens betyder hur ofta en produkt behöver fyllas 

på och plockas ut ur lager. Högfrekventa artiklar placeras lätt och snabbt åtkomligt 

medan lågfrekventa produkter placeras högt och längre bort. Uttagskvantiteten 

beskriver det antal artiklar som plockas vid varje lagerbesök. Ju högre uttagskvantitet 

desto mer sällan behöver artikeln plockas, dock kan varje uttagningstillfälle ta längre tid 

och ge upphov till köbildning. Artikelns vikt och volym påverkar placeringen i lagret 

genom att skrymmande och tunga produkter placeras i golvnivå medan övrigt placeras 

högre upp (Ibid). 

 

3.3 Respekt för människor 

I årtionden har företag försökt kopiera Toyotas produktionssystem och arbetssätt utan att lyckas. 

Anledningen till misslyckade implementeringar anses vara att fokus lagts på att kopiera fel 

saker, det vill säga synliga verktyg och principer utan att ta hänsyn till de osynliga och 

grundläggande (Spear, 2004; Bhasin & Burcher, 2006). Toyotas synliga verktyg och tekniker är 

byggt ovanpå en grund av ledarskap, tankesätt och rutiner. Verktyg och tekniker kommer inte 

att fungera som de är ämnade, att generera ständiga förbättringar om de inte är underbyggda av 

logiken bakom dem (Rother, 2010). 

 

I takt med ökad konkurrens på marknaden har det uppstått ett ökat intresse för den mänskliga 

resursen och dess utveckling vilken prioriteras allt högre (Toyota, 2003). Principen att ta hänsyn 

till den mänskliga resursen som en källa till utveckling och förbättring har länge varit okänd, 

ignorerad eller missförstådd av många ledande befattningshavare och dess underleverantörer 

utanför Toyota (Emiliani, 2006). Att säkerställa säkerhet för de anställda och deras 

familjemedlemmar kan antas vara grunden för goda prestationer i arbetet (Toyota, 2003). 

Grunden för att skapa motivation och engagemang hos de anställda är att respektera mänskliga 

behov och se människor som en del av processen (Antonovsky, 1996). Respekt för människor 
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handlar om att investera i mänskliga resurser, anställa tillräckligt med personal, träna och 

utveckla deras potential ur ett långsiktigt perspektiv (Osono et al., 2008). 

 

Hos anställda skapas en motivation till att arbeta när de upplever en tillfredsställelse som 

uppkommer till följd av medvetenheten av att förbättra och uppnå något varje dag (Osono et al., 

2008). Varje företags konkurrenskraft, kultur och förmåga att anpassa sig kommer ifrån de 

vanor och rutiner som människorna inom verksamheten genomför varje dag. Arbetet är ett 

resultat av mänskligt beteende varav konsekvensen är att ingenting går att förändra om inte de 

som verkställer arbetet är med på det (Rother, 2010).  

3.3.1 Organisationsutveckling 

Termen "organisationsutveckling" uppkom i samband med att forskning på mänskligt beteende 

applicerades på företag med syfte att utveckla organisationer och människorna i dem. (French & 

Bell Jr., 1999). Eklund (2000) hävdar att all produktion av något slag är baserad på aktiviteter 

utförda av människor. Därmed är kvalité för kunden beroende av kvalitén på de processer och 

aktiviteter som skapar en tjänst eller en produkt. Det innebär att mänskligt beteende är av stor 

betydelse för hur ett företag presterar. För att förbättra ett företags prestanda krävs förändringar 

av mänskligt beteende i arbetet (Robertson et al., 1993). Det centrala inom 

organisationsutveckling är komma till insikt med att ökad effektivitet är beroende av människor 

och deras beteende på arbetet, och att människors beteende är beroende av hur struktur, rutiner 

och regler ser ut på företaget (Halling, 2013). 

3.3.2 Känsla av Sammanhang, KASAM 

Hälsoforskaren Antonovsky (1996) arbetade under andra halvan av1900- talet med att 

undersöka vilka faktorer och resurser som påverkar hur en människa upplever sin tillvaro och 

grad av välbefinnande. Författaren målar upp vardagen och arbetslivet som en miljö full av 

problem, stress och sjukdomar. Det kan vara intressant är att identifiera de faktorer som får 

människan att dagligen tackla dessa (Ibid). 

 

Faktorer som stödjer hälsa och välbefinnande 

Antonovsky (1996) beskriver faktorer som stödjer människor till att uppleva en känsla av 

mening. En mening med livet på ett kognitivt, materiellt och känslomässigt plan. Lindström & 

Eriksson (2006) ger exempel på resurser som pengar, kunskap, självkänsla, hälsa, beteende, 

engagemang, socialt stöd, kultur, intelligens och tradition. Finns någon eller några av dessa 

faktorer i ens liv ökar sannolikheten för hälsa och välbefinnande. Arbetet kan vara en källa till 

flera av dessa resurser (Ibid). Antonovsky (1996) beskriver att tre grundförutsättningar påverkar 
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en människans vilja och möjlighet att arbeta och genomföra förändringar. En person med 

KASAM upplever: 

o Meningsfullhet, personen motiveras till arbetet.  

o Begriplighet, personen förstår hur arbetet kan genomföras. 

o Hanterbart, personen känner att alla resurser som behövs finns tillgängliga. 

Människor med en stark KASAM kan nå ut och applicera de nödvändiga resurser som behövs 

för att motverka stressfaktorer. Personen kan också lära från misstag och undvika att upprepa 

dem i framtiden (Ibid). 

3.4 Motivationsfrämjande faktorer  

Motivation skapar den energi som behövs för att arbeta sig igenom problem. Den engagerar 

människor genom att tillfredsställa människans behov till att uppnå prestationer. I mänskliga 

behov ingår känslan av samröre, tillhörande, igenkännas, självkänsla, kontroll över sitt eget liv 

och förmågan att leva upp till egna ideal (Geller, 2003). Eftersom allas drivkraft inom ett 

företag behövs för att kunna handskas med förändringar, är arbetet med att främja av motivation 

viktigt (Kotter, 2001). Nedan beskrivs olika motivationsfrämjande faktorer. 

3.4.1 Tydlig vision  

Ledaren bör förmedla företagets vision till de anställda på ett sätt som berör värderingar hos 

dem som skall motiveras. Det får arbetet att kännas viktigt för de anställda. En realistisk och 

konkret vision ger upphov till produktiva idéer hos människorna inom företaget (Kotter, 2001). 

En vision beskriver vad ett företag, en teknik eller organisationskultur ska åstadkomma på lång 

sikt och formulerar en lämplig metod att tillgå för att den ska uppnås. Svårigheten med att 

utforma en bra vision är att se till samtliga av företagets intressenter (kunder, anställda och 

ägare) och samtidigt översätta den till en realistisk strategi (Kotter, 2001). Det är viktigt att 

visionen accepteras av samtliga inom företaget (Toyota, 2003). En gemensam vision kan 

minska de anställdas rädsla för att göra fel och kan samtidigt skapa tillit, moral och gemenskap 

(Geller, 2003). 

 

En oklar strategi tillsammans med prioriteringar som motsäger varandra ses som ett abstrakt 

men viktigt hinder att undvika vid utformning av en strategi (Beer et al., 2005). Den vanligaste 

svårigheten med att applicera Lean är att företaget saknar en tydlig vision (Bhasin & Burcher, 

2006). För att lyckas med implementering av en strategi bör företaget klargöra en tydlig 

strategisk och organisatorisk riktlinje (Beer et al., 2005).  
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3.4.2 Utbildning och kunskap 

Bhasin & Burcher (2006) hävdar att utbildning och ny kunskap är viktigt för att ge företag 

förutsättningar att utvecklas och arbeta med förbättringar. Eftersom det är människor som utför 

arbete som skapar värde i ett företag, borde det första steget i en implementering av Lean vara 

att utbilda och träna dem (Toyota, 2003). Geller (2003) förklarar skillnaden mellan utbildning 

och träning. Utbildning involverar en förklaring av de principer som ligger bakom ett arbetssätt. 

Den förklarar anledningen bakom varför en uppgift utförs på ett visst sätt och skapar 

medvetenhet och förståelse hos de anställda. Ett företag kan lägga fokus på träning först när det 

har en personal som vet vad som behövs för att utföra ett arbete effektivt och säkert. Med 

utbildning kan människor utveckla ett personligt ansvar för ett arbetssätt och genom detta 

motiveras. När en ledare ger förklaringar och exempel istället för direktiv kan individer omsätta 

informationen så att den passar den egna situationen (Ibid). Även Kotter & Schlesinger (2008) 

gör gällande att utbildning är grunden för att få människor att vilja förändra och förbättra. 

Utbildningsprocessen kan utformas som enskilda diskussioner med de anställda, 

gruppresentationer eller rapporter. Det viktiga är att noggrant förklara förändringen, både 

anledningen bakom den och dess tillvägagångssätt (Ibid). 

 

Emiliani (2006) hävdar att det enda sättet ledare kan lära sig och förstå Lean är genom direkt 

deltagande i implementeringsprocessen. Deltagande leder till en balans mellan kunskaper från 

teori och praktik. Ett beslutsfattande som sker där verksamheten bedrivs är också ett tecken på 

en god organisationskultur (Bhasin & Burcher, 2006). 

3.4.3 Resurser 

Resurser och stöd är ett sätt att undvika medarbetares motstånd till förändringar. Att 

tillhandahålla resurser kan vara effektivt då motstånd till förändring beror på rädsla och 

osäkerhet hos personalen. Stöd kan bestå av att låta de anställda träna på nya arbetsuppgifter 

eller att ledaren lyssnar och förstår (Kotter & Schlesinger, 2008).  

3.4.4 Involvera de anställda 

En ledare kan skapa motivation genom att involvera de anställda i arbetet med att utforma vägen 

till att förverkliga visionen. Olika enheter inom företaget kan låtas vara med och påverka den 

del av arbetet som är relevant för respektive avdelning. Detta ger de anställda en känsla av 

kontroll (Kotter, 2001; Kotter & Schlesinger, 2008). När människor får vara med och delta i 

processen med att utveckla arbetssätt antar de en form av ägandeskap vilket leder till ett 

personligt ansvarstagande. Det öppnar upp för personalen att finna egna lösningar och genom 

detta kan ledningen få dem engagerade i företagets utveckling. En engagerad personal deltar för 

att de vill och inte för att de måste (Bhasin & Burcher, 2006; Geller, 2003). Antonovsky (1996) 

http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
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påpekar även att detta är en strategi för att skapa en förbättrad arbetsmiljö på företaget. När de 

anställda upplever en känsla av kontroll över sitt arbete avges positiva effekter på den 

personliga hälsan (Ibid). Ett arbete för att skapa delaktighet förebygger motstånd till 

förändringar. Delaktighet skapas genom att ledningen lyssnar aktivt och involverar personalens 

råd och idéer i arbetet med förändringen (Kotter & Schlesinger, 2008). 

3.4.5 Återkoppling och feedback  

Människor är till sin natur lagda att utforska och upptäcka möjligheter, de är motiverade till att 

lära och förstå vad som händer, behöver känna att de har kontroll över konsekvenser samt vill 

bidra till att uppnå mål inom sådant som de finner viktigt och meningsfullt (Lindström & 

Eriksson, 2006). Människor har dock svårt att på egen hand utvärdera sitt utförda arbete. En bra 

ledare kan uppmärksamma och belöna framgång, vilket inte bara ger människor en känsla av 

prestation utan får dem också att känna att de tillhör ett företag som sätter värde på deras insats. 

Uppfylls detta blir arbetet motiverande för de anställda (Kotter, 2001). Enligt Geller (2003) är 

feedback som berör arbetet mest användbar och bör utdelas kontinuerligt på något sätt av 

följande: 

 Genom coachande konversationer mellan ledare och medarbetare. Metoden kan 

tillämpas i dagligt arbete.  

 Periodiska bedömningar med feedback som berör individuella prestationer över tiden 

med fokus på arbetsutförande. 

 Bedömningar av team eller grupprestationer. Dessa kan jämföras med varandra inom 

företaget så länge syftet är att se till ett förbättrat helhetsresultat. 

Kotter (2001) förespråkar direkt uppföljning i det dagliga arbetet. Arbetet kan följas upp med 

hjälp av en kontroll av ett standardiserat arbete och gör att problem kan åtgärdas när de uppstår. 

Att göra uppföljning till en del av det dagliga arbetet kommer till användning när det genomförs 

en implementering av en strategi. Beer et al. (2005) hävdar att implementeringsprocessen ska 

utvärderas kontinuerligt och fastställas som en del av den strategiska planeringen.  

3.4.6 Öppen kommunikation 

För att motivera de anställda inom ett företag är det viktigt att kommunikationen fungerar. Ett 

välfungerande informationsutbyte minskar personalens motstånd till förändringar. Kotter & 

Schlesinger (2008) hävdar att en ledning som förhandlar och kommer överens med de anställda 

bidrar till att öka motivationen hos båda parter. En överenskommelse kan även fungera som en 

trygghet att titta tillbaka på under arbetets gång om klagomål uppstår (Ibid). Bristfällig 

kommunikation är ett hinder för förbättringsarbeten då det bidrar till ett svagt samarbete och 

bristfällig integration mellan organisationsenheter (Beer et al., 2005; Bergman och Klefsjö, 

http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
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2010). Istället för att ge direktiv och sedan ta emot klagomål och åsikter från de anställda, bör 

ledaren i förväg ta sig tid att lyssna in och lära om andra perspektiv. Aktivt lyssnande är en 

nyckel till att identifiera nuläget innan förändringar och förbättringsarbeten genomförs (Geller, 

2003). En öppen kommunikation möjliggör ett snabbt informationsflöde mellan olika enheter 

inom företaget. Enligt Johnson & Mena (2008) är detta en nödvändigt för att skapa ett flexibelt 

och effektivt företag.  

 

Människor motarbetar förändringar när de missuppfattar förändringen och dess innebörd. Kotter 

& Schlesinger (2008)  ger exempel på att ett bristande förtroende mellan ledning och personal 

kan göra att personalen inte litar på att förändringsförslag kommer leda till förbättringar. 

3.4.7 Stödjande ledarskap 

En hindrande faktor i arbetet med förändringar är ett bristande ledarskap som antingen visar sig 

alltför kontrollerande som utesluter andras idéer, eller otydligt genom att ge för mycket ansvar 

utan uppföljning (Beer et al., 2005). Det finns personal och situationer som kräver mer support i 

förhållande till direktiv, då anställda vet vad som ska göras men ändå inte gör som de ska. 

Situationen kan förekomma hos arbetare som gör samma sak dag efter dag, och individen kan 

då dra fördelar av att få höra uppriktig feedback genom ett stödjande ledarskap (Geller, 2003). 

Behovet av stöd kan uppstå när en persons kompetens eller engagemang är lågt. Orsaker till lågt 

engagemang varierar ständigt och kan förslagsvis bero på personliga konflikter på jobbet eller 

känslomässiga omvälvningar i hemmet (Antonovsky, 1996). Kompetens kan förbättras genom 

direktiv, riktlinjer och feedback medan engagemang uppnås genom uppskattning, förståelse och 

stöd (Geller, 2003). 

 

En viktig teknik för att skapa motivation är att stödja de anställdas arbete med att förverkliga 

visionen. Stödet kan genomföras med hjälp av coachning, regelbunden återkoppling och 

förebilder i form av exempelvis andra framgångsrika företag. Detta får medarbetarna att 

utvecklas och styrker samtidigt dess självkänsla (Kotter, 2001). Förslag på åtgärder som kan 

höja motivationen hos den anställde kan vara att bredda utbudet av arbetsuppgifter, variera 

aktiviteter eller utdela ledaransvar (Geller, 2003). Bhasin & Burcher (2006) och Emiliani (2006) 

hävdar att ett stödjande ledarskap är av värde för att främja en god organisationskultur. Det 

viktigaste i ett stödjande ledarskap är att i dagligt arbete inkludera personliga konversationer 

som belyser den anställdes arbetsinsats och på ett sätt som ökar dennes känsla av värde för 

företaget (Geller, 2003).  

 

http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
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3.5 Hinder för implementering av Lean 

Som nämnt tidigare är det många som misslyckas med sina försök att implementera Lean. Flera 

anledningar till att det går fel landar i bristande ledarskap och dålig kommunikation som 

beskrivits i föregående avsnitt. Under denna rubrik kommer hinder för implementering av Lean 

behandlas. Figur 6. nedan illustrerar hur Beer et al. (2005) beskriver fyra barriärer för 

implementering av en strategi. 

 
Figur 6. Barriärer för implementering av en strategi (Beer et al., 2005). 

Många av de generella hinder för införande av nya strategier som Beer et al. (2005) beskriver i 

figur 6. har visat sig vara hinder för implementering av Lean.  

3.5.1 Avdelningar som drivs av egna intressen 

Inom många organisationer förekommer hierarkiska strukturer där individer och avdelningar 

drivs av egna intressen för att konkurrera om resurser och makt i beslutsfrågor (Beer et al., 

2005). Rädslan av att förlora något av värde till följd av en förändring kan sätta hinder för ett 

förbättringsarbete. Fenomenet kan vara ett resultat av suboptimering då avdelningar ser till sig 

själva istället för till helheten och företagets bästa (Kotter & Schlesinger, 2008). Avståndet som 

uppstår mellan avdelningar till följd av dålig integration kallas "silos" och Radnor et al. (2006) 

beskriver detta som ett hinder för implementering av Lean. 

3.5.2 Bristande företagskultur 

Ett vanligt förekommande problem är att organisationer inte ger tillräckligt med uppmärksamhet 

till människan som en resurs (Bhasin & Burcher, 2006). Kommunikation, problemlösning, 

samarbete och ledarskap är beroende av engagemang hos ledare och medarbetare. Förändringar 

http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
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av ett företags kultur och ett mer effektivt mänskligt resursutnyttjande är enligt Bhasin & 

Burcher (2006) avgörande för resultatet av en implementering av Lean. 

3.5.3 Motstånd till förändringsarbete 

Radnor et al. (2006) hävdar att ett hinder för implementering av Lean är att personalen har en 

pessimistisk inställning till arbeten med förändringar. Det kan bero på att förändringen har en 

dålig koppling till företagets strategi. Kotter & Schlesinger (2008) hävdar att människor kan 

göra motstånd till förändringar på grund av stolthet och principen i att hålla fast vid sin sak. En 

annan anledning till personalens ovilja att förändra kan vara grupptryck från medarbetare eller 

att ledningens attityd hindrar personalens engagemang (Ibid). 

 

Motstånd till förändringar kan minskas genom att ledaren förklarar hur förändringen är tänkt att 

förbättra situationen för de anställda (Geller, 2003). Kotter & Schlesinger (2008) hävdar att det 

är viktigt att ledaren innan ett förbättringsarbete är medveten om den typ motstånd som kan 

uppstå hos personal i samband med en förändring. Att ligga steget före är grundläggande för att 

veta var coachning och stöd bör läggas. Ytterligare en orsak till motstånd är låg tolerans för 

förändringar hos människor. En låg tolerans kan grunda sig i att människor har en rädsla för att 

känna sig otillräckliga, att de inte litar på sin egen förmåga att utveckla nya kunskaper. Enligt 

Kotter & Schlesinger (2008) innehar alla människor en mer eller mindre begränsad förmåga att 

anpassa sig till förändringar (Ibid). 

3.5.4 Missbedömning av implementeringens tidsomfattning 

För en lyckad implementering av Lean krävs ett långsiktigt förhållningssätt. En av 

anledningarna till att många misslyckas är att de missbedömer tiden det tar att förmedla en 

förändring ut till människor och få dem att vilja delta i arbetet (Emiliani, 2006). Detta styrks av 

Petersson et al. (2009) som menar att det är felaktigt att se Lean som en åtgärd för snabba 

resultatförbättringar. Spear (2004) hävdar att införandet av Lean bör innebära en strävan efter att 

alla anställda och chefer i en organisation till fullo är villiga att leva ut de hämtade principerna 

och i nästa steg lära ut dem till andra. 

3.5.5 Saknad av syfte och engagemang 

En central organisatorisk strategi är viktigt för att uppnå samordning, integration och 

engagemang hos medarbetarna (Beer et al., 2005). Företag som saknar tydlig riktning upplever 

svårigheter med att applicera Lean (Bhasin & Burcher, 2006). Ledaren måste utveckla ett 

gemensamt syfte som genomsyrar hela organisationen. Detta kan göras genom att skapa en 

dialog med alla företagets medlemmar för att frambringa ett engagemang hos dem som 

översätter teori till handling (Beer et al., 2005; Emiliani, 2006). 

http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
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3.6 Sammanfattning av stödjande och hindrande faktorer 

I genomgången av teoretiskt material beskrevs Lean och dess grundstenar, samt gavs en 

beskrivning av motivationsfrämjande faktorer och hinder för implementering av Lean. Nedan 

ges en sammanfattning av genomgången av teoretiskt material i litteraturstudien.  

3.6.1 Stödjande faktorer för implementering av Lean 

 Tydlig vision. 

 Utbildning och kunskap för att göra arbetet meningsfullt och begripligt. 

 Långsiktigt förhållningssätt till arbetet med Lean. 

 Tillhandahållande av resurser för att göra arbetet hanterbart. 

 Involvera de anställda i processen och utdela ansvar för att utveckla engagemang. 

 Uppsättning av förväntningar på personal ifrån ledarens sida. 

 Återkoppling. 

 Öppen kommunikation mellan enheter och nivåer i organisationen.  

 Stödjande ledarskap som utdelar feedback och deltar i processen. 

 

3.6.2 Hindrande faktorer för implementering av Lean 

 Otydlig och tvetydig vision som inte delas av alla inom organisationen.  

 Otillräcklig kunskap om Lean, förbättringsarbeten och nulägessituation i företaget. 

 Missbedömning av tiden det tar att implementera. 

 Applicering av verktyg innan bearbetning och utveckling av människan. 

 Suboptimering, avdelningar ser till egna intressen istället för helheten. 

 Ineffektivt resursutnyttjande. 

 Bristande kommunikation. 

 Ovilja att förändra och dåligt engagemang från de anställda. 

 Bristfälligt ledarskap som är alltför kontrollerande och utesluter de anställda eller alltför 

otydligt genom att ge för mycket ansvar utan uppföljning.  
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas de empiriska resultat som framtagits genom intervjuerna i studien 

 

4.1 Resultat från intervjuer 

Det empiriska materialet samlades in genom två typer av intervjuer. En intervju utformades 

särskilt för butikschefen i butiken och en intervju formulerades för den personal som ansvarar 

för avdelningarna frukt & grönt, chark, kolonial och bröd & salladsbar. Det som skiljer 

intervjuerna åt är att frågor om Lean endast ställdes till butikschefen. Detta för att begreppet 

Lean inte är känt hos personalen. Gemensamt för de olika intervjuerna var att de, med undantag 

för rubriken Lean, utgick från samma fokusområden för att identifiera eventuella skillnader i 

syn på nulägessituationen i egenskap av ledare och personal. Nedan i tabell 1. visas de resultat 

som framkommit från intervjuerna. Tabellen är utformad så att svar från butikschef och 

avdelningsansvariga är placerade bredvid varandra för att förbättra överskådligheten och 

möjligheten att jämföra utfallet. 

 

Tabell 1. Resultat från intervjuer 

Fokusområden Butikschef Avdelningsansvariga (AA) 

Lean     

Intresset för Lean Intresset för Lean väcktes när butikschefen 

fick höra andra butiker som fått förbättrade 

resultat efter ett införande av konceptet. På 

ICA i Tierp vill de fortsätta att utvecklas och 

går för tillfället många utbildningar på andra 

områden. Därför känner butikschefen att de i 

nuläget inte kan göra en full satsning på 

Lean, utan är intresserade av att införa en 

”lättare” variant av konceptet. 

 

 

Frågan ställdes inte. 

Utbildning inom Lean Butikschefen har inte gått någon uttalad 

Leanutbildning utan konceptet har kommit 

upp och bearbetats under en tvådagarskurs 

på en utbildning inom ICA. Där gavs en 

beskrivning av hur Lean haft sitt ursprung 

och hur konceptet applicerats på industrier. 

 

 

Frågan ställdes inte. 
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Lean på ICA i Tierp 

 

 

 

Med Lean vill butikschefen åstadkomma 

tidsbesparingar och förenkla arbetet för de 

anställda. Utifrån berättelser från andra 

handlare har denne förstått att det krävs 

mycket tid till möten med personalen. 

Butikschefen undrar om det finns en lättare 

variant av Lean som kan anpassas till 

butiken.  

 

 

 

 

 

Frågan ställdes inte. 

Vision     
Vision på ICA i Tierp "Att skapa Tierps mest attraktiva 

arbetsplats". Butikschefen tror att om 

personalen mår bra så för det med sig ett gott 

kundbemötande vilket gör att kunden 

kommer tillbaka. Visionen är dock inget 

butikschefen förmedlar till de anställda. 

AA kunde inte säkert svara på vad som är 

företagets vision. Förslag som kom upp: "Att 

göra butiken fin och få många kunder", 

"Visionen var förut att få en personal som 

mår bra, nu är den mer resultatinriktad", 

"Affärsidén är att älska kunden, visionen är 

att bli Tierps populäraste arbetsplats" och " 

Det finns ingen uttalad vision utan butiken 

rullar på som den alltid gjort". 

Arbetsaktiviteter som 

skapar värde för kunden 

Butikschefen anser att dennes viktigaste 

uppgift är att se till så att personalen trivs. 

Det genom att skapa en god stämning, 

noggrant gå ut med information, lyssna, 

upprätthålla personalmöten, låta personalen 

ta egna initiativ och anordna personalfester.  

De viktigaste uppgifterna för de AA anses 

vara att sätta kunden i första hand och på så 

sätt värna om att de kommer tillbaka till 

butiken. Det gör personalen genom att prata 

med kunder, plocka ut varor, placera varor 

lättillgängligt så att kunden utan 

ansträngning hittar det de vill ha och att ta in 

varor som ger höga marginaler för butiken 

och samtidigt ett bra pris till kund. Att hålla 

salladsbaren fräsch och påfylld, och på 

morgnarna ha nybakat och väldoftande bröd 

anses också viktigt. 

 

 

Slöseri i arbetet Butikschefen beskriver slöseri som det som 

syns i plånboken i form av kostnader. Samt 

att inte utnyttja de hjälpmedel och system 

som finns tillgängligt inom ICA. Exempel på 

system är inom order- och schemaläggning. 

 

 

 

 

De AA beskriver slöseri som att slänga varor 

med utgånget datum, ineffektiv arbetstid, 

ineffektivt resursutnyttjande, slarv med 

arbetsrutiner eller dålig stämning på 

arbetsplatsen. 
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Utbildning och 

Kunskap     

Tydlig 

arbetsbeskrivning 

Butikschefen säger att det finns 

arbetsbeskrivningar för personalen som de 

själva gjort tillsammans med en konsult. 

Butikschefen hävdar att det är ett problem att 

arbetsbeskrivningarna inte kontinuerligt 

uppdateras och att personalen ibland väljer 

att inte arbeta efter dem.  

De AA är överens om att det tidigare funnits 

en arbetsbeskrivning för varje avdelning, 

men att de inte längre är aktuella eftersom de 

inte uppdaterats. En av de intervjuade hävdar 

att denne lärt sig sina arbetsuppgifter genom 

att prova sig fram. Samtliga anser att en 

arbetsbeskrivning som kontinuerligt 

uppdateras skulle behövas på varje 

avdelning. 

 

 

Stöd till utbildning för 

personalen 

Butikschefen hävdar att personalen stöds till 

utveckling genom att de på 

medarbetarsamtalen två gånger om året 

tillfrågas om de vill vidareutbildas. Dock 

menar butikschefen att intresset för personlig 

utveckling är lågt hos personalen och 

föreslår att det kan bero på att de inte vill, 

eller att de väntar på att ledningen ska ta 

fram och ge förslag. Just nu går alla i 

personalen en utbildning i säljteknik och 

uppföljning på ledningens initiativ. 

AA är inte överens i huruvida de känner stöd 

från ledningen i utbildning och utveckling. 

En av AA går just nu en större utbildning på 

ICA skolan som butiken finansierar och 

känner sig nöjd med stödet från 

butikschefen. Några av AA känner delvis 

stöd för mindre utbildningar som rör dagligt 

arbete, men tycker inte att det är aktuellt då 

de inte hinner som det är idag. En av AA vill 

inte utbildas då denne inte ser hur det skulle 

kunna bidra med motivation, medan en 

annan gärna skulle gå fler utbildningar då 

det skulle öka självförtroendet och bidra till 

företagets utveckling. 

Resurser     

Alla resurser som 

behövs för arbetet finns 

tillgängliga 

Butikschefen anser att de anställda har en 

frihet i att själva föra fram om de har ett 

behov av något. 

Samtliga AA är nöjda med de resurser som 

finns i form av verktyg men upplever ofta att 

det är en brist på personal. Bristen leder till 

att de inte får den hjälp de behöver på 

avdelningarna. Detta anser AA leder till 

stress och bidrar till en dålig stämning i 

arbetet. De tror att situationen skulle kunna 

förbättras om butikschefen och 

arbetskamrater hjälptes åt att se efter när 

behovet av hjälp uppstår på avdelningarna. 
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Arbete kan utföras 

likvärdigt oberoende av 

vem som utför det 

Butikschefen tror inte att arbetet kan utföras 

likvärdigt på de olika avdelningarna och 

hävdar att det kan bero på att personal som 

inte praktiserar och utför arbetet 

kontinuerligt glömmer bort arbetsrutinerna. 

Samtliga AA är överens om att så inte är 

fallet, men skulle önska att det var så. De 

tror att det beror på att de ansvariga för varje 

avdelning funnits där länge, vilket resulterat 

i egna inarbetade rutiner. Det leder till 

problem vid bortfall av ordinarie personal då 

det slarvas med arbetsrutiner, uppstår oreda 

och att varor ställs på fel plats. AA föreslår 

att läget kan förbättras genom att personal 

får gå som lärlingar på varje område och 

anordna arbetsscheman med uppföljning. 

Personalen som resurs 

utnyttjas på rätt sätt  

Butikschefen anser att personalen själva har 

ett ansvar i att föra fram om något inte känns 

bra.  

Några av AA upplever att det är för mycket 

arbetsuppgifter på för lite tid och att arbetet 

är ojämnt fördelat över personalstyrkan. En 

av AA känner inget stöd från butikschefen 

när denne påtalar att arbetet blir övermäktigt. 

Butikschefen hävdar att det finns tid och att 

vederbörande ska sluta ägna tid till onödiga 

arbetsuppgifter. Dock förstår inte den som 

intervjuats vad som är onödigt då denne gör 

sina arbetsuppgifter enligt butikschefens 

tidigare instruktioner. 

 

 

Återkoppling och 

Feedback     

Personalmöten på ICA i 

Tierp 

Butikschefen säger att de har personalmöten 

en gång i månaden då alla i personalen 

deltar. På mötena går de igenom butikens 

försäljning och tittar på månaden som gått 

och hur butiken ligger till för året. Sedan går 

butikschefen ut med information om aktuella 

händelser, matsäkerhet, brand, nyheter från 

posten och övriga frågor. 

AA är överens om att personalmöten ska 

förekomma varje månad, men att det inte 

efterföljs och att det kan dröja flera månader 

mellan dem. De tror att det beror på att 

mötena uteblir när butikschefen inte närvarar 

eller att de skjuts upp när det inte anses 

finnas något att prata om. AA tror att mötena 

kan förbättras genom att butikschefen blir 

noggrannare med att delge information, och 

skulle gärna se ett införande av tydligt 

uppsatta månadsmål gällande försäljning för 

varje avdelning och att dessa följs upp noga 

under varje månadsmöte. 
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Återkoppling av arbete 

och feedback till 

personalen 

Butikschefen anser att dennes största brist är 

återkoppling av arbetet. Butikschefen har 

förlitat sig på att personalen tar eget ansvar 

och sköter arbetet på de tider som 

schemalagts. Respondenten tror att den 

bristande återkopplingen kan bero på att 

butikschefen snabbt vill framåt i utveckling 

och påbörjar därför nya förbättringsprojekt 

innan andra hunnit slutföras. Butikschefen 

anser att personalen i dagsläget inte hinner 

med de snabba förändringarna och när de väl 

anpassat sig till en sak är butikschefen redan 

i uppstartande av flera idéer framåt.  

 

Butikschefen anser dock att engagemanget 

till att förbättras är lågt hos personalen och 

att det som inte görs av butikschefen blir 

heller aldrig gjort. I dagsläget tycker 

butikschefen att denne orkar starta upp 

förbättringar, men att inte tiden finns för 

återkoppling. Denne hävdar att tiden inte 

heller finns att ligga steget före utan 

butikschefen startar upp saker i samma stund 

som idéerna uppstår. 

 

 

 

De är många av AA som saknar den 

personliga feedbacken i vardagen då de 

sällan upplever att någon lägger märke till 

vad de gör. I dagsläget känner de varken av 

plus eller minus vilket till slut leder till att de 

inte vet om de gör någonting rätt. På grund 

av den dåliga återkopplingen tycker de inte 

att det finns något engagemang i att arbeta 

snabbt och få arbetsuppgifter färdiga i tid. 

Samtliga AA är överens om att de behöver 

mer personlig feedback från butikschef och 

medarbetare, som belyser deras 

arbetsprestation och med fokus på 

konstruktiv kritik.  

 

Det är några av AA som känner att de har 

tappat förtroendet för butikschefen när de 

inte fått tillräckligt med information i tid och 

att saker som bestäms ofta ersätts med något 

annat eller rinner ut i sanden. Att saker 

rinner ut i sanden tror de tillfrågade har att 

göra med att det dröjer för länge mellan 

personalmötena då mycket hinner glömmas 

bort på vägen eller att förutsättningarna 

förändras. 

 

 

 

Motiverande och 

meningsfullt arbete 

Butikschefen upplever sitt arbete 

motiverande och meningsfullt. Drivkraften 

är att få utlopp för nya idéer samtidigt som 

denne tycker att det är roligt att se 

ekonomiska resultat. 

Samtliga AA upplever sitt arbete 

meningsfullt i att tillfredsställa kunden och 

att ingen dag är den andra lik. De tycker att 

arbetet blir mer motiverande när de har 

positiva arbetskamrater omkring sig. Det 

som gör att arbetet ibland inte känns 

motiverande för AA anses bero på stress 

eller dålig stämning bland personalen. 
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Kommunikation och 

gemenskap     

Kommunikation på ICA 

i Tierp 

Butikschefen anser att kommunikationen 

fungerar bra mellan vederbörande och 

personal, men tror att personalen egentligen 

vill ha mycket mer information om vad som 

händer och ska ske. Butikschefen hävdar att 

denne brister i detta avseende till följd av att 

de inte ligger steget före och hinner 

kommunicera ut informationen. De tillfällen 

då butikschefen går ut med information är 

under de personalmöten som äger rum en 

gång i månaden, men då endast information 

som rör större förändringar och 

investeringar. Kommunikation mellan 

personal fungerar sämre. 

Merparten av AA tycker att 

kommunikationen mellan ledning och 

personal är stundtals bristfällig och fungerar 

olika från gång till gång. De anser att 

anledningen är att butikschefen ger olika 

direktiv till olika personer och att 

informationen förvrids beroende på 

mottagare. Några hävdar att den dåliga 

kommunikationen är ett resultat av bristande 

förtroende för butikschefen, och att de hellre 

håller åsikter inom sig eller pratar med andra 

i personalen.  

 

Kommunikationen mellan personal och 

personal tycker många AA fungerar bra med 

sådant som berör dagligt arbete, men att det 

ibland uppstår konflikter då de istället för att 

stötta oftare klankar ned på varandra. 

 

 

 

Information om 

förändringar 

Butikschefen motiverar personalen till 

förändringar genom att gå ut med 

information om varför de genomförs, låter 

personalen delta i förbättringsarbeten och 

visa försäljningssiffror på hur förändringen 

skulle kunna förbättra situationen. 

Många AA tycker att informationen om 

förändringar förmedlas dåligt och att 

butikschefens inställning till en förändring 

kan variera från en dag till en annan. Många 

av AA föreslår att läget skulle kunna 

förbättras genom att butikschefen lossar 

tyglarna på mindre förändringar och lämnar 

över ansvaret till AA. 

 

 

 

Teamkänsla på ICA i 

Tierp 

Teamkänslan på ICA i Tierp är bra enligt 

butikschefen, som tror att det beror på att de 

under tre år lagt ned arbete på att engagera 

personalen och få dem att trivas. 

Butikschefen tror dock att intervjuerna med 

AA kommer att ge andra svar då denne 

upplever att det är några av personalen som 

inte vill vara med i teamet. 

Samtliga AA tycker inte att det finns någon 

övergripande teamkänsla utan upplever det 

istället som flera små team för varje 

avdelning. De hävdar att det är många av 

personalen som är fokuserade på sitt område 

och hjälper därför inte till på andras 

avdelningar även om det behövs. De tror att 

det är ett resultat av gamla arbetssätt. 
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Förbättringsarbete     

Förbättringsarbete på 

ICA i Tierp 

Butikschefen säger att de idag bedriver ett 

större förbättringsarbete med 

schemaförändringar som innebär att 

arbetsscheman räknas fram, resurser 

omplaceras och ledaransvar utdelas på några 

av AA. 

 

 

 

Några av AA säger att de inte bedriver något 

förbättringsarbete utan jobbar på som de 

alltid har gjort. En av de intervjuade hävdar 

att det är ledningen som sköter sådant, 

medan andra tog upp arbetet med en större 

schemaförändring. 

Kunders roll i 

förbättringsarbeten 

Butikschefen säger att kundernas åsikter 

spelar stor roll. Det är kunderna som handlar 

varor och bestämmer vad som ska finnas i 

butiken. Kundundersökningar genomförs två 

gånger per år. Kritiken inriktas främst på att 

butiken upplevs för liten och trång, men 

kravet från ICA är att en av de 

konkurrerande matvarukedjor som finns i 

Tierp försvinner innan ICA i Tierp beviljas 

bygga ut. 

 

 

 

Frågan ställdes inte. 

Förbättringsförslag från 

personalen 

Enligt butikschefen är det vissa av 

personalen som brukar komma med egna 

förbättringsförslag. Idéer framförs direkt till 

butikschefen. Små förbättringar genomförs 

direkt, berör det en avdelning går det vidare 

till AA och är det större går de vidare och 

behandlas av butikschefen. 

 

 

 

AA brukar först prova sig fram annars gå till 

den AA vars område det berör. Större 

förbättringar förs vidare till butikschefen 

som värderar förslagen och tar besluten. 

Återkoppling av 

förbättringsarbeten 

Butikschefen tycker att de brister i 

återkoppling av förbättringsarbeten. Denne 

tror att det kan förbättras genom att bli bättre 

på att hitta resultat att jämföra med före och 

efter en förbättring, och allt vad gäller 

försäljningssiffror går att plocka fram ur 

datorn. Butikschefen upplever det svårt att 

återkoppla sådant som inte går att mäta i 

datorn. 

 

 

 

 

 

Samtliga AA upplever att de involveras i 

processen med förbättringar och tycker att 

butikschefen är duktig på att återkoppla stora 

förbättringar, förklara hur det gick och vad 

butiken tjänade på dem. AA tycker att 

återkopplingen brister på de små 

förbättringarna i vardagen.  
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Övrigt     

Framtiden på ICA i 

Tierp 

Butikschefen tycker att framtiden ser ljus ut 

trots vetskapen om att kunder ibland väljer 

andra butiker på grund av den trånga 

butiksytan. Valet står mellan att satsa på en 

specifik kundgrupp eller fortsätta som idag 

och rikta sig till olika kundgrupper. 

Butikschefen tror också att butiken efter den 

stora förändringen med schema och 

omorganisering kommer bli en mer lönsam 

samtidigt som den fortfarande kommer att 

uppfattas prisvärd av kunden. Förändringen 

kommer förhoppningsvis utveckla 

spetskompetens och ett större engagemang 

hos de anställda. 

 

 

Alla AA är överens om att framtiden ser ljus 

ut och hoppas på mycket kunder, goa och 

glada butikschefer och en bra 

sammanhållning i arbetslaget. En av de som 

intervjuades vill utvecklas och bidra med 

mer till butiken än att bara plocka varor. 

Vederbörande ser dock ingen framtid på 

ICA i Tierp så länge denne inte kan få en 

heltidstjänst. 

Öriga tillägg Nej. En av AA anser att all personal borde kunna 

det mesta i butiken. Detta för att inte vänta 

med att åtgärda problem, och snabbare 

kunna svara på kundernas behov. En annan 

protesterar mot arbetsmiljön i charken då 

ugnen på morgonen vräker ut ånga vilket är 

jobbigt utan fläkt. Denne hävdar att det är ett 

förbättringsförslag som ingen lyssnat på. En 

annan åsikt är att oredan ute på lagret och 

kassakontoret måste åtgärdas för att 

underlätta dagligt arbete. 

 

 

4.2 Slöseri 
Intervjuerna med butikschef och avdelningsansvariga gav flera förslag på vad de upplever som 

slöseri i det dagliga arbetet. Nedan i tabell 2 och 3 visas förslag på slöseri tillsammans med ett 

exempel som beskriver var det förekommer. 

 

Tabell 2. Slöseri enligt butikschef 

Slöseri Exempel 

Det som syns i plånboken i 

form av kostnader. 

Inget exempel. 

Att inte utnyttja de 

hjälpmedel och system som 

finns tillgängligt inom ICA. 

 

 

Exempel på system är 

inom order- och 

schemaläggning. 
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Tabell 3. Slöseri enligt avdelningsansvariga 

Slöseri Exempel 

Slänga varor med 

utgånget datum 

Varor som kunde sålts till ett billigare pris om 

erbjudanden om kort datum gjorts i tid. 

Ineffektiv arbetstid Personal prioriterar arbetsrutiner i fel ordning, gör 

datorarbete på arbetstid som är schemalagd för att plocka 

varor. Personal står och pratar och håller varandra 

sällskap när personal på andra avdelningar skulle behöva 

hjälp. 

Ineffektivt 

resursutnyttjande 

Ojämn arbetsfördelning över personalstyrkan. Vissa 

individer känner att de har för mycket arbete på för lite 

tid och saknar hjälp av medarbetare. 

Slarv med arbetsrutiner  Felplacering av varor orsakar brister i inventeringen, 

vilket gör att det kommer hem felaktiga kvantiteter till 

butiken. Andra måste efteråt ägna arbetstid till att 

möblera om, leta efter varor och rätta till andras brister. 

Dålig stämning på 

arbetsplatsen 

Brist på feedback, och personal klagar på varandra när de 

är stressade i arbetet.   
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5. Analys och diskussion av resultat från intervjuer 

 

I kapitlet analyseras resultatet från intervjuerna och teorin från studiens teoretiska 

referensram. Nedanför varje stycke presenteras en figur med en sammanfattning av det som 

diskuterats under rubriken. 

 

5.1 Lean på ICA Supermarket i Tierp 

Intresset för Lean på ICA Supermarket i Tierp uppstod efter att butikschefen hört andra handlare 

som infört konceptet och som upplevt förbättringar. Enligt butikschefen hävdade andra handlare 

att implementering av Lean tagit längre tid än väntat vilket de ansåg berodde på många möten 

med personalen. Butikschefen tycker att de på ICA i Tierp i nuläget har svårt att göra en full 

satsning på Lean och är därför intresserade av att implementera en ”lättare” variant av konceptet 

och se hur det kan anpassas till den egna butiken. Framför allt tror inte butikschefen att det 

skulle fungera med för många möten då det skulle stoppa upp och hindra dagligt arbete. 

Resonemanget om en "lättare" variant av Lean, tillsammans uppfattningen om att möten stoppar 

upp arbetet kan tolkas som att butikschefen enbart är intresserad av att införa Lean-verktygen 

och hoppa över grunden i konceptet som handlar om att informera och engagera personalen. 

Min uppfattning är att det är just flera möten som behövs för att skapa tid för kommunikation, 

informationsdelning och återkoppling. En ”lättare” variant av Lean är troligtvis möjligt att 

införa men under förutsättningen att det inte är förarbetet med att bearbeta människor försakas.  

 

Enligt Emiliani (2006) är det många som inte förväntar sig att en implementering av Lean tar tid 

och att det är ett stort fel som många gör. Det tar tid att informera, engagera och få personalen 

att vilja göra förbättringar, vilket styrks av Spear (2004) som hävdar att ett införande av Lean 

bör innebära en strävan efter att alla anställda och chefer i ett företag till fullo är villiga att leva 

efter Lean principerna och i nästa steg lära ut dem till andra. Med Lean vill de på ICA i Tierp 

åstadkomma tidsbesparingar och förenkla arbetet för personalen. Det är viktigt att de tänker på 

att inte se Lean som en verktygslåda som automatiskt ger snabba förbättringar, utan när de väl 

bestämmer sig för att satsa på en implementering av konceptet ger det tid och lägger vikt vid att 

informera och arbeta för att få med personalen. Enligt Rother (2010) måste ett dualistiskt 

förhållningssätt antas till konceptet som består av huvudprinciperna respekt för människor och 

ständiga förbättringar vilka tillsammans bygger upp grunden för Lean. En stor del av arbetet går 

ut på att förbättra de tysta delarna av företaget, så som rutiner och arbetssätt och Petersson et al. 

(2009) menar att ett hinder för ett införande av Lean är att se det som en åtgärd för snabba 

resultatförbättringar.  
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Om ICA i Tierp i framtiden vill satsa på att implementera Lean rekommenderar jag att 

butikschef och personal går en utbildning i konceptet för att få en förståelse av vad det innebär. 

Därefter kan de avgöra om de verkligen vill satsa på Lean och gå in med den energi och det 

engagemang som krävs. En utbildning skulle även kunna ge en gemensam bild av hur de vill 

applicera konceptet på butiken. I figur 7. nedan sammanfattas det som diskuterats detta stycke. 

 

 
Figur 7. Sammanfattning av diskussion. 

 

5.1.1 Värdeskapande arbete 

Butikchefen anser att dennes viktigaste arbetsuppgift är att se till att personalen trivs genom att 

skapa en god stämning, noggrant gå ut med information, lyssna och låta personalen ta egna 

initiativ samt att anordna personalfester. De avdelningsansvariga hävdar att deras viktigaste 

arbetsuppgift är att få så nöjda kunder som möjligt och värna om att de kommer tillbaka till 

butiken. Det gör personalen genom att prata med kunder, plocka ut varor, placera varor 

lättillgängligt så att kunden utan ansträngning hittar det de vill ha och att ta in varor som ger 

höga marginaler för butiken och samtidigt ett bra pris till kund.  

 

Både butikschef och avdelningsansvariga beskriver arbete som är värdeskapande för kund. Det 

var positivt att butikschefen såg på sig själv och sina aktiviteter som något som skapar värde för 

företaget. Det kan betyda att butikschefen är medveten om att personalens arbetsutförande är 

beroende av dennes arbete och stöd. Denna medvetenhet kan göra att butikschefen prioriterar 

och förstår att dessa aktiviteter kan och behöver förbättras.  

5.1.2 Slöseri  

Butikschefen beskriver slöseri på ICA i Tierp som det som syns i plånboken i form av 

kostnader, samt att inte utnyttja de hjälpmedel och system som finns tillgängligt inom ICA. 

Exempel på system är inom order- och schemaläggning. De avdelningsansvariga beskriver 

slöseri som att slänga varor med utgånget datum, ineffektiv arbetstid, ineffektivt 

resursutnyttjande, slarv med arbetsrutiner och dålig stämning på arbetsplatsen. Dessa är 

exempel på slöseri inom Lean enligt Keyte & Locher's (2008) definition. Nedan i tabell 4. 
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beskrivs de förbättringsförslag som kan användas på ICA i Tierp för att undvika det som 

butikschefen och de avdelningsansvariga beskriver som slöseri i det dagliga arbetet. 

Förbättringsförslagen är baserade på vad som förespråkas inom Lean. 

 

Tabell 4. Förbättringsförslag för att undvika slöseri 

Slöseri Exempel Förbättringsförslag 

Det som syns i 

plånboken i form av 

kostnader. 

Inget exempel. Hitta förbättringar och 

eliminera slöseri. 

Att inte utnyttja de 

hjälpmedel och system 

som finns tillgängligt 

inom ICA. 

Exempel på system inom order- och 

schemaläggning. 

Informera och förmedla 

hjälpmedlen till personalen. 

Inför återkoppling och 

utvärdering av dessa. 

Slänga varor med 

utgånget datum. 

Varor som kunde sålts till ett billigare pris 

om erbjudanden om kort datum gjorts i 

tid. 

5 S och standardiserade 

rutiner så att varor upptäcks 

i tid, innan utgångsdatum. 

Ineffektiv arbetstid. Personal prioriterar arbetsrutiner i fel 

ordning, gör datorarbete på arbetstid som 

är schemalagd för att plocka varor. 

Personal står och pratar och håller 

varandra sällskap när personal på andra 

avdelningar skulle behöva hjälp. 

Kommunikation och 

uppföljning av dagligt 

arbete. 

Ineffektivt 

resursutnyttjande. 

Ojämn arbetsfördelning över 

personalstyrkan. Vissa individer känner 

att de har för mycket arbete på för lite tid 

och saknar hjälp av medarbetare. 

Kommunikation och 

uppföljning av dagligt 

arbete. 

Slarv med arbetsrutiner.  Felplacering av varor orsakar brister i 

inventeringen, vilket gör att det kommer 

hem felaktiga kvantiteter till butiken. 

Andra måste efteråt ägna arbetstid till att 

möblera om, leta efter varor och rätta till 

andras brister. 

5 S, standardiserade rutiner 

och uppföljning av dagligt 

arbete. 

Dålig stämning på 

arbetsplatsen. 

Brist på feedback, och personal klagar på 

varandra när de är stressade i arbetet.   

Kommunikation, feedback 

och konstruktiv kritik. 
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Oskarsson et al. (2011) och Keyte & Locher (2008) beskriver flera typer av slöseri som kan 

generaliseras till olika företag. Vid en jämförelse av vad butikschefen och de 

avdelningsansvariga anser är slöseri på ICA i Tierp kan överbeställningar och onödiga rörelser 

enligt Oskarsson et al. (2011) och Keyte & Locher (2008) paras ihop med slarv med 

arbetsrutiner och ett bristande resursutnyttjande kan liknas med vad de avdelningsansvariga 

beskriver som ojämn arbetsfördelning. 

 Överbeställningar, lägg order efter vad som efterfrågas när det efterfrågas. 

 Kassationer, hög kvalitet från början leder till så få kassationer som möjligt. 

 Väntan, minimera köer och flödesorientera. 

 Transporter, undvik korsade och långa transportsträckor. 

 Bristande resursutnyttjande, utnyttja resurser optimalt. 

 Lagring, eftersträva små partier, förkorta ledtider och höj leveransprecisionen. 

 Onödiga rörelser, standardisera arbetsmomenten (Oskarsson et al., 2011; Keyte & 

Locher, 2008). 

 

Det skulle vara intressant att se hur stor andel av den totala arbetstiden som är slöseri och som 

är värdeskapande aktivitet. Det skulle ICA i Tierp kunna göra med en värdeflödesananlys och 

sedan beräkna andelen värdeskapande aktivitet enligt Oskarsson et al. (2011). Hines & Rich, 

(1997) menar att en värdeflödesanalys visualiserar slöseri och problem och hjälper till att 

bearbeta bakomliggande faktorer till bristande kvalitet och ledningssvårigheter.  

 

5.2 Vision  

Butikschefen uttrycker företagets vision som "att skapa Tierp mest attraktiva arbetsplats", men 

hävdar att visionen inte är något de går ut med till de anställda. Det förklarar varför de 

avdelningsansvariga blev osäkra på frågan och inte säkert kunde ge svar. Det var några av dem 

som beskrev visionen liknande butikschefens beskrivning och tog upp företagets affärsidé och 

beskrev den som "ICA i Tierp älskar kunden". En av de avdelningsansvariga kunde inte sätta 

ord på visionen men beskrev det som att denne har uppfattningen om att visionen numer är 

inriktad på att få förbättrade ekonomiska resultat, medan en annan av de tillfrågade hävdar att 

butiken inte har någon vision utan rullar på som den alltid gjort.  

 

Syftet med en vision är att förklara vad ett företag ska uppnå på lång sikt och en realistisk och 

konkret vision ger upphov till produktiva idéer hos människorna inom företaget (Kotter, 2001). 

En av de vanligaste svårigheterna med att implementera Lean är enligt Bhasin & Burcher (2006) 

att företaget saknar en tydlig vision. Toyota (2003) och Geller (2003) hävdar att en vision bör 

accepteras och delas av samtliga inom företaget. Därför är det viktigt att ICA i Tierp börjar med 



 

41 

 

att skapa en tydlig och konkret vision och sedan förmedla visionen ut till personalen så att de 

vet vilken riktning företaget har och hur de ska arbeta för att uppnå visionen. I figur 8. nedan 

sammanfattas det som diskuterats detta stycke. 

 

 
Figur 8. Sammanfattning av diskussion. 

 

 

5.3 Utbildning och kunskap 

Butikschefen hävdar att personalen stöds till utveckling genom att de på medarbetarsamtalen två 

gånger om året tillfrågas om de vill vidareutbildas. Dock menar butikschefen att intresset för 

personlig utveckling är lågt hos personalen och föreslår att det kan bero på att de inte vill, eller 

att de väntar på att ledningen ska ta fram och ge förslag. Butikschefen upplever delvis 

nulägessituationen lika som de avdelningsansvariga. De flesta känner stöd för mindre 

utbildningar men många hävdar att de inte har tid för att de känner sig stressade i arbetet. Dock 

hävdar butikschefen att personalen har alla möjligheter att åka på utbildningar då de vid intresse 

beviljas ledighet och finansiering.  

 

Bhasin & Burcher (2006) hävdar att utbildning och ny kunskap är viktigt för att ge företag 

förutsättningar att utvecklas och arbeta med förbättringar. Eftersom det är människor som utför 

arbete som skapar värde i ett företag, borde det första steget i en implementering av Lean vara 

att utbilda och träna dem (Toyota, 2003). Resonemanget styrks även av French & Bell Jr. 

(1999) och Eklund (2000) som menar att ett företags prestanda och kvalité gentemot kund är 

beroende av människorna som utför arbetet. Kotter & Schlesinger (2008) gör gällande att 

utbildning är grunden för att få människor att vilja förändra och förbättra. Personalen vid ICA i 

Tierp behöver kanske pushas och stöttas ännu mer för att vilja åka i väg på utbildningar och 

studiebesök. Det är viktigt att butikschefen förklarar varför utbildning är viktigt för butiken och 

skapar tid för detta. Förslagsvis kunde butikschefen utdela "uppdrag" till olika anställda där de 

får i uppgift att ta reda på information eller gå utbildningar som på något sätt gynnar butiken. 

Det är viktigt att sådana uppdrag följs upp, utvärderas samt presenteras för övrig personal. I 

figur 9. nedan sammanfattas det som diskuterats detta stycke. 

 

http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
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Figur 9. Sammanfattning av diskussion. 

 

5.3.1 Tydlig arbetsbeskrivning 

Enligt butikschefen har personalen själva fått utforma en arbetsbeskrivning och bestämt 

beskrivningens placering på respektive avdelning. Butikschefen tycker att det är ett problem att 

personalen ibland inte följer arbetet så som det schemalagts och tror att det kan bero på att 

arbetsbeskrivningarna inte kontinuerligt uppdateras, eller att personalen väljer att inte arbeta 

efter beskrivningen. Samtliga avdelningsansvariga säger dock att en arbetsbeskrivning som 

kontinuerligt uppdateras är vad de behöver och vill ha. De hävdar att arbetet på de olika 

avdelningarna skulle bli mindre beroende av vem som utför det om det fanns en beskrivning att 

luta mot och som följdes upp under dagen.  

 

Situationen skulle kunna förbättras om ICA i Tierp inför standardiserade arbetssätt vars syfte är 

att tala om hur ett arbete ska genomföras innan det genomförs. Arbetssättet minskar gapet 

mellan vad som förväntas av butikschefen och vad som åstadkommes av personalen (Spear, 

2004). Det skulle i så fall eliminera problemet som butikschefen belyser ovan. Kotter (2001) 

hävdar att ett standardiserat arbetssätt underlättar för uppföljning och återkoppling. Att göra 

uppföljning till en del av det dagliga arbetet styrks även av Beer et al. (2005) som hävdar att det 

bör fastställas som en del av den strategiska planeringen. Genom att ha kontroll över dagliga 

rutiner och känna igen företagets nulägessituation blir det även lättare att lära sig skilja på 

slöseri och värdeskapande aktivitet (Keyte & Locher, 2008). Det är viktigt att arbetsschemat 

stämmer överens med de arbetsuppgifter som finns. I figur 10. nedan sammanfattas det som 

diskuterats detta stycke. 
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Figur 10. Sammanfattning av diskussion. 

 

 

5.4 Resurser 

Butikschefen anser att personalen själva har ett ansvar i att föra fram om de saknar någon form 

av resurser i det dagliga arbetet. De avdelningsansvariga upplever ofta att det är brist på 

personal vilket leder till stress, och som de påtalar är en bidragande orsak till en dålig stämning 

på arbetsplatsen. De avdelningsansvariga tycker att det är butikschefens uppgift att se om det 

behövs mer personal, men tycker också att fler arbetskamrater borde reagera och hjälpa till om 

det är någon som behöver stöd på sin avdelning. Vid en jämförelse av båda parters åsikter blir 

det tydligt att de lägger över ansvaret på varandra. Om var och en av parterna väntar på att den 

andra ska se och föra fram vad som behövs bildas ett glapp och informationen tappas bort på 

vägen. 

 

Bristfällig kommunikation är ett hinder för ett arbete med förbättringar då det bidrar till ett svagt 

samarbete och bristfällig integration mellan organisationsenheter (Beer et al., 2005; Bergman 

och Klefsjö, 2010). En bättre kommunikation där var och en av parterna har ett ansvar i att ta 

reda på och tydligt framföra information skulle förenkla arbetet, minska glappet och kanske 

förhindra att irritationer uppstår. Enligt Johnson & Mena (2008) är en öppen kommunikation 

nyckeln till ett snabbt informationsflöde mellan olika enheter inom ett företag, vilket är en 

nödvändigt för att skapa ett flexibelt och effektivt företag. I figur 11. nedan sammanfattas det 

som diskuterats detta stycke. 

 

 

Figur 11. Sammanfattning av diskussion. 
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5.4.1 Arbetsutförande oberoende av personal 

Butikschefen tror inte att arbetet kan utföras likvärdigt på de olika avdelningarna och hävdar att 

det kan bero på att personal som inte praktiserar och utför arbetet kontinuerligt glömmer bort 

arbetsrutinerna. Samtliga avdelningsansvariga har samma uppfattning som butikschefen i denna 

fråga, men de önskar att arbetet skulle vara mindre individberoende. De tror att det beror på att 

de ansvariga för varje avdelning funnits där länge, vilket resulterat i egna inarbetade rutiner.  

Vid bortfall av ordinarie personal menar de avdelningsansvariga att det leder till problem då 

annan personal som inte är van vid de inarbetade arbetssätten slarvar med arbetsrutiner, varor 

ställs på fel plats och det uppstår oreda. Bristerna i arbetsutförande leder till att personalen 

måste leta efter varor, det kan bli fel i inventeringen av varor och på så sätt leda till att det 

kommer fler varor till butiken när de egentligen finns, samt att det tar tid att möblera om varor 

som ställts på fel plats.  

 

Med verktyget 5 S skulle ICA i Tierp kunna skapa förutsättningar för att var sak placeras på sin 

plats i rätt arbetsordning, och att ordningen görs till ett system som hålls efter regelbundet. 

Petersson et al. (2009) och Oskarsson et al. (2011) hävdar ordning och reda bidrar till ett ökat 

engagemang hos medarbetarna, samtidigt som det är en förutsättning för att kunna standardisera 

arbetssätten och genom det skapa förutsägbarhet. En välorganiserad arbetsplats med ordning 

och reda och med en arbetsstandard att luta sig mot, skulle troligtvis underlätta för personalen. 

En förbättrad butiksmiljö förstärker även konsumenternas helhetsupplevelse menar Hernant & 

Boström (2010). I figur 12. nedan sammanfattas det som diskuterats detta stycke. 

 

 

Figur 12. Sammanfattning av diskussion. 

5.4.2 Personalen som resurs  

Butikschefen anser att personalen har ett ansvar i att framföra om något inte känns bra. Några av 

de avdelningsansvariga tycker att företagets arbetsfördelning i helhet fördelas ojämnt över 

personalstyrkan. Dessa upplever att de har för mycket arbete på för lite arbetstid. En av de 

avdelningsansvariga känner inget stöd från butikschefen när denne påtalar att arbetet blir 

övermäktigt. Enligt denne hävdar butikschefen att det finns tid och att vederbörande ska sluta 
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ägna tid till onödiga arbetsuppgifter. Dock förstår inte den som intervjuats vad som är onödigt 

då denne gör sina arbetsuppgifter enligt butikschefens tidigare instruktioner. 

 

Det är intressant att butikschefen uppmanar personalen till att berätta om något inte känns bra 

när personal hävdar att butikschefen inte lyssnar när de försöker tala om problemen. Den 

avdelningsansvarige menar att det är svårt att förstå vad butikschefen menar är slöseri när 

vederbörande utför arbetet som butikschefen tidigare instruerat. Detta visar återigen på ett glapp 

i kommunikationen mellan butikschef och de avdelningsansvariga. Butikschefen påstår själv att 

en av dennes viktigaste arbetsuppgifter, och som är värdeskapande för företaget, är att lyssna på 

de anställda. När butikschefen säger att en arbetsuppgift är viktig den ena dagen, men inte nästa 

dag blir personalen förvirrad och osäker. Detta kan göra att förtroendet för butikschefen brister 

och engagemanget sjunker hos de anställda. Kotter & Schlesinger (2008) menar att rädsla och 

osäkerhet hos personalen är en orsak till att de gör motstånd till förändringar. Ledaren kan ge 

dessa individer stöd genom att lyssna och förstå (Ibid). Geller (2003) hävdar att engagemang 

hos personalen uppnås genom uppskattning, förståelse och stöd från ledningen. Bhasin & 

Burcher (2006) och Emiliani (2006) hävdar att ett stödjande ledarskap är en fördel vid 

implementering av Lean. Det viktigaste i ett stödjande ledarskap är att i dagligt arbete inkludera 

personliga konversationer som belyser den anställdes arbetsinsats och på ett sätt som ökar 

dennes känsla av värde för företaget (Geller, 2003). Respekt för människor handlar om att 

investera i mänskliga resurser, anställa tillräckligt med personal, träna och utveckla deras 

potential ur ett långsiktigt perspektiv (Osono et al., 2008). I figur 13. nedan sammanfattas det 

som diskuterats detta stycke. 

 

 
 

Figur 13. Sammanfattning av diskussion. 

 

5.5 Återkoppling och feedback 

Butikschefen anser att dennes största brist är återkoppling av arbetet. Butikschefen har förlitat 

sig på att personalen tar eget ansvar och sköter arbetet på de tider som schemalagts. Beer et al. 

(2005) varnar för den typ av ledarskap som ger alltför mycket frihet till de anställda utan att 

följa upp arbetet. Anledningen är, liksom många av de avdelningsansvariga upplever, att det 

sällan är någon som lägger märke till vad de gör och att de varken får höra plus eller minus från 

http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
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butikschefen. Det blir ett problem när de tillslut inte vet om de gör någonting rätt, vilket gör att 

de anställda inte känner något engagemang till att arbeta och få saker klara i tid. Antonovsky 

(1996) hävdar att personalen är i behov av stöd uppstår när dess engagemang är lågt. Geller 

(2003) ger en ganska exakt skildring av situationen på ICA i Tierp som beskriver en personal 

som kräver mer support i förhållande till direktiv, då anställda vet vad som ska göras men ändå 

inte gör som de ska. Geller (2003) menar att situationen kan förekomma hos arbetare som gör 

samma sak dag efter dag och att dessa individer kan behöva ett stödjande ledarskap som utdelar 

uppriktig feedback. Enligt Kotter (2001) kan en bra ledare uppmärksamma och belöna 

framgång, vilket inte bara ger människor en känsla av prestation utan får dem också att känna 

att de tillhör ett företag som sätter värde på deras insats. Samtliga avdelningsansvariga hävdar 

att de behöver mer personlig feedback från butikschef och medarbetare, som belyser deras 

arbetsprestation och med fokus på konstruktiv kritik. I figur 14. nedan sammanfattas det som 

diskuterats detta stycke. 

 

 
 

Figur 14. Sammanfattning av diskussion. 

 

Butikschefen hävdar att de på ICA i Tierp idag har svårt att ligga steget före och att de därför 

påbörjar saker i samband med att idéerna uppstår, tid finns alltså inte till återkoppling. 

Butikschefen tror att det är svårt för personalen att följa med i tempot men tycker samtidigt att 

viljan och engagemanget brister hos de anställda vilka vederbörande hävdar sällan tar några 

egna initiativ till nya idéer. Många av de avdelningsansvariga känner att de tappat förtroendet 

för butikschefen just av den anledningen som butikschefen själv nämner ovan. De upplever att 

de sällan får tillräckligt med information i tid och att saker som bestäms ofta ersätts med något 

annat eller rinner ut i sanden. Egentligen upplever båda parter nulägessituationen lika men 

återigen läggs ansvaret över på den andra och det uppstår ett avstånd mellan dem. Fenomenet 

benämns av Radnor et al. (2006) som silos och beskriver detta som ett hinder för 

implementering av Lean. Att noggrant gå ut med information är viktigt för att personalen ska få 

en förståelse och motiveras till arbetet med förbättringar. Antonovsky (1996) beskriver detta 

som KASAM och genom att ställa frågorna varför, hur, och vad behövs som anställd och kunna 
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besvara dem som arbetsgivare tas hänsyn till alla komponenter som förutsätter att arbetet ska 

kännas viktigt och motiverande. 

 VARFÖR- Det uppstår en känsla av meningsfullhet 

 HUR- Det inträder en upplevelse av förståelse 

 VAD BEHÖVS- Arbetet uppfattas hanterbart 

Personal med en stark KASAM kan nå ut och applicera de nödvändiga resurser som behövs för 

att motverka stressfaktorer. Personen kan också lära från misstag och undvika att upprepa dem i 

framtiden (Antonovsky, 1996). Om personal och butikschef på ICA i Tierp hjälps åt med att 

främja en starkare KASAM skulle arbetet kunna kännas mer motiverande och personalen kunde 

uppleva det höga tempot som roligt istället stressande.  

Mer frekventa personalmöten på ICA i Tierp är något som efterfrågas av de 

avdelningsansvariga och skulle kunna öppna upp för målsättning och tid till återkoppling av 

arbetet. Det skulle också underlätta informationsflödet mellan ledare och personal och 

butikschefen skulle kunna återta kontrollen över situationen och ligga steget före i den 

strategiska planeringen (Beer et al., 2005; Geller, 2003). Kotter & Schlesinger (2008) hävdar att 

det är viktigt att ledaren innan ett förbättringsarbete är medveten om den typ motstånd som kan 

uppstå hos personal i samband med en förändring. Att ligga steget före är grundläggande för att 

veta var coachning och stöd bör läggas. I figur 15. nedan sammanfattas det som diskuterats detta 

stycke. 

 

 

Figur 15. Sammanfattning av diskussion. 

 

5.6 Kommunikation och gemenskap 

Butikschefen anser att kommunikationen överlag fungerar bra mellan denne och personal, men 

nämner återigen att informationsflödet brister till följd av att butikschefen inte ligger steget före 

och därför inte hinner kommunicera ut informationen. De avdelningsansvariga tycker att 

kommunikationen är bristfällig och anledningen är att de har ett bristande förtroende för 

butikschefen. Förtroendet har brustit till följd av att de märkt att butikschefen ibland ger olika 

http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
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direktiv till olika personer och att informationen förvrids beroende på mottagare. Kotter & 

Schlesinger (2008) hävdar att ett bristande förtroende mellan ledning och personal kan göra att 

personalen inte litar på att förbättringsförslag kommer leda till förbättringar. Vid jämförelse av 

båda parters resonemang blir det tydligt att vad som butikschefen själv påpekar är dennes brister 

är just det som personalen upplever är jobbigt. Butikschefen säger att denne motiverar 

personalen till förbättringar genom att gå ut med information och låta dem delta i 

förbättringsarbeten, men talar sedan emot sig själv när denne påpekar det är där denne brister. 

Många av de avdelningsansvariga önskar att butikschefen lossar tyglarna på mindre 

förändringar och lämnar över en del av ansvaret till personalen. Bristfällig kommunikation är ett 

hinder för förbättringsarbeten då det bidrar till ett svagt samarbete och bristfällig integration 

mellan organisationsenheter (Beer et al., 2005; Bergman och Klefsjö, 2010). Istället för att ge 

direktiv och sedan ta emot klagomål och åsikter från de anställda, borde ledaren i förväg ta sig 

tid att lyssna in och lära om andra perspektiv. Aktivt lyssnande är en nyckel till att identifiera 

nuläget innan förändringar och förbättringsarbeten genomförs (Geller, 2003). Kotter & 

Schlesinger (2008) menar att en ledning som förhandlar och kommer överens med de anställda 

bidrar till att öka motivationen hos båda parter. En överenskommelse kan även fungera som en 

trygghet att titta tillbaka på under arbetets gång om klagomål uppstår (Ibid). I figur 16. nedan 

sammanfattas det som diskuterats detta stycke. 

 

 

 

Figur 16. Sammanfattning av diskussion. 

 

5.6.1 Teamkänsla på ICA i Tierp 

Teamkänslan på ICA i Tierp är bra enligt butikschefen, med undantag för några av personalen, 

medan samtliga av de avdelningsansvariga som intervjuats inte upplever någon övergripande 

teamkänsla utan tycker att butiken istället består av flera små team för respektive avdelning. De 

hävdar att det är många av personalen som är fokuserade på sitt område och hjälper därför inte 

till på andras avdelningar även om det behövs. Men kan det finnas teamkänsla om inte alla är 

med i teamet? Enligt Spear (2004) och Toyota (2003) är det viktigt att alla människor inom ett 

http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author


 

49 

 

företag är villiga att hjälpas åt för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. Därför är det av 

värde för företaget att som ledare ägna tid och energi åt att få med alla i ett och samma team. 

Många av de avdelningsansvariga hävdar att distansen mellan avdelningar beror på att de 

ansvariga funnits där länge och arbetat områdesfokuserat sedan långt tillbaka i tiden, alltså ett 

resultat av gamla arbetssätt. ICA i Tierp behöver arbeta för att skapa en helhetskänsla över hela 

företaget för att alla ska känna sig delaktiga. Detta kan göras genom att förbättra 

informationsflöde och kunskap hos personalen, såsom beskrivet tidigare, men också att 

omlokalisera resurser så att annan personal får lära sig nya arbetsuppgifter. De små teamen som 

är fast i gamla arbetssätt måste genom detta släppa in nya individer, vilket skapar förutsättningar 

för en helhetskänsla. Geller (2003) menar att detta kan skapa motivation hos de anställda genom 

att nya arbetsuppgifter upplevs intressanta och utvecklande. I figur 17. nedan sammanfattas det 

som diskuterats detta stycke. 

 

 

Figur 17. Sammanfattning av diskussion. 

 

 

5.7 Förbättringsarbeten  

På ICA i Tierp vill de arbeta med ständiga förbättringar och utveckla butiken. Idag arbetar de 

med ett större förbättringsprojekt där de räknar fram nya arbetsscheman, omplacerar resurser 

och utdelar ledaransvar på några av de avdelningsansvariga. Bredda utbudet av arbetsuppgifter, 

variera aktiviteter och utdela ledaransvar är enligt Geller (2003) ett effektivt sätt att höja 

motivationen och som Kotter (2001) menar får medarbetarna utvecklas och styrker deras 

självkänsla. Bhasin & Burcher (2006) och Emiliani (2006) hävdar det är förutsättningar som 

stödjer en implementering av Lean. Dock är det endast ett fåtal av de avdelningsansvariga som 

intervjuats som nämner schemaförändringarna som ett förbättringsarbete. Återigen verkar 

informationsflödet brista mellan ledning och personal, vilket gör att alla inte känner sig 

delaktiga. Ett förbättrat informationsflöde på ICA i Tierp är en förutsättning för att kunna 

implementera Lean och arbeta med ständiga förbättringar.  
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5.7.1 Personalens roll i förbättringsarbeten 

Enligt butikschefen är det några av personalen som brukar komma med egna förbättringsförslag. 

Butikschefen och avdelningsansvariga beskriver flödet av förbättringsförslag likadant, men 

personalen upplever ibland att förbättringsförslag som förs vidare till butikschefen ibland glöms 

bort eller rinner ut i sanden. De upplever att det hämmar deras kreativitet och engagemang till 

att förbättra. Ett bättre system för hur förbättringsförslag hanteras skulle kunna införas på ICA i 

Tierp. Förbättringsförslag skulle kunna visualiseras genom att skriva upp dem på en tavla som 

är synlig för alla. Även om personalen bara ser dem i förbifart så bedrivs förbättringsarbetet 

framför deras ögon istället för som idag, över deras huvuden. Förbättringsförslag skulle också 

kunna föras in som en punkt i dagordningen under personalmöten, då de får känna sig delaktiga 

i utvärderingen av dessa och problemet med att förslagen rinner ut i sanden kan undvikas. För 

att skapa tid för detta kan det behövas fler och mer frekventa personalmöten. Delaktighet skapas 

genom att ledningen lyssnar aktivt och involverar personalens råd och idéer i arbetet med 

förändringar (Kotter & Schlesinger, 2008). I figur 18. nedan sammanfattas det som diskuterats 

detta stycke. 

 

 

Figur 18. Sammanfattning av diskussion. 

 

Samtliga känner däremot att de involveras i processen med att genomföra förbättringar vilket 

många forskare menar är en viktig motiveringsfaktor (Kotter, 2001; Kotter & Schlesinger, 2008; 

Geller, 2003). Antonovsky (1996) påpekar även att detta är en strategi för att skapa en förbättrad 

arbetsmiljö på företaget.  

5.7.2 Kunders roll i förbättringsarbeten 

Enligt butikschefen kan kunder genom undersökningar vara med och påverka ICA i Tierps 

arbete med förbättringar. Kunder tycker det är positivt med en glad och trevlig personal och den 

kritik som framkommer inriktas på att butiken upplevs för liten och trång. Enligt Hernant & 

Boström (2010) är det fyra butiksegenskaper som avgör kundens helhetsupplevelse: 

http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
http://hbr.org/search/Leonard+A.+Schlesinger/0/author
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 Tillhandahålla rätt sortiment i form av produkter och tjänster som stämmer överens med 

kundens behov och önskemål.  

 Reducera risken kunden upplever i samband med köp, till exempel varukvalitet. 

 Skapa en bra butiksatmosfär. Negativ personal eller dålig arbetsmiljö återspeglas på 

försäljningen. 

 Bekvämlighet för konsumenten. 

 

I kundernas kritik är det alltså den sista punkten som de inte är nöjda med då de upplever 

butiken för trång. Problemet leder till att de ibland väljer andra butiker. Butikschefen belyser 

aspekten men tror att den enda vägen till en rymligare butik är att bygga ut. Dock är en 

expandering uteslutet i dagens läge då det finns för många konkurrenter på orten. Men hur ska 

butiken kunna fortsätta utvecklas om de idag inte kan förbättra sådant de vet att de förlorar 

kunder på? På ICA i Tierp har de en begränsad butiksyta som de måste ta tillvara på bästa sätt 

för att förbättra bekvämligheten för kunden, Hernant & Boströms (2010) fjärde punkt. Gör 

personalen medveten om problemet och diskutera tillsammans hur butikslayouten kan utformas 

för att få butiken att kännas rymligare. Upplev butiken ur kundens perspektiv och känn efter var 

problemen finns, det är där det finns potential till förbättringar. Att öka känslan och responsen 

för händelser i vardagen är enligt Rother (2010) vägen till ständiga förbättringar. Oskarsson et 

al. (2011) och Holweg (2005) hävdar att grunden till lyckade förbättringsarbeten är att ha 

vetskap om flödesvägar för kunder och produkter. Flödet av information, material och varor 

måste samverka så att kundens önskemål uppfylls utan att bli alltför resurskrävande. Ett annat 

alternativ för att skapa mer yta och mindre kapitalbindning enligt Oskarsson et al. (2011) är 

mindre orderstorlekar och frekventare leveranser av varor till butiken. I figur 19. nedan 

sammanfattas det som diskuterats detta stycke. 

 

 

Figur 19. Sammanfattning av diskussion. 

 

 

5.8 Övrigt  

Både butikschefen och de avdelningsansvariga är eniga om att framtiden på ICA i Tierp ser ljus 

ut. Butikschefen tror att butiken efter den stora förändringen med schema och omorganisering 



 

52 

 

kommer bli mer lönsam samtidigt som den fortfarande kommer att uppfattas prisvärd av 

kunden. Förändringen kommer förhoppningsvis utveckla spetskompetens och ett större 

engagemang hos de anställda. De avdelningsansvariga hoppas på mycket kunder, en glad 

butikschef och en bra sammanhållning i arbetslaget.  

 

Några av de avdelningsansvariga som intervjuats hade egna förslag på hur arbetet i butiken 

skulle kunna förbättras i framtiden: 

 All personal ska kunna det mesta i butiken. Det skulle förbättra butikens respons 

genom att det alltid skulle finnas personal på plats som kan åtgärda problem. Det 

skulle också leda till att butiken snabbare skulle kunna svara på kundernas behov. 

Resonemanget styrks av Bhasin & Burcher (2006) som hävdar kunskap är viktigt för 

att ge företag förutsättningar att utvecklas och arbeta med förbättringar, och Hernant & 

Boström (2010) genom att snabbare svara på kundernas behov bidrar till ökad service 

och förbättrad butiksupplevelse för kunden. För att uppnå detta skulle ICA i Tierp 

kunna införa arbetsrotation, att personal får byta ansvarsområden och träna på olika 

arbetsuppgifter. 

 Arbetsmiljön i charken skulle kunna förbättras genom att sätta in en fläkt för att 

motverka ångan som kommer från ugnen när det bakas på morgnarna. Ett 

förbättringsförslag som bör tas upp med personalen och utvärderas gemensamt. Är det 

fler som upplever detta som ett problem?  

 Oredan ute på lagret och kassakontoret måste åtgärdas för att underlätta dagligt arbete. 

Ett införande av 5 S på lager och kassakontor skulle kunna förbättra arbetsmiljön, samt 

spara tid och energi för personalen (Petersson et al., 2009; Oskarsson et al., 2011). 

 

 

5.9 Informationsflöde 

I tidigare diskussion har det argumenterats för att ett av de största hinder för en implementering 

av Lean på ICA i Tierp är ett bristande informationsflöde mellan butikschef och personal. Under 

detta avsnitt illustreras en tolkning av hur informationsflödet ser ut i nuläget följt av ett förslag 

på hur informationsflödet skulle kunna förbättras. Nedan i figur 20. ges en beskrivning av de 

symboler som använts i figur 21 och 22.  
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Figur 20. Beskrivning av de symboler som använts i skisser av informationsflödet. 

 

5.9.1 Nulägets informationsflöde  

Nedan i figur 21. illustreras tolkningen av hur informationsflödet ser ut i nuläget på ICA i Tierp. 

Butikschefen har många idéer till förbättringar men att dessa ibland rinner ut i sanden eller går 

vidare till ett beslut. Efter beslut kan förbättringsidén antingen förkastas eller gå vidare genom 

att de anställda får ta del av informationen. Dock upplevs informationen bristande och att den 

skiljer sig åt beroende på mottagare. För att illustrera detta gjordes pilarna mellan "beslut" och 

"personal" i figur 21. olikfärgade och korsade. Därefter lämnas ansvaret för genomförande och 

slutförande av förbättringsidéer åt personalen. Med undantag för stora förändringar, görs ingen 

återkoppling eller utvärdering av dessa. 

 

Kommer personalen på en egen förbättringsidé går den antingen direkt till genomförande och 

slutförande, eller så går den vidare till butikschefen. Där upplever personalen att 

förbättringsidén antingen rinner ut i sanden eller leder till ett beslut. 
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Figur 21. Skiss av tolkning av informationsflödet i nuläget. 

 

5.9.2 Förslag till förbättrat informationsflöde 

Nedan i figur 22. illustreras ett förslag till hur informationsflödet skulle kunna förbättras. 

Butikschef och personal bollar förbättringsidéer med varandra och kommer gemensamt fram till 

ett beslut. Beslutet kan antingen leda till att förbättringsidén förkastas eller att den leder vidare 

till genomförande och slutförande i ett samarbete mellan personal och butikschef. Efter 

slutförande görs en utvärdering och återkoppling av arbetet med förbättringen som delges 

samtliga parter. 
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Figur 22. Skiss på ett förslag till förbättrat informationsflöde. 

 
5.10 Implementeringsplan för Lean på ICA Supermarket i Tierp 
Resultatet av studien har visat på flera faktorer som kan vara hindrande för en implementering 

av Lean, till exempel bristande informationsflöde, kommunikation och återkoppling. Dessa hör 

ihop med ett ledarskap som brister i vissa aspekter och bör förbättras innan en implementering 

av Lean kan bli aktuell. Det är värt att implementera Lean om fallstudieföretaget är redo att 

lägga den energi som behövs för att förbättra ledarskapet. Implementeringsplanen för Lean på 

ICA i Tierp går därför ut på att införa konceptet i tre olika faser, implementeringsfas 1, 2 och 3. 

Fas 1 handlar om att förbättra de brister som finns på ICA Supermarket i Tierp idag. Fas 2 och 3 

visar hur arbetet med Lean kan anpassas till dagligt arbete samt lägger tyngd vid återkoppling, 

reflektion och utvärdering. De olika stegen i varje fas gör att fokus kan läggas på saker i rätt 

ordning. Nedan i figur 23. illustreras de olika faserna och hur de underbygger varandra. 
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Figur 23. Olika faser i implementeringsplanen. 

 

5.10.1 Implementeringsfas 1. 

 Skapa en gemensam och tydlig vision. Visionen bör förmedlas ut till alla anställda och 

skapa en riktning som genomsyrar hela företaget. 

 Skapa en medvetenhet om varför ICA i Tierp vill införa Lean. Var noga med att 

förklara hur Lean kan utformas med hänsyn till butikens egna behov, och se till så att 

Lean får en enhetlig definition bland de anställda. En gemensam utbildning av Lean för 

butikschef och personal rekommenderas.  

 Se Lean som ett långsiktigt arbete och som en filosofi att arbeta efter. Det är viktigt att 

inte stressa fram resultat och hoppa över biten med att informera och skapa delaktighet 

och engagemang hos personalen. 

 Skapa en bättre kommunikation och informationsflöde mellan personal och butikschef.  

5.10.2 Implementeringsfas 2. 

 Förebygg sådant som får personalen att motverka förändringar. Arbeta för att skapa en 

positiv attityd till förbättringsarbeten. En teknik att använda sig av är att införa små 

förbättringar som snabbt ger resultat och förbättrar situationen för de anställda. Till 

exempel en fläkt i charken såsom efterfrågades, eller något annat som väcker 

personalens engagemang. 

 Visualisera förbättringsförslag och gör personalen delaktiga i utvärderingen av dessa. 

Det kan till exempel göras genom att lappar med förbättringsförslag sätts upp på en 

tavla som sedan behandlas och utvärderas på personalmöten. 
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 Inför förbättringsverktyg som skapar vägen från nulägessituation till butikens önskvärda 

tillstånd. Till exempel som i figur 24. nedan: 

 

Nuläge  Verktyg  Mål 

Oreda  5 S Ordning och reda 

Individberoende 

arbetsrutiner, svårt att 

återkoppla och följa 

upp arbetet 

Standardiserade rutiner Fler kan göra ett 

jämnare och bättre 

arbete, underlättar 

för återkoppling 

 

Figur 24. Tabell över förbättringsverktyg och hur butikens nuläge kan förbättras. 

 

 

 Utdela ansvar och tillit till personalen under förutsättningen att arbetet noggrant följs 

upp och utvärderas. 

 Anta ett stödjande ledarskap som deltar aktivt i implementeringsprocessen. Utdela 

tydliga arbetsuppgifter samt ge utmaningar och tillhandahåll de resurser som behövs. 

Bidra med coachning, var lyhörd och ge feedback till de anställda under arbetets gång, 

både personlig och temainriktad. 

 Arbeta för en teamkänsla som är övergripande för hela butiken. Alla hjälps åt och är 

lika ansvariga för det slutgiltiga resultatet. 

 Respektera varandra och ha en god attityd vid bemötanden och vid vardagliga 

situationer. Pusha och peppa varandra istället för att klanka ner. 

 Sträva efter att förbättra något på alla områden varje dag, även om det är en liten 

förbättring är det ändå ett steg fram. 

 Skapa en känsla av sammanhang, KASAM, och se till alla är delaktiga och att arbetet 

upplevs meningsfullt, begripligt och hanterbart.  

5.10.3 Implementeringsfas 3. 

 Reflektera under arbetets gång över vad som gått bra och vad som kunnat göras på ett 

bättre sätt. Lär av misstag och problem och genomför förbättringar. 

 Återkoppla till de avdelningar där arbetet behöver förändras och belöna de avdelningar 

som gjort ett bra arbete.  

 Fortsätt arbetet med Lean. Det finns alltid utrymme till utveckling och ökad 

konkurrenskraft, en förbättring är ett framsteg för butiken. 



 

58 

 

 

 

  



 

59 

 

6. Slutsats 

I detta kapitel ges en slutsats av studien samt en redovisning av svaren på studiens 

frågeställningar.   

 

6.1 Förutsättningar för implementering av Lean  

Genom studien har det på fallstudieföretaget kunnat urskiljas både positiva stödjande och 

negativa försvårande eller hindrande faktorer för en framtida implementering av Lean. I 

dagsläget är det övervägande del hindrande faktorer men jag anser att det finns goda 

förutsättningar till att ändra på dessa. Under intervjuerna visade butikschef och personal ett 

engagemang och en vilja till att få det bättre. Det som krävs är att ledarskap, återkoppling, 

kommunikation och informationsflöde förbättras så att det kan återskapas ett förtroende mellan 

butikschef och personal. Ordnas detta finns alla förutsättningar för att implementera Lean i 

butiken.  

 

I studien kunde jag inte urskilja några faktorer som specifikt har kopplingar till detaljhandeln 

eller är säregna för matvarubranchen. De faktorer som identifierades var generella och skulle 

kunna återfinnas på vilket företag som helst. Kanske är det just för att det är människor som 

arbetar och har ett liknande beteende i olika arbetssituationer, oberoende av vilket arbete de 

utför. Beteendet och fenomenen som uppkommer från den mänskliga faktorn är densamma, 

vilket troligen är en av anledningarna till att Lean går att applicera i vitt skilda sammanhang. 

Nedan följer en beskrivning av de stödjande och hindrande faktorer för implementering av Lean 

som identifierats på fallstudieföretaget, samt en summering av implementeringsplanen. 

6.1.1 Stödjande faktorer för implementering av Lean på ICA i Tierp 

 Personalen kan få stöd till utbildning. De kan dock behöva extra stöd genom ledarskapet 

för att motiveras till att vilja gå utbildningar. 

 Långsiktigt förhållningssätt till arbetet med Lean. Butikschefen är medveten om att det 

tar tid att implementera konceptet, dock är det viktigt att veta varför det tar tid och att 

börja med att fokusera på att engagera, utbilda och skapa teamkänsla bland personalen. 

 Personalen anser att alla materiella resurser finns för dagligt arbete. För att erhålla de 

förutsättningar som behövs för att implementera Lean krävs både materiella och 

mänskliga resurser. 

 De anställda involveras i processen med att genomföra förbättringar.  

 Återkoppling av stora förbättringsarbeten fungerar bra och det upplevs positivt att 

butikschefen visar vad butiken tjänat på dem. 
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6.1.2 Hindrande faktorer för implementering av Lean på ICA i Tierp 

 Otydlig och tvetydig vision som inte delas av alla inom organisationen.  

 Otillräcklig kunskap om Lean och delade uppfattningar kring nulägessituation i 

företaget. 

 En lättare variant av Lean kan tolkas som att butiken vill applicera verktyg innan 

bearbetning och utveckling av människan. Utan personalens engagemang kommer inte 

verktygen att tillföra något. 

 Suboptimering, avdelningsansvariga ser till egna intressen istället för helheten.  

 Tillhandahållande av mänskliga resurser. För att erhålla de förutsättningar som behövs 

för att implementera Lean krävs både materiella och mänskliga resurser. 

 Ineffektivt resursutnyttjande genom att flera av de avdelningsansvariga beskriver att 

arbetet är ojämnt fördelat över personalstyrkan. 

 Bristande kommunikation mellan enheter och nivåer i företaget.  

 Ovilja till att förändra och dåligt engagemang från de anställda.  

 Bristande återkoppling och feedback.  

 Bristfälligt informationsflöde.  

 Bristande ledarskap. 

 

6.2 Implementeringsplan  

Implementeringsplanen för ICA Supermarket i Tierp går ut på att dela upp införandet av Lean i 

tre olika faser. Detta för att arbetet ska ske i rätt ordning och de brister som finns i butiken idag 

ska förbättras. Fas 1. handlar om att skapa en tydlig och gemensam vision, skapa ett bättre 

ledarskap, förbättra informationsflöde och kommunikation, utbilda sig i Lean och fundera över 

varför och hur de vill att konceptet ska anpassas till butiken, samt anta ett långsiktigt 

förhållningssätt till implementeringen. Fas 2. går ut på att börja förenkla vardagen, hitta 

förbättringar, utdela ansvar och feedback, återkoppla och utvärdera arbete. Fas 3. handlar om att 

reflektera över arbetet med implementeringen, vad har gått bra respektive mindre bra, 

återkoppla till personalen och upprätthåll arbetet med Lean.  

 

6.3 Slutsats av studien 

På ICA Supermarket i Tierp vill de fortsätta utvecklas och är intresserade av att veta mer om 

Lean och se hur butikens förutsättningar ser ut för en framtida implementering av konceptet. I 

dagsläget finns brister som påverkar förutsättningarna negativt men jag tror att det finns goda 

chanser till att förändra och förbättra. Det mest påtagliga och märkbara på fallstudieföretaget är 

ett bristande ledarskap och ett lågt engagemang hos de anställda, där det låga engagemanget 
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troligen uppkommit till följd av ledarskapets brister. Fallstudieföretaget har en engagerad 

butikschef men som i dagsläget inte får sin personal med sig i arbetet med att utveckla butiken. 

De största hindrande faktorerna som identifierats på ICA Supermarket i Tierp är ett bristande 

ledarskap, bristfälligt informationsflöde samt otillräcklig återkoppling av dagligt arbete. Dessa 

är grunden till en rad andra faktorer som verkar hindrande för en implementering av Lean, till 

exempel att personalen motverkar förändringar, lågt engagemang och bristande teamkänsla. För 

att utveckla företaget bör mer fokus tillägnas den mänskliga resursen, såsom att skapa ett bättre 

informationsflöde, utdela feedback och återkoppla dagligt arbete och förbättringar. Genom detta 

skulle det kunna frambringas delaktighet och engagemang hos de anställda vilket skulle 

förbättra förutsättningarna för en god implementering av Lean. 

 

6.4 Förslag till framtida studier 

Nedan följer några frågeställningar som kan vara intressanta att arbeta vidare med: 

 Hur stor andel värdeskapande aktivitet respektive slöseri finns på fallstudieföretaget? 

 Hur skiljer sig butikens och kunders syn på värdeskapande aktivitet och slöseri inom 

detaljhandeln? 

 Hur ser Lean arbetet ut hos andra matvarubutiker? 
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Bilaga 1. Intervju med butikschef 
 
Varje intervju beräknas ta uppemot 30 minuter och kommer att användas som en grund för 

beskrivningen av nulägessituationen på fallstudieföretaget.  

 

Vad?  

Detta är en studie som undersöker förutsättningar för Lean i detaljhandeln. Lean handlar om att 

engagera människor och ständigt utföra arbete med förbättringar. 

Varför? 

 För att ta bort onödigt slöseri som utan att tillföra värde kostar energi, tid och pengar, och 

effektivisera aktiviteter som stödjer och underlättar dagligt arbete och skapar värde för kunden. 

 

Lean 

 Varför väcktes intresset för Lean på ICA i Tierp? 

 Vad betyder Lean för dig? 

 Hur tror du själv att Lean skulle kunna anpassas till en ICA butik? 

 Har du gått någon utbildning i Lean? 

- Om ja, vilken? 

- Om nej, skulle du vilja?  

Vision 

 Har ni någon vision, hur ser den ut? 

 Vilka arbetsaktiviteter på kan ses som värdeskapande för att ta företaget närmare 

visionen? 

 Vad är slöseri för dig? 

- Vad orsakar detta? 

Utbildning & kunskap 

 Känner du dig trygg med de kunskaper som behövs för att utföra dagligt arbete? 

 Finns en tydlig arbetsbeskrivning för de anställda? 

 Stödjer ni personalen till utveckling, i så fall hur? (Ledighet, ekonomiskt stöd). 

  Finns tillräckligt med kunskap för att bedriva förbättringsarbeten? 

Resurser 

 Finns alla resurser som behövs för att utföra dagligt arbete för de anställda? (Verktyg, 

utrustning, personal). 

- Finns hjälp att tillgå om det behövs? 
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 Kan arbetet på de olika avdelningarna utföras likvärdigt oberoende av vem utför 

arbetet?  

Återkoppling & feedback 

 Hur ofta har ni personalmöten på ICA i Tierp? 

- Hur ser strukturen ut i dessa? 

 Upplever du ditt arbete motiverande och meningsfullt?  

- Vad beror det på? 

 Hur tycker du att det fungerar med återkoppling och feedback?   

- För lite eller för ofta?  

- Allt för generell eller för precis?  

Kommunikation & gemenskap 

 Hur tycker du att kommunikationen fungerar mellan: 

- Ledning och personal? 

- Personal och personal? 

- Hur kan den förbättras?  

 Ges ordentliga förklaringar till varför arbete och förändringar genomförs?  

 Anser du att det är viktigt att stödja personalen? 

- På vilket sätt? 

 Vad gör du för att motivera personalen så att de deltar och är aktiva i 

förbättringsarbeten? 

 Finns det teamkänsla på ICA i Tierp? 

- Vad beror det på? 

Förbättringsarbete 

 Bedriver ni något förbättringsarbete idag, hur? 

 Har kunder någon roll i förbättringsarbeten? 

- Om ja, hur? 

 Brukar personalen komma med förbättringsförslag? 

- Vad händer med dessa? 

 Involveras personalen i processen med att utforma arbetet med förbättringar? 

- På vilket sätt? 

 Hur återkopplas resultatet av förbättringar? 

- Utifrån vilka grunder sker utvärderingen av dessa? 

Övrigt 

 Hur ser du på framtiden på ICA i Tierp? 

 Slutligen, har du något du vill tillägga?  
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Bilaga 2. Intervju med avdelningsansvarig 
 
 

Varje intervju beräknas ta uppemot 30 minuter och kommer att användas som en grund för 

beskrivningen av nulägessituationen på fallstudieföretaget.  

 

Vad?  

Detta är en studie som undersöker förutsättningar för Lean i detaljhandeln. Lean handlar om att 

engagera människor och ständigt utföra arbete med förbättringar. 

Varför? 

 För att ta bort onödigt slöseri som utan att tillföra värde kostar energi, tid och pengar, och 

effektivisera aktiviteter som stödjer och underlättar dagligt arbete och skapar värde för kunden. 

 

Vision 

 Har ni någon vision? I så fall hur ser den ut? 

- Om det råder osäkerhet kring företagets vision, har du något eget förslag på riktning?  

 Vilka arbetsaktiviteter på din avdelning kan ses som värdeskapande för att ta företaget 

närmare visionen? 

 Vad är slöseri för dig? 

- Vad orsakar detta? 

Utbildning & kunskap 

 Känner du dig trygg med de kunskaper  som behövs för att utföra dagligt arbete? 

 Finns en tydlig arbetsbeskrivning och vet du vad som förväntas av dig i ditt arbete? 

 Känner du stöd till utbildning och utveckling från ledningen? (Ledighet, ekonomiskt 

stöd). 

Resurser 

 Finns alla resurser som behövs för att utföra dagligt arbete? (Verktyg, utrustning, 

personal). 

- Finns hjälp att tillgå om du behöver? 

 Kan arbetet på din avdelning utföras likvärdigt oberoende av vem som utför arbetet?  

 Känner du att du som resurs för företaget utnyttjas på rätt sätt?  

Återkoppling & feedback 

 Hur ofta har ni personalmöten på ICA i Tierp? 

- Vad tycker du om dessa? 

- Uppfylls dess syfte?  

 Upplever du ditt arbete motiverande och meningsfullt?  

- Vad beror det på? 



 

70 

 

 Hur tycker du att det fungerar med återkoppling och feedback?   

- För lite eller för ofta?  

- Allt för generell eller för precis?  

 Hur skulle du vilja att ditt arbete följs upp?  

Kommunikation & gemenskap 

 Hur tycker du att kommunikationen fungerar mellan: 

- Ledning och personal? 

- Personal och personal? 

- Hur kan den förbättras?  

 Ges ordentliga förklaringar till varför arbete och förändringar genomförs?  

 Känner du att du får din röst hörd om du har åsikter eller idéer? 

 Trivs du på jobbet? (arbetsuppgifter kollegor, chefer och arbetsmiljö) 

- Vad beror det på? 

 Finns det teamkänsla på ICA i Tierp? 

- Vad beror det på? 

Förbättringsarbete 

 Bedriver ni något förbättringsarbete idag, hur?  

 Hur går du till väga om du kommer på ett förbättringsförslag?  

 Involveras du i processen med att utforma arbetet med förbättringar? 

- På vilket sätt? 

 Hur återkopplas resultatet av förbättringar? 

- Utifrån vilka grunder sker utvärderingen av dessa? 

Övrigt 

 Hur ser du på framtiden på ICA i Tierp? 

 Slutligen, har du något du vill tillägga?  

 


