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SAMMANFATTNING 
Titel: Can you Lean on it? – En fallstudie om hur Lean uppföljts inom 

Statoil.  

Kurs:  Kandidatuppsats Företagsekonomi 

Författare:  Stephanie Björk och Louise Lindgren 

Handledare:  Henrik Ferdfelt 

Examinator: Yohanan Stryjan 

Bakgrund: Idag handlar mycket om effektivitet inom många organisationer. 

Det verktyg vi valt att titta närmare på är Lean, som behandlar 

effektivitet inom organisationer.  

Syfte: Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse kring Lean-

konceptet på Statoil. Studien ämnar vidare på att undersöka hur 

arbetet med Lean fungerar idag och hur en eventuell uppföljning 

har genomförts. 

Teori Studiens teori omfattar två verktyg inom Lean som 

undersökningsenheten har arbetat med sedan implementeringen. 

Vidare diskuteras definitioner av Lean-ledarskap i den teoretiska 

referensramen. 

Metod: Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer och frågeformulär. 

Analys & slutsats: Lean-konceptet tillämpas till viss del inom organisationen. 

Modellerna vi har undersökt används i mindre utsträckning idag än 

år 2006 när implementeringen av Lean genomfördes inom 

undersökningsenheten. Lean-ledarskap förekommer i viss grad 

inom organisationen.   

Nyckelord:  Lean produktion, Lean-ledarskap 

 



	
	

ABSTRACT 

Title: Can you Lean on it? – A case study of how Lean for Statoil has 

earlier been used and if possible updates have been performed. 

Course:  Bachelor Thesis in Business Administration 

Authors:  Stephanie Björk and Louise Lindgren 

Tutor:  Henrik Ferdfelt 

Examiner:  Yohanan Stryjan 

Background: Today is the focus on efficiency in many organizations. The tool 

we have chosen to take a closer look at are Lean, a tool that deals 

with the efficiency within organizations. 

Purpose: The study’s purpose is to gain a greater understanding of the Lean 

concept in Statoil. The study intends to explore how the effort of 

Lean works today and how a possible follow-up has been 

completed. 

Theory The study’s theory includes two tools of Lean that the survey unit 

has worked with since the implementation. Further discuss the 

definitions of Lean leadership in the theoretical framework. 

Method: The study was based on a qualitative approach in the form of semi-

structured interviews and questionnaires. 

Analysis & conclusion: The Lean-concept is applied to some extent within the 

organization. The models we have examined are less used today 

than in 2006 when the implementation of Lean conducted within 

the survey unit. Lean leadership occurs to some degree in the 

organization. 

Keywords:  Lean production, Lean leadership
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1.	INLEDNING	

I detta grundläggande kapitel beskrivs vårt val av ämne. Här redogörs även studiens 

problemdiskussion som utgör basen för syftet och frågeställningen. 

1.1	Bakgrund	
I dagens samhälle är det lättare för konsumenter att jämföra olika produkter, tjänster och 

företag med varandra, vilket ställer krav på att organisationer erbjuder både kvalité och lägre 

priser (Piercy & Rich, 2009). Det gäller för organisationer att anpassa sig utefter samhällets 

efterfrågan och normer (Womack & Jones, 2003). Under många år har det tagits fram flera 

olika verktyg som anses underlätta anpassningen för organisationer och företag (Liker, 2009). 

Verktygen i sig underlättar inte bara anpassningen utan medför även sätt för bolagen att 

effektivisera verksamheten (Comm & Mathaisel, 2005). Lean är ett av dessa verktyg som 

anses ge en högre effektivitet för organisationer och företag (Womack & Jones, 2003). Statoil 

Fuel & Retail Sverige AB, vidare benämnt Statoil, implementerade Lean år 2006 på sina 

stationer för att uppnå en högre effektivitet. En viktig del av arbetet är att alla anställda på 

Statoil ska ha ett Lean-tänkande (Choukeir & Papadopoulos, 2011).  

När nya rutiner införs på en arbetsplats kan anställdas engagemang i form av inställning och 

attityd till arbetet förändras på ett negativt sätt, vilket ses som ett problem i en Lean-

organisation (Liker, 2009; Hasle, et al., 2012). Motivationsfasen hos anställda är viktig och 

den kan förändras i och med ändrade arbetsrutiner som nya projekt ofta medför (Comm & 

Mathaisel, 2005). Det gäller för organisationen att ta hänsyn till sina anställda för att uppnå 

resultat, de gäller att de behåller sin motivation även om rutiner och arbetssätt ändras i och 

med ett införande av Lean, enligt Psychogios et al., 2012. I en organisation som arbetar utefter 

Lean ska de anställda känna att de får och kan vara med och påverka verksamheten (Hasle, et 

al., 2012; Protik & Parveen, 2012; Psychogios et al., 2012). När anställda känner sig viktiga 

och delaktiga på jobbet ökar deras motivation till att göra ett bra arbete, enligt Psychogios et 

al. (2012). Womack & Jones (2003) och Poksinska & Swartling (2013) understryker att det är 

viktigt att garantera att alla medarbetare är engagerade i förbättringsprocessen eftersom det är 

medarbetarna som utför arbetsuppgifterna dagligen. Poksinska & Swartling (2013) menar att 

medarbetarnas engagemang och motivation påverkas utifrån ett så kallat Lean-ledarskap. 

Enligt Liker & Hoseus (2008) påverkar ledarskapet de anställdas intresse för nya rutiner och 

riktlinjer. Det är upp till de anställda att följa dessa riktlinjer och rutiner som skapats för att 

uppnå bättre resultat (Liker, 2009). Lean-ledarskap är viktigt för att en organisation som 
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arbetar med verktyget Lean ska fungera (Sörqvist 2013). En ledare som hjälper medarbetare 

att utvecklas och medverkar i verksamheten är nyckeln till ett fungerande Lean-ledarskap 

(Dombrowski & Mielkea, 2013). Både Sörqvist (2013) och Poksinska et al. (2013) menar på 

att Lean-ledarskap handlar om bland annat coachning och tillit gentemot anställda samt en 

helhetssyn innehållande både kundfokus och förbättringsarbete.  

 

Statoil är idag ett av de ledande företagen på den svenska drivmedelmarknaden. 

Organisationen har idag cirka 550 stationer utspridda över hela landet. Av dessa 550 stationer 

är det cirka 300 stycken som är bemannade. Sammanlagt har Statoil närmare 4000 stycken 

anställda. Detta medför ungefär 13 stycken anställda per station (4000/300=13,3). Utöver 

drivmedelsförsäljning erbjuder Statoils fullservicebutiker biluthyrning, biltvätt, snabbmat och 

kaffe (Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 2013).   

 

1.2	Problemdiskussion	&	syfte		
Målet med Lean är att minska höga och onödiga kostnader och resurser som i sig inte skapar 

något värde för företaget (Piercy & Rich, 2009; Womack & Jones, 2003). Företag idag har en 

målsättning om att problem både ska behandlas och lösas, med andra ord är det av stor 

betydelse att man inte ödslar tid på onödiga aktiviteter som i slutändan inte generar något 

värde för företaget (Womack & Jones, 2003). Att lära sig skilja på slöseri och värdeskapande 

handlar om att ha kontroll över de dagliga rutinerna och känna igen företagets 

nulägessituation, enligt Keyte & Locher (2008). Kotter (2001) hävdar att det handlar om att 

standardisera arbetssättet. Vidare menar Kotter (2001) att standardiserat arbetssätt underlättar 

för uppföljning och återkoppling. Beer et al., (2005) hävdar att uppföljning är viktigt för att ett 

fortsatt arbete med Lean inte ska generera onödiga och höga kostnader. Geller (2003) 

bekräftar att ett standardiserat arbetssätt förhåller sig till ledarskapet och huruvida ledaren är 

uppriktig och stödjande. Beer et al., (2005) understryker detta och tillägger att det är 

ledarskapet som kan vara en hindrande faktor för uppföljning och återkoppling. Om personal 

inte erhålls den support och de direktiv som de behöver, vet inte anställda vad de ska göra 

(Geller, 2003). Detta i sig menar Antonovsky (1996), kan leda till lågt engagemang hos de 

anställda, vilket Geller (2003) betonar som brist på kompetens hos ledaren. Vidare menar 

Geller (2003) att kompetensen hos ledaren handlar om att ge direktiv, riktlinjer och feedback. 

Detta kan sedan kopplas ihop med Liker & Hoseus (2008) som betonar denna kompetens som 

en viktig faktor för att locka de anställdas intresse.  
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Idag finns det inte mycket forskning på hur Lean appliceras och uppföljs inom detaljhandeln, 

vilket ger oss ett ökat intresse att undersöka detta (Oskarsson et al., 2011; Hernant & 

Boström, 2010). Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse kring Lean-konceptet på 

Statoil. Studien ämnar vidare på att undersöka hur arbetet med Lean fungerar idag och hur en 

eventuell uppföljning har genomförts. Syftet förtydligas genom frågeställningen: Hur arbetar 

Statoil med Lean idag och hur ser anställda på ledarskapet? 

.  
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2.	TEORETISK	REFERENSRAM	

I detta kapitel kommer vi presentera en summering av relevant teori från tidigare forskning 

inom undersökningsområdet. 

2.1	Lean	som	tankesätt	
Lean består av en mängd filosofier, arbetssätt, verktyg och principer som organisationer kan 

använda sig utav för att utveckla och förbättra verksamheten (Becker, 2001). Enligt Womack 

och Jones (2003) är Lean ett verktyg som handlar om att effektivisera en verksamhet. En 

viktig del av Lean handlar om att få verksamheten att undvika onödiga kostnader och därmed 

undvika slöseri inom organisationen (Abdi, et al., 2006). Onödiga kostnader och slöseri kallas 

för ”Muda” inom Lean, vilket är det japanska begreppet för slöseri (Hines, et al. 2011). 

Vidare menar Hines et al. (2011) på att många organisationer har mer eller mindre ”Muda” 

och med hjälp av Lean skall detta fullständigt elimineras. När en verksamhet implementerar 

Lean inom organisationen har verksamheten till uppgift att lära sig se skillnad på slöseri och 

värde (Protik & Parveen, 2012). Utgifter som anses vara slöseri är de utgifter som ökar 

verksamhetens kostnader utan att tillföra något värde åt kunden, enligt Beau & Locher (2008). 

Vidare menar Beau & Locher (2008) på att det gäller att lägga lagom mycket fokus på 

elimineringen av slöseri, då det gäller att inte påverka kundens behov och efterfrågan på ett 

negativt sätt.  

2.2	Fem	S	
Ett verktyg som används inom Lean är Fem S. Verktyget utvecklades ursprungligen inom 

produktionsindustrin i Japan med avsikt att skapa ordning och reda (Petersson et al., 2009). 

Vidare menar Petersson et al. (2009) att detta verktyg används i tillverkningsprocessen för att 

skapa ordning och struktur i organisationen, främst på arbetsplatsen, för att underlätta och 

effektivisera arbetet. Det är viktigt med ordning och reda i arbetet för att kunna identifiera en 

nulägessituation, se eventuella möjligheter till förbättringar och elimineringar av slöseri, 

enligt Oskarsson et al. (2011). Både Petersson et al. (2009) och Oskarsson et al. (2011) 

bekräftar att en arbetsplats som är välorganiserad bidrar till ett ökat engagemang hos 

medarbetarna. Vidare understryker Petersson et al. (2009) och Oskarsson et al. (2011) att 

engagemanget är en förutsättning för att kunna standardisera arbetssätten och genom det 

skapa förutsägbarhet.  
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För att verktyget 5S ska fungera är det av stor vikt att ledarna förklarar betydelsen i att ha 

ordning och reda på arbetsplatsen. En god butiksmiljö förstärker konsumenternas 

helhetsupplevelse vilket i sin tur påverkar kundernas lojalitet till butiken (Hernant & Boström, 

2010). Figuren nedan visar hur en arbetsplats alltid arbetar utefter 5S då stegen i modellen 

alltid går runt i en cirkel (Braun & Kessiakoff, 2011). 

	

Figur	1:	5S	(Braun	&	Kessiakoff,	2011) 

 

Sortera – Denna del av modellen innebär att identifiera verktyg som behövs för att ta bort allt 

som inte används från arbetsplatsen (Bicheno, et al., 2008, Rahman, et al., 2010). För bästa 

resultat är det viktigt att organisationen är överens om sorteringsvillkoren (Sörqvist, 2013). 

Exempel på sortering kan vara att redskap som används ofta, alternativt dagligen, förvaras 

lättillgängligt och nära arbetsplatsen medan redskap som inte används ofta förvaras på lagret 

(Bicheno, et al., 2008, Bryar & Walsh, 2002). 

	

Strukturera – Efter att sorteringen har ägt rum och allt som bedömts som onödigt är 

bortplockat är nästa steg i modellen att skapa struktur och systematik av det som finns kvar 

(Bicheno, et al., 2008, Sörqvist, 2013). Syftet med detta steg är att varje redskap alltid ska 

finnas kvar på sin rätta plats (Sörqvist, 2013). Sörqvist (2013) ger som exempel för detta steg 

att redskapen sorteras med hjälp av färgkoder och etiketter vilket även Rahman et al. (2010) 

understryker. Vidare menar Bicheno et al. (2008) att det är problem i verksamheten om inte 

redskapen ligger på rätt tilldelad plats.  
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Städa – Sörqvist (2013) beskriver detta steg i modellen som en storstädning där smuts och 

skräp avlägsnas. Det gäller att identifiera de orsaker som leder till att städningen behöver 

genomföras (Bryar & Walsh, 2002, Sörqvist, 2013). Enligt Bicheno et al. (2008) tillämpas 

detta steg genom att hålla arbetsplatsen ren och på så sätt enkelt se saker som är felplacerade 

(inte strukturerade) eller inte används (inte sorterade). Rahman et al. (2010) tillägger även att 

det gäller att hålla arbetsplatsen ren för att kunna finna det som ska användas. 

 

Standardisera – Det fjärde steget i modellen kan inte genomföras om de tre stegen före inte 

är uppnådda (Bicheno, et al., 2008). Fasen handlar, enligt Sörqvist (2013), om att 

standardisera och behålla den struktur som har arbetats fram i de tidigare momenten (Bicheno 

et al. 2008). Bryar & Walsh (2002) styrker dessa definitioner av steget i modellen och 

tillägger att det även handlar om att det ska vara lätt att göra rätt. Med detta menar Bryar & 

Walsh (2002) att verktyg som har använts ska läggas tillbaka på markerad plats och inte 

orsaka att exempelvis en städning behöver genomföras. 

 

Självdisciplin/Säkerställ – Det femte och sista steget i 5S-modellen är självdisciplin 

(Rahman, et al., 2010). Braun & Kessiakoff (2011) kallar steget för säkerställ. Med detta 

menas att upprätthålla den goda ordningen och fortsätta följa de regler och rutiner som har 

upprättats (Rahman, et al., 2010, Sörqvist, 2013). Bicheno et al. (2008), Rahman, et al. (2010) 

och Braun & Kessiakoff (2011) beskriver det sista momentet som ett steg för att skapa en 

vana. Att skapa en vana kan exempelvis handla om att göra kontinuerliga kontroller för att se 

att alla steg i modellen är uppfyllda (Bicheno, et al., 2008). Vidare menar Bicheno et al. 

(2008) på att prestationer från de anställda ska uppmärksammas när de har gjort något rätt. 

2.3	Just	In	Time	
Ett annat verktyg som används inom Lean är Just In Time (JIT). Womack & Jones (2003) 

beskriver detta verktyg som ett styrningsverktyg som till en början användes under 1950-talet 

av Toyota för att underlätta produktionsflödet. Huvudsyftet med att använda JIT är att uppnå 

en nollsiffra inom inventering (Hutchins, 1988). Pettersen (2009) menar på att JIT ska minska 

totalkostnaden och framhäva problem genom att minska resurserna i systemet så att buffertar 

inte täcker upp de problem som uppstår. Vidare menar Pettersen på att om en organisation, på 

kort sikt, minskar sina resurser så minskar även totalkostnaden. Liker (2009) beskriver JIT 

som en kombination av verktyg, principer och tekniker som tillsammans utgör en gräns för 

hur mycket en organisation bör producera. Faktorerna verktyg, principer och tekniker bidrar 
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då till att leveranserna minskar i sin mängd (Liker 2009). Vidare menar Liker (2009) på att 

om leveransen minskar i mängd kan organisationen på ett bättre sätt möta kundernas behov, 

vilket går ut på att leverera rätt produkter i rätt mängd och tid. JIT handlar om att producera 

produkter utefter konsumtion (Chana, et al., 2010, Womack & Jones, 2003). Effektiviteten 

som JIT medför är att organisationen måste vara anpassningsbar till kundernas efterfrågan, 

vilken i sig kan variera från dag till dag (Liker, 2009). 

2.4	Lean-ledarskap	
För att lyckas med Lean är ledarskap en viktig faktor (Laureani, et al., 2013). Grunden för ett 

Lean-ledarskap är ledarens medverkan och medarbetarnas kunskaper (Dombrowski & 

Mielkea, 2013). En verksamhet som arbetar med Lean kan få bättre resultat om ledarskapet 

hjälper medarbetare att utvecklas så att de i sin tur kan påverka verksamhetens utveckling 

(Liker & Hoseus, 2008). För att uppnå daglig förbättring i en Lean-verksamhet är den 

viktigaste framgångsfaktorn arbetstagarinflytande, vilket endast kan uppnås genom Lean-

ledarskap, enligt Dombrowski & Mielkea (2013).  

 

I en organisation som arbetar med Lean ska ledaren utgöra en tydlig förebild samt agera och 

bete sig så som det önskas från övrig personal, enligt Sörqvist (2013). Vidare menar Sörqvist 

(2013) på att det är genom ledarens sätt att kommunicera och agera som påverkar sättet för 

vägvisning för andra anställda i verksamheten. För att ledaren ska kunna visa vägen är det av 

yttersta vikt att ledaren har goda kunskaper inom Lean och har insikt och förståelse för 

betydelsen av det egna beteendets påverkan (Sörqvist, 2013, Eriksen, et al., 2008). Enligt 

Flinchbaugh & Carlino (2007) är det viktigt att ledaren agerar som en förebild genom att 

förmedla rätt arbetsuppgifter i rätt ordning och att vara delaktig i det dagliga arbetet. Liker 

(2009) beskriver att en ledare inom en Lean-organisation ska betraktas som en aktiv 

rollmodell som i första hand utvecklar medarbetarna, samt genom coachning och mentorskap 

uppmuntrar medarbetarna till ett aktivt deltagande på arbetsplatsen. 

 

Ett ledarskap inom en organisation som arbetar med Lean beskriver Sörqvist (2013) som ett 

stödjande ledarskap som bygger på öppenhet och ömsesidigt förtroende. Det är av stor vikt att 

relationen mellan ledaren och medarbetarna är god samt att medarbetarna hyser tillit till 

ledaren (Sörqvist, 2013). Eriksen et al. (2008) menar på att en god ledare stödjer och hjälper 

medarbetare genom att undvika förklaringar om hur och vad medarbetaren ska göra. Lean-

ledarskap handlar om att medarbetarna ska lösa problem själva med hjälp av en stödjande och 
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hjälpande ledare, enligt Poksinska et al. (2013). Sörqvist antyder istället att ledaren ska ställa 

frågor i situationen för att medarbetaren själv ska finna svaret. Poksinska et al. (2013) menar 

på att Lean-ledarskap handlar om coachning där ledaren ska lära medarbetarna 

organisationens värderingar och normer. Sörqvist (2013) har tagit fram sju värderingar för att 

beskriva vad Lean-ledarskap innebär. Dessa presenteras nedan och diskuteras mot andra 

författare. 

 

1. Ledaren fokuserar på kvalitet och att göra rätt från början för att nå goda resultat (Sörqvist, 

2013). Enligt Sandberg och Targama (2008) innebär Lean-ledarskap utveckling och ständig 

förbättring vilket kan kopplas till den första värderingen. Poksinska et al. (2013) stärker detta 

genom sin begreppsdefinition om att ledaren ska ta ansvar för att själv ha kunskap innan den 

kan förmedla detta vidare till medarbetarna. I och med detta kan goda resultat nås från början, 

enligt Poksinska et al. (2013).  

 

2. Ledaren är engagerad genom engagemang, delaktighet, respekt och har förtroende för 

medarbetarna (Sörqvist, 2013). Den andra värderingen stärks utav Poksinska och Swartling 

(2013) som bekräftar att en Lean-ledare har en avgörande roll när det kommer till 

engagemang och motivering hos medarbetarna. Även Taylor et al. (2013) menar att det är 

avgörande för ledarskapet om ledaren är engagerad eller inte.  

 

3. Ledaren lägger fokus på kontinuerligt lärande och förbättringar (Sörqvist, 2013). Liker & 

Convis (2011) stärker den tredje värderingen om Lean-ledarskap. Författarna bekräftar att 

Lean-ledarskapet karaktäriseras av att ledaren strävar efter ständiga förbättringar. Poksinska et 

al. (2013) menar på att Lean-ledarskap handlar om förbättringsarbete.   

 

4. Ledaren finns där det händer, ger stöd och är en viktig förebild i verksamheten (Sörqvist, 

2013). Den fjärde värderingen stärks av Ahrens (2006) forskning om Lean. Ahrens (2006) 

menar på att en Lean-ledare ska vara närvarande bland medarbetarna för att ledarskapet ska 

anses vara bra. Flinchbaugh & Carlino (2007) bekräftar både Ahrens och Sörqvists definition 

av Lean-ledarskap. Författarna menar på att en ledare ska vara synligt deltagande.  

 

5. Ledaren anser att avvikelser, fel och brister utgör viktiga möjligheter till att bli bättre 

(Sörqvist, 2013). Denna värdering stärks genom Poksinska (2013) som säger att ledaren ska 

hjälpa anställda att förstå för att sedan kunna bli bättre. Cotte et al. (2008) menar att 
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kommunicering är väldigt viktigt inom Lean-ledarskap och att kommuniceringen kan leda till 

framgång hos både anställda och ledare. Vidare menar Cotte et al. (2008) att när fel görs inom 

verksamheten kan det lösas genom kommunikation och göras rätt nästa gång. 

 

6. Ledaren lyssnar på arbetarna och tar vara på deras idéer (Sörqvist, 2013). Flinchbaugh & 

Carlino (2007) menar på att en Lean-ledare ska fånga upp sina medarbetares individuella 

kompetenser för att involvera dem i verksamheten. Detta stärks även av Hultberg (2007) som 

bekräftar att ledarskapet bygger på social förmåga, gemenskap och stöd från ledaren. Taylor 

et al. (2013) beskriver att en Lean-ledare som en person som lyssnar, förstår och tar vara på 

medarbetarnas åsikter.  

 

7. Ledaren har en helhetssyn, kundfokus och ett långsiktigt agerande för framtida framgångar 

inom verksamheten (Sörqvist, 2013). Den sjunde och sista värderingen som Sörqvist (2013) 

presenterar stärks av Runebjörk och Wendleby (2013) som bekräftar att Lean-ledarskapet 

kräver ett helhetstänk för att uppnå framgång.   
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3.	METOD	

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet vid genomförandet av denna studie. Här 

redogörs för vilken metod som är använd, studiens urval, undersökningsdesign samt 

metoddiskussion. 

3.1	Val	av	metod	
Denna studie följer en kvalitativ forskningsansats och baseras på intervjuer och frågeformulär. 

Enligt Bryman & Bell (2010) utförs kvalitativa undersökningar genom ett tolkande 

tillvägagångssätt. Denscombe (2009) menar på att kvalitativa studier har ett intresse för 

sociala gruppers beteendemönster, normer och/eller relationer. Kvalitativa undersökningar 

bygger oftast på intervjuer eller observationer (Ahrne & Svensson, 2013). En studie som 

följer en kvalitativ forskningsansats har oftast en induktiv syn, där teori framställs av 

forskningsresultaten (Bryman & Bell, 2010). Forskningsdesignen för denna studie är 

fallstudie. Anledningen till att vi har valt fallstudie som forskningsdesign är för att den endast 

fokuserar på ett fall, för att nå en djupare förståelse och analys (Bryman & Bell, 2010). 

Denscombe (2013) beskriver fallstudie som en studie på djupet som bygger på datainsamling 

och forskning, vilket resulterar i en detaljerad undersökning. Vidare menar Denscombe (2013) 

att vid utformningen av en fallstudie går det att använda sig utav flera metoder och källor. 

Genom att använda oss av fallstudie kan vi, utan att beskriva hela organisationen, ge läsaren 

den förståelse och kunskap som behövs (Ejvegård, 2003). En annan fördel med fallstudier är 

att det går att använda sig av flera olika forskningsdesigner i studien, vilket vi kommer dra 

nytta av (Denscombe, 2009). 

 

3.1.1	Datainsamling	
Den primära datainsamlingen för denna studie sker genom semistrukturerade intervjuer och 

frågeformulär. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att vi kan anpassa följdfrågor och 

ordningsföljden på frågorna under intervjuns gång och enbart fokusera på frågeområden 

(Bryman & Bell, 2010; Denscombe, 2013). Studiens primära källor utgörs även av 

frågeformulär som respektive respondent har fått fylla i. Ett frågeformulär används ofta för att 

få respondenten att svara mer utförligt (Eliasson, 2013). 

Sekundär data är något som tidigare finns tillgängligt som går att använda sig utav (Bryman & 

Bell, 2010). De sekundära källor vi valt att hämta är i form av artiklar, tidigare forskning och 
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böcker. Genom tidigare forskning och kunskap kan vi bygga en teoridel. Den insamlade 

primära empirin har vi sedan applicerat på den angivna teorin. Artiklarna som vi har använt 

oss utav i denna studie har vi hittat via databasen SöderScholar och Google Scholar. Sökorden 

vi har använt oss utav är Lean, production, organization och leadership, i olika kombinationer. 

 

3.2	Urval	

3.2.1	Val	av	företag	och	respondenter	
Denna studie avgränsar sig på en undersökningsenhet, vilket är specifikt för en fallstudie 

(Denscombe, 2009), inom detaljhandelsbranschen. Vidare undersöker studien Statoils 

uppföljning av Lean samt medarbetarnas syn på ledarskapet. Statoil är ett av Sveriges ledande 

drivmedelsbolag och har använt sig av Lean i tio år, det anser vi vara en intressant faktor för 

att undersöka hur arbetet har utvecklats och hur deras uppföljningar av verktyget har fungerat. 

Avgränsningen innefattar fyra anställda på fem av Statoils butiker. Dessa fem butiker har 

valts ut genom ett bekvämlighetsurval. De fem butikerna valdes ut på ett icke-

sannolikhetsurval då alla butiker inom undersökningsenheten (300 stycken) inte hade samma 

möjlighet att bli valda (Bryman & Bell 2010). När vi valde ut de fem butikerna som 

inkluderats i studien tog vi hänsyn till två faktorer, den ena var att de skulle ligga nära till 

hands och den andra att de anställda på butiken skulle vara tillgängliga. Denna studie följer en 

kvalitativ ansats vilket gör att de fem undersökningsbutikerna inte kommer att jämföras med 

varandra. 

Denna studies empiriska underlag består av 20 stycken semistrukturerade intervjuer och 

frågeformulär som anställda på Statoil har besvarat. Intervjuobjekten valdes ut genom 

respektive butiks anläggningschef. Vi började med att kontakta butikernas anläggningschef 

för att få ett godkännande att undersöka just den butiken. Efter godkännande fick vi hjälp av 

anläggningschefen att få intervjutider för fyra utvalda respondenter. 

 

3.3	Genomförande	
Studiens semistrukturerade intervjuer är genomförda via personliga möten på respektive 

respondents arbetsplats. Enligt Ahrne & Svensson (2013) är val av plats en viktig del av 

intervjun, då respondenten ska vara så bekväm som möjligt. Det är en fördel om platsen för 

intervjun är neutral för att respondenten inte ska bli berörd av någon extern faktor (Ahrne & 

Svensson, 2013). Varje intervju började med att vi presenterade oss och studiens syfte för att 

respondenten skulle förstå helheten och känna sig bekväm i situationen. Vidare frågade vi om 
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de svarandes godkännande till att föra anteckningar under intervjutillfället. Vid varje intervju 

var det samma författare som förde anteckningar medan den andra förde talan. Studiens 

semistrukturerade intervjuer har utformats och genomförts genom en mall, se Bilaga 1: 

Intervjumall. Innan intervjuerna har vi fått godkänt av respondenterna att föra anteckningar 

under intervjuns gång. Under intervjun hade båda författarna tillgång till varsin intervjumall. 

För att respondenterna skulle svara så naturligt som möjligt valde vi att inte skicka ut 

intervjumallen i förväg. Då och då ställde vi följdfrågor i syfte för att få något förtydligat 

och/eller mer förklarat. 

Studiens frågeformulär delades ut till de 20 personer som blivit intervjuade av oss. 

Frågeformulären behandlar frågor om Lean-ledarskap, se Bilaga 2: Frågeformulär. 

Respondenterna fick själva välja om de ville ta med formuläret hem och svara i lugn och ro 

eller om de ville besvara de direkt. Bryman & Bell (2010) menar på att vi inte kan vara 

flexibla och ställa följdfrågor vid frågeformulären vilket är en nackdel. Trots det valde vi att 

använda oss utav formulär eftersom vi anser att frågorna rörande ledarskapet är mer känsliga. 

Om respondenterna är anonyma även för oss som författare är chansen större att de svarar 

ärligt och mer utförligt. 

  

3.4	Utformning	av	intervjumall	
Intervjumallen (Bilaga 1: Intervjumall) är utformad för att uppnå studiens syfte och för att 

sedan bidra till en grund av analysen. Frågorna konstruerades därmed för att få svar på 

studiens problemformulering (Bryman & Bell 2010). De frågor som är upprättade i 

intervjumallen är formade efter studiens teorier kring 5S och JIT. Intervjuguiden är på så sätt 

uppdelad i två delar. Den första delen behandlar frågor om verktyget 5S och fokuserar på 

medarbetarnas perspektiv på hur denna modell fungerar i butiksverksamheten idag. 

Intervjumallens andra del behandlar JIT-modellen. Frågorna är konstruerade utefter tidigare 

forsknings beskrivningar av modellen för att få en inblick om hur respondenterna arbetar 

utefter denna modell idag, 10 år efter implementeringen. Huvudsyftet med intervjumallen är 

att vi ska få förståelse för hur de arbetar på Statoil idag och huruvida dessa modeller tillämpas 

i det dagliga arbetet.  

 

3.5	Utformning	av	frågeformulär	
Frågeformuläret är utformat för att uppnå studiens syfte och för att bidra till en grund av 

analysen. Med hjälp av frågorna som konstruerats i frågeformuläret kommer vi kunna få svar 
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på studiens problemformulering (Bryman & Bell, 2010). Frågorna i formuläret (Bilaga 2: 

Frågeformulär) är baserade på tidigare forsknings definitioner av Lean-ledarskap och är 

utformade för att undersöka, ur ett medarbetarperspektiv, synen på undersökningsenhetens 

ledare (respektive butiks anläggningschef). Formuläret börjar med två frågor anknutna till 

tidigare forsknings beskrivningar av ett Lean-ledarskap och hur en ledare ska vara. Vidare 

fokuserar frågeformuläret på de sju principer som Sörqvist (2013) har tagit fram för att 

definiera Lean-ledarskap. Huvudsyftet med frågeformuläret är att vi ska få förståelse för hur 

ledarskapet är på Statoil idag och huruvida det tillämpas i form av ett Lean-ledarskap.  

till de definitioner av Lean-ledarskap som presenteras i teorikapitlet. 

Formulärets frågor är av öppen karaktär, med detta menas att respondenten får svara fritt 

(Bryman & Bell, 2010). Det finns både för- och nackdelar med att använda sig utav öppna 

frågor. Bryman & Bell (2010) menar på att det är en fördel för att respondenten får svara med 

egna ord och behöver inte begränsa sig till fasta svarsalternativ. Samtidigt menar Bryman & 

Bell (2010) på att det är en nackdel eftersom det blir mer tidsåtgång för intervjuarna att gå 

igenom delar av svaren som kan vara irrelevanta för studien. Olsson & Sörensen (2011) 

betonar vikten i att frågorna är valida och lätta att förstå. Vi anser att frågeformuläret är 

utformat på ett relevant sätt för att inte vilseleda de svarande och på så sätt undvika 

irrelevanta svar. 

 

3.6	Forskningsetik	
När en studie som inkluderar andra människor genomförs är det viktigt att forskarna är etiska 

(Denscombe, 2013; Orb, Eisenhauer & Wynaden, 2001). Vidare menar Denscombe (2013) att 

det vid insamling av data, analysering och publicering är viktigt att tänka på deltagarnas 

rättigheter och värdighet, se till så att deltagarna inte lider av att medverka i forskningen och 

att forskarna arbetar ärligt och respekterar deltagarnas integritet. Vid denna studies 

datainsamling, i form av intervjuer och frågeformulär, har respektive respondent fått vara 

anonym. Detta är ett sätt att respektera respondenternas rättighet, värdighet och integritet, 

enligt Denscombe (2009) och Orb, Eisenhauer & Wynaden (2001). Innan intervjuerna och 

ifyllning av frågeformulären skulle äga rum informerade vi respondenterna att de skulle vara 

anonyma för att få dem att uttrycka sig öppet. Om respondenterna kan och vill svara öppet 

minskar det oro för att orsaka problem i arbetsrelationer (Denscombe 2009). 
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Orb, Eisenhauer & Wynaden (2001) understryker en till etisk aspekt när det kommer till 

forskningsstudier, nämligen rättvisa. Med detta menas att forskare lägger större vikt vid 

deltagare/respondenter som har en högre position i företaget (Orb, Eisenhauer & Wynaden, 

2001). Detta infaller sig inte i denna studie då alla respondenter befinner sig på samma 

position inom organisationen. 

Denscombe (2013) menar på att samtycke är viktigt att ta hänsyn till vid genomförande av en 

forskning. Deltagarna i denna studie har frivilligt valt att ställa upp i undersökningen och har 

fått både avbryta intervjun och avstått från att svara på frågor i frågeformuläret. Detta är, 

enligt Vetenskapsrådet (2002), ett sätt att ta hänsyn till samtycke, då deltagarna frivilligt 

ingått i undersökningen och har samma möjlighet att dra sig ur. 

 

3.7	Metodkritik	
I kvantitativ forskning lämpar sig begreppen validitet och reliabilitet då dessa inriktar sig på 

hur tillförlitlig och noggrann mätningarna är. När en kvalitativ forskning genomförs är inte 

utgångspunkten att mäta något vilket gör det svårt att tillämpa dessa begrepp (Bryman & Bell, 

2010). I en kvalitativ studie utgår metodkritiken istället ifrån begreppen tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse när det kommer till att bedöma kvalitén, enligt 

Bryman och Bell (2010). I denna studie har vi fokuserat på att använda oss utav pålitliga 

källor så som publika källor, studentlitteratur och vetenskapligt granskade forskningar. Med 

hjälp av de vetenskapligt granskade artiklarna har vi kunnat fördjupa oss inom berörda 

områden då publika källor och studentlitteratur inte ger oss den fördjupade diskussionen vi 

söker. 

 

Tillförlitlighet handlar om att deltagarna i en undersökning ska bekräfta att forskaren har 

uppfattat den insamlade empirin på ett korrekt sätt (Bryman & Bell 2010). När vi 

sammanställde studiens empiriska material valde vi att bortse från att skicka ett mejl till 

respondenterna för att få denna bekräftelse. Under intervjuerna fördes det anteckningar vilka 

vi i slutet av intervjun ifrågasatte, för att på så sätt uppnå en högre tillförlitlighet. Enligt 

Bryman & Bell (2010) kan tillförlitlighet jämföras med intern validitet. Inom kvalitativa 

studier handlar intern validitet om att en forskares observationer ska ha en god 

överensstämmelse med de teoretiska idéer som forskaren utvecklar. Alvehus (2013) menar på 

att validiteten handlar om att mäta det som studien avser att mäta. Syftet för denna studie var 

att, utifrån ett medarbetarperspektiv, undersöka hur Lean har uppföljts och hur de ser på 
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ledarskapet. Eftersom studiens insamlade empiri, genom både intervjuer och frågeformulär 

har gett svar på detta och gett oss möjligheten till att dra tydliga slutsatser anser vi att 

validiteten för denna studie är hög. 

 

Bryman & Bell (2010) beskriver överförbarhet som en motsvarighet till extern validitet. 

Vidare menar Bryman & Bell (2010) att det handlar om huruvida den insamlade empirin kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer inom samma bransch. Det finns två 

viktiga faktorer att ta hänsyn till för att uppnå en högre överförbarhet i samband med 

kvalitativa studier (Bryman & Bell). Dessa är val av forskningsdesign och urval, enligt 

Bryman & Bell (2010). Denna studie är en fallstudie, vilket påverkar undersökningens 

överförbarhet på ett negativt sätt då resultatet inte kan generaliseras till andra sociala miljöer, 

exempelvis OK/Q8. Bryman & Bell (2010) menar på att ett begränsat urval utgör ett problem 

för kvalitativa studier då ett begränsat urval är svårare att generalisera. Studiens urval är 

begränsat till 20 respondenter, som arbetar på fem olika stationer, vilket gör att studiens 

resultat inte är överförbart. 

 

Urvalet för denna studie var ett bekvämlighetsurval, vilket kan påverka en studies empiri både 

positivt och negativt, enligt Bryman & Bell (2010). En positiv påverkan anser vi vara 

tidsåtgången, som i och med vårt bekvämlighetsurval har minskat då de fem butikerna har 

legat nära till hands. Vårt val att använda oss av olika datainsamlingsmetoder kan medföra 

sina för- och nackdelar (Bryman & Bell, 2010). Vi anser att det i vårt fall är en fördel att 

använda oss av flera datainsamlingsmetoder då frågor om ledarskap kan vara ett känsligt 

ämne. En nackdel med flera datainsamlingsmetoder är att tolkningen av empirin sker på olika 

sätt. Vid intervjuer kan svaren tolkas i form av tonläge, osäkerhet och förståelse medan det 

under frågeformulär endast är en text som ska tydas. En annan nackdel kan vara att 

intervjuaren påverkar respondenten vid intervjutillfället samtidigt som det inte kan ställa 

följdfrågor vid frågeformulär utan att behöva kontakta personen igen (Bryman & Bell, 2010; 

Harboe, 2013). Dessutom är frågeformulären anonyma vilket gör att följdfrågor inte är 

möjligt för endast en respondent då alla respondenter ska ha gått igenom samma process. Vid 

behov av en följdfråga behöver det skickas ut till alla respondenter för att behålla 

anonymiteten. 

 

Studiens intervjuer genomfördes genom en intervjumall som var formulerad med öppna 

frågor. Vi har valt öppna frågor för att respondenterna skulle få skapa en egen uppfattning 
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utan att vi skulle påverka den. Bryman & Bell (2010) understryker vikten i att forskaren inte 

medvetet ska påverka undersökningens utförande. Våra förkunskaper kan ha påverkat hur 

frågorna ställdes och hur respondenten uppfattade dem, vilket enligt Bryman & Bell (2010) 

påverkar vårt agerande i god tro. Vidare menar Bryman & Bell (2010) att forskare försöker 

säkerställa att denne har agerat i god tro då fullständig objektivitet (bekräftelse) inte går att 

uppnå. Vi anser dock att om respondenterna har påverkats av oss som intervjuare har den 

påverkningen skett teoretiskt för att vara så kopplad till studien som möjligt. Under 

intervjuerna skedde ingen ljudupptagning vilket kan påverka positivt genom att respondenten 

svarar mer utförligt. Däremot kan vi genom anteckningar ha missat viktig information vilket 

minskar möjligheten att återberätta intervjun (Denscombe, 2009). 
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4.	EMPIRI	

I detta avsnitt presenteras studiens empiri som samlats in genom kvalitativa intervjuer och 

formulär. Den insamlade empirin presenteras med var butik för sig för att ge ett samlat 

underlag till analysdiskussionen.  

Empirin omfattande 5S och Lean-ledarskap presenteras nedan som ”Butik 1”, ”Butik 2” och 

så vidare. Detta för att vi utifrån studiens insamlade data kan konstatera att de personer som 

arbetar inom samma butik var eniga. Däremot skiljde sig svaren åt mellan butikerna, vilket 

gör att vi valt denna fördelning i sammanställningen för att ge en klarare bild för läsaren. 

Uppdelningen av empirin som omfattar modellen 5S och Lean-ledarskap är inte till för att 

jämföra butikerna mot varandra utan för att klargöra vad respondenterna förmedlat under 

intervjun. Den andra delen av intervjuerna handlade om att få en förståelse för hur dessa fem 

butiker arbetar efter Just in Time. Efter att intervjuerna hade genomförts kunde vi konstatera 

att alla fem butiker arbetar efter JIT på samma sätt. Därmed har vi valt att sammanställa den 

delen av empirin i en sammanhängande text med alla intervjuer för att inte allt ska upprepas. 

Undersökningsfrågorna presenteras i bilagor, se Bilaga 1: Intervjumall och Bilaga 2: 

Frågeformulär. 

4.1	Fem	S	
Butik 1  

Respondenterna som jobbar i Butik 1 konstaterar att verktyg som används mer dagligen ligger 

framme, utan att vara i vägen, och är lättillgängliga vid behov. Detta samtidigt som verktyg 

som inte används ofta, alternativt är säsongsbetonade ligger undanplockade på lagret eller i ett 

städskåp. Respondenterna i denna butik bekräftar att saker har sin egna utmärkta plats. Denna 

oreda uppstår beroende på vem/vilka det är som jobbar. För det mesta läggs sakerna tillbaka 

på sin plats, men det finns tillfällen som det ligger fel och på så sätt skapar oreda på 

arbetsplatsen.  

 

“Rutinschema för städning finns och genomförs ofta på natten.” 

 

I butiken finns det en rutinlista som innehåller hur, var och när det ska städas. Detta 

rutinschema följs på arbetsplatsen enligt respondenterna. Rutinschemat fungerar dessutom bra 

även om en storstädning skulle behöva genomföras i butiken. Respondenterna anser att det, i 
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denna butik, inte är några stora problem med strukturen. Till det stora hela fungerar det bra 

och nyanställda får lära sig hur det fungerar på arbetsplatsen. När det brister i strukturen 

fungerar det bra att återställa det som saknas under kommande tid, vilket gör att man inte 

upplever det stökigt på arbetsplatsen. Respondenterna i denna butik bekräftar att stegen är en 

vana då jobbet flyter på bra, däremot kan det hända att ny personal behöver påminnas om vad 

som ska göras. 

Butik 2 

Respondenterna som jobbar i Butik 2 bekräftar under sina respektive intervjuer att verktyg 

som används är mer lättillgängliga. Vidare menar de på att det finns rutiner för vad som är 

framme och vad som är undanplockat. Under intervjuerna berättar de svarande att verktygen 

inte alltid läggs tillbaka enligt rutinerna och att detta beror på vem/vilka det är som jobbar. 

Anledningen till att saker och ting inte kommer på rätt plats handlar om lathet och inte för att 

annat kommer emellan menar en av respondenterna. Övriga vill inte kommentera varför saker 

och ting inte läggs tillbaka på sin rätta plats utan menar på att det funkar bra ändå. Alla 

verktyg har en egen plats, enligt respondenterna, där de vid bortplockning ska förvaras. När 

det gäller städning konstaterar respondenterna att det finns ett rutinschema som skall följas 

dagligen. Respondenterna meddelar dock att listan inte följs dagligen och att en komplettering 

med storstädning på listan skulle vara bra att införskaffa. När rutinschemat följs fyller den 

som utför städningen i det i en checklista för dubbelarbete i butiken ska undvikas. 

“Det finns ett intresse att följa strukturen, men det görs inte fullt ut.” 

Att strukturen behålls är inget som respondenterna kan understryka. Respondenterna menar på 

att det inte följs fullt ut och att det beror på både bristande intresse och dålig uppdatering av 

rutinlistor. Istället konstaterar respondenterna att det finns ett intresse till att följa strukturen 

men att det inte görs fullt ut. När vi frågade respektive respondent om huruvida stegen i 5S 

skapat en vana hos arbetarna får vi informationen om att allt sker per automatik även om det 

inte alltid görs utefter de rutinscheman och bestämmelser som har satts upp i butiken. 

Butik 3  

Respondenterna som arbetar i Butik 3 bekräftar att sorteringen på arbetsplatsen sker i mån av 

den tid som finns. Orsaker till detta är dels utrymme och beroende på vem det är som jobbar. 

När det gäller saker som används ofta är de lättillgängliga. Vidare menar respondenterna att 

verktygen är lättillgängliga genom egna märkta platser. Saker som används mer sällan eller 
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som är säsongsbaserat har inte alltid en specifik plats och är därmed inte på samma plats varje 

gång. Saker som har sin plats kan hamna fel alternativt inte läggas tillbaka beroende på vilka 

det är som jobbar. En annan orsak som nämns till varför saker inte läggs tillbaka på sin plats 

är tidsbrist. För städning finns det ett rutinschema som ska följas. Studiens respondenter 

konstaterar att det slarvas med att genomföra det som står på rutinschemat men att det även är 

svårt att hålla. Respondenterna tillägger att rutinen inte passar in på arbetsplatsen och att det 

istället skulle vara bättre att kunna ha ett rullande schema så att städningen kan genomföras 

när det behövs.  

“Det finns direktiv, genom exempelvis rutinlistor, för hur saker och ting ska gå till, men de 

efterföljs inte” 

När vi kom till frågan om att behålla strukturen konstaterades det att den börjar ta sin form 

men att det handlar mer om att alla gör på sitt eget sätt. Respondenterna menar även på att det 

är svårt att hålla en struktur i en butik mitt i rusningstid. Därmed blev svaret angående vana 

att den inte är av struktur utan mer egenformad för att hålla ordning och reda. 

 

Butik 4  

Respondenterna i Butik 4 bekräftar att sorteringen fungerar bra på arbetsplatsen. Saker som 

används mer sällan läggs undan och verktyg som används dagligen är lättillgängliga genom 

markerade platser och lådor. När det gäller struktureringen är det många saker som har en 

märkt plats för att det ska kunna vara lätt att hitta.  

“Många verktyg har en märkt plats i form av en låda med lappar, främst vid kassan.” 

Däremot är det inte alltid som tiden finns för att sakerna ska läggas på rätt plats då det finns 

annat som går före, exempelvis kunder. De saker som har lagts fel kan åtgärdas när tiden 

finns, enligt respondenterna. På arbetsplatsen finns det ett rutinschema när det gäller städning. 

Alla hjälps åt i den mån som hinns med, annars genomförs städningen vid ett senare tillfälle, 

förhoppningsvis inte under någon annans arbetspass. Det finns en struktur och den följs, men 

återigen finns det annat som kan komma att prioriteras före. Städning är ett exempel som 

respondenterna säger är mindre prioriterat. Däremot anser våra respondenter att det borde gå 

att kombinera allt inom strukturen så att allt hinns med under utsatt tid. Det är numera en vana 

att hålla strukturen och de övriga stegen i 5S-modellen, så länge inget annat kommer emellan 

som anses vara av högre prioritet.  
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Butik 5  

I Butik 5 är det, enligt respondenterna, inte en ordentlig sortering på vad som används oftare 

och det som används mer sällan. Sorteringen borde göras om för bättre resultat, enligt 

respondenterna. De saker som är framme har en specifik plats, men det är inte alltid som de 

placeras på sin markerade plats. Detta anser våra respondenter beror på lathet och vilka det är 

som jobbar.  

“Det finns ett rutinschema för städning, men det schemat fungerar inte fullständigt.” 

När det gäller städning finns det ett rutinschema som följs men som bör uppdateras för bättre 

resultat, enligt respondenterna. Respondenterna som jobbar i Butik 5 bekräftar att det inte 

finns någon struktur på arbetsplatsen och att det heller inte skulle finnas något intresse i att 

följa någon struktur ifall det skulle tas fram. Den vana som arbetstagarna på arbetsplatsen har 

är självmant uppbyggd utefter egen rutin och kompetens när det gäller sortering. Städningen 

sker enligt rutinschemat vilket i sig har medfört en vana hos arbetarna.  

4.	2	Just	in	time	
“För några år sedan arbetade vi flitigt med Just In Time, speciellt när det gällde 

försäljningen av dagsfärska varor.” 

 

I intervjuerna framgick det att respektive butik arbetar till viss del efter Lean-verktyget Just in 

Time. När Statoil implementerade Lean infördes listor för att underlätta arbetet. Listorna 

innehöll exempelvis information om hur många korvar som skulle vara säljbara vid varje 

timme samt hur mycket som skulle beställas av varje vara. Detta var något som fungerade bra 

i början, enligt respondenterna, men som senare har utvecklats på olika sätt. I vissa butiker 

anser de svarande att det är på grund av bristande uppdatering av dessa listor som man valt att 

ta bort dem. Idag arbetar personalen utefter vana och utifrån hur det brukar se ut dagligen i 

butiken. Personalen får till exempel själva ha koll på hur mycket korv som bör vara säljbar 

istället för att gå utefter en färdig lista. 

 

“Av erfarenhet vet vi anställda ungefär hur mycket det är som går åt.” 

 

“Hellre att det finns för försäljning än inte alls.” 
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Vad gäller lager, har Statoil flera olika typer av lagerhållning. Vissa varor som går att förvara 

en längre tid på lager som till exempel godis och läsk vill dem beställa mycket av, vilket de 

kallar maximering. I butiken maxar de varorna med längre hållbarhet för att det anses sälja 

mer att hela tiden ha fullt på hyllorna. Respondenterna påpekar att det är viktigt att First-In-

First-Out-metoden (FIFO) följs när butikerna maxar sina beställningar. Vidare menar 

respondenterna att FIFO-metoden handlar om att varorna ska plockas upp på rätt sätt, det vill 

säga när varorna har fyllts på i butiken ska de ligga i rätt datumordning.  

De varor som har kortare hållbarhet, som till exempel mejeriprodukter och tobak, är viktigare 

att inte beställa för stort lager av, bekräftar respondenterna. Därför följs JIT vid beställningar 

av varor med kortare hållbarhet, eftersom det inte ska slänga för mycket, vilket 

respondenterna kallar för inkurans. För att veta att det inte behöver slängas allt för mycket 

finns beställningspunkterna för dessa varor kvar, enligt respondenterna. Vidare menar 

respondenterna att dessa beställningspunkter hänvisar till när och hur mycket som ska 

investeras.  

 

“Det är först på kvällen som det märks ifall det är inkurans, men med maximeringen går 

butiken ändå med positivt resultat.” 

 

“Vid överinvestering av korttidsdaterade varor får inte allt plats på lagret.” 

 

Den sista frågan, hur de anställda vet att investeringen har blivit för hög eller för låg i 

förhållande till konsumtionen, fick vi återigen svaret att det beror på vilken produkt det 

handlar om. När det gäller varor med längre hållbarhet finns det inget som heter för stor 

investering utan då är det maximering som gäller för att sälja så mycket som möjligt. 

Respondenterna bekräftar att om de har fyllda hyllor i butiken kompenserar försäljningen den 

inkurans som eventuellt kan uppstå. Vidare säger respondenterna att de genom inkurans och 

platsbrist på lagret kan se om de har överinvesterat inom de beställningsområden där JIT 

används. 

4.3	Lean-ledarskap	
Butik 1  

Respondenterna som arbetar i Butik 1 anser att deras ledare är positiv och pushar personalen 

till en bättre prestation. Vidare menar respondenterna att ledaren är en bra förebild och föregår 

med gott exempel. I frågeformuläret skriver de svarande att ledaren har goda kunskaper inom 
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Lean och på  så sätt har en bra struktur i sitt arbete. Relationen mellan ledaren och 

respondenterna är bra och de svarande bekräftar att de har tillit till ledaren. På denna 

arbetsplats är ledaren lätt att prata med och försöker alltid få alla att må bra. Ledaren, enligt 

respondenterna, fokuserar på kvalité och att försöka göra rätt från början för att nå goda 

resultat.  

 

“Min ledare pushar, ger stöd, hjälper till när det behövs och försöker alltid förbättra våra 

prestationer.” 

 

I frågeformulären framgår det att ledaren är engagerad, visar respekt, lyssnar och tar vara på 

idéer som medarbetarna framför. I Butik 1 bekräftar de svarande att ledaren lägger fokus på 

förbättringar och kontinuerligt lärande. Ledaren på denna arbetsplats försöker alltid förbättra 

de anställdas prestation och ser även möjligheter till att bli bättre i varje situation. När det 

gäller helhetssyn och kundfokus anser respondenterna att ledaren kan bli bättre. De skriver i 

frågeformulären att ledaren skulle behöva fokusera lite mer på kunderna när denne är ute i 

butiken då fokuset istället lätt kan hamna på annat som behöver göras. 

 

Butik 2  

Respondenterna i Butik 2 anser att deras ledare är en bra förebild, eftersom denne inte arbetar 

i chefsposition hela tiden. I frågeformulären är de tydliga med att ledaren är med ute på golvet 

och arbetar med samma sysslor som de anställda, samt föregår med gott exempel när det 

kommer till kundservice.  

 

“Min ledare har goda kunskaper inom Lean och visar det genom att lära personalen hur 

saker och ting ska gå till och samtidigt följa de instruktionerna själv.” 

 

Respondenterna anser att ledaren har en vilja att utveckla personalen och att ledaren har god 

kunskap inom Lean. Personalen känner tillit och förståelse för ledaren och bekräftar att de har 

en bra relation. Respondenterna skriver att ledaren fokuserar på kvalité och att göra rätt från 

början för att det annars skulle ta längre tid och på så sätt kosta mer. Ledaren är delaktig, visar 

respekt och har förtroende för de anställda, men kommunikationen anses kunna bli bättre, 

enligt respondenterna. Kontinuerligt lärande är något som ledaren fokuserar på. Enligt 

respondenterna kan detta bli bättre genom exempelvis flera utbildningar. I Butik 2 anser de 
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anställda att ledaren ser möjligheter att bli bättre när det kommer till avvikelser, fel och 

brister.  

“Min ledare är inte omöjlig gällande nya idéer, men har starka åsikter själv.” 

 

Ledaren har svårt att ta till sig nya idéer då denne har väldigt starka åsikter själv om hur det 

ska vara. Respondenterna stärker att ledaren kan vara positiv till nya idéer, om de kan 

återställas vid bristande resultat. De svarande anser att ledaren har en helhetssyn, kundfokus 

och ett långsiktigt agerande för framtida framgångar inom verksamheten. 

 

Butik 3 

Respondenterna i Butik 3 anser inte att deras ledare är en bra förebild. De svarande skriver att 

ledarskapet inte är bra, att ledaren försvinner ut på kontoret och gömmer sig samt att ledaren 

har tappat intresset. De anser att ledaren varken har några mål eller visioner och att allt 

handlar om butikens ekonomi.  

 

“Jag kan ha en öppen dialog med min ledare vilket har skapat en god relation mellan oss. 

Däremot hjälper inte min ledare till speciellt mycket vilket gör att vi ute i butiken måste säga 

till.” 

 

Respondenterna anser att de har en bra relation till ledaren då de kan vara ärliga och öppna 

mot varandra. Ledarens syn på kvalité och att nå goda resultat anser respondenterna är något 

som saknas. De anser att ledaren vill nå goda resultat ekonomiskt, men att denne fokuserar för 

mycket på just ekonomin vilket gör att det blir motsatt effekt. Den motsatta effekten uppstår, 

enligt respondenterna, genom tillfälliga lösningar som i längden är negativt för ekonomin. 

Kvalitén är viktig för ledaren, men det medför inte att ledaren föregår med gott exempel. De 

svarande anser att dålig planering och dåligt driv ligger som grund för att ledaren inte föregår 

med gott exempel. Ledaren litar fullt på att medarbetarna kan klara sig själva, enligt 

respondenterna. I frågeformulären skriver respondenterna att ledaren visar visst förtroende för 

medarbetarna men att det saknas respekt och delaktighet från ledarens sida. Ledaren lägger 

inte fokus på kontinuerligt lärande och förbättringar, enligt frågeformulären. Respondenterna 

skriver att de får gå på vissa kurser men att de aldrig görs någon uppföljning för att se om 

något resultat uppnåtts. De anser att det snarare är den övriga personalen som lär varandra.  
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“Min ledare är bra på att se felsteg som ett sätt att bli bättre, men är dålig på att hitta rätta 

formuleringen för att det ska bli rätt nästa gång.” 

 

Ledaren i Butik 3 anser att avvikelser, fel och brister utgör möjlighet att bli bättre, enligt 

respondenterna. I frågeformulären bekräftar respondenterna att ledaren lyssnar på 

medarbetarna men inte alltid tar vara på deras idéer. Respondenterna beskriver att ledaren vill 

att alla ska trivas och att arbetsplatsen ska vara anpassad efter varje medarbetares behov. 

Ledaren är, enligt respondenterna, bra på att fatta beslut, men har en gräns för hur stora de ska 

vara. Vidare menar respondenterna att ledaren är rädd för eventuella konsekvenser från högre 

uppsatta chefer inom organisationen vid beslutsfattandet. Enligt respondenterna har ledaren 

bra kundfokus och anser att det är viktigt. Däremot bekräftar de svarande att ledaren saknar en 

helhetssyn och ett långsiktigt agerande. De anser att denne tänker för mycket i nuet och lätt 

blir stressad över kontorsarbetet. I frågeformulären skriver respondenterna att ledaren inte har 

ett långsiktigt tänkande men att det inte påverkar butikens framtida framgångar. 

Respondenterna menar på att det är på grund av andra förändringar inom hela organisationen 

som gör att ett uteslutande långsiktigt tänkande från ledaren inte påverkar den enskilda 

butikens framgångar. 

 

Butik 4 

Respondenterna som arbetar i Butik 4 anser att deras ledare är en god förebild. Vidare menar 

respondenterna på att det är enkelt att kommunicera med ledaren och få råd vid behov. 

Ledaren på arbetsplatsen anses ha bra kundfokus, en bra servicekänsla och visar hur arbetet 

ska gå till genom att föregå med gott exempel. Det framgår i frågeformulären att ledaren alltid 

vill både medarbetarnas och kundernas bästa och på så sätt har en helhetssyn. Respondenterna 

bekräftar att ledaren är lika mycket delaktig i kassaarbetet som de övriga anställda i butiken. I 

frågeformulären skriver respondenterna även att ledaren visar på goda kunskaper inom Lean 

och att det är en viktig faktor för att kunna lyckas med arbetet på arbetsplatsen.  

 

“Jag och min ledare har en bra relation, både på och utanför jobbet.” 

 

Relationen mellan ledaren och respondenterna är god och ledaren visar tillit för sina anställda 

och bidrar till en roligare arbetsvecka. I frågeformulären framgår att ledaren är hjälpsam vid 

behov och låter de anställda försöka själva för att de kontinuerligt ska lära sig. 

Respondenterna skriver att ledaren fokuserar på att nå goda resultat genom att göra rätt från 
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början genom att vara tydlig. I Butik 4 anser de anställda att ledaren kan fastna inne på 

kontoret vilket gör att dennes närvaro saknas i butiken. Dock stryker respondenterna under att 

det finns viktigt kontorsjobb som också måste göras vilket i sin tur gör att saknaden av 

ledaren i butiken blir mer accepterad.  

 

“När min ledare inte är nöjd med något så lyfter han alltid fram det för att det, nästa gång, 

ska bli ett bättre arbete.” 

 

Om något fel inträffar i butiken är ledaren bra på att rätta till det på ett bra sätt. Istället för att 

ge en utskällning är denne bra på att omvandla fel och avvikelser till förbättringar. Enligt 

respondenterna är ledaren bra på att ta vara på medarbetarnas idéer och låter även dem 

komma med beslut för butikens framgång. Ledaren i Butik 4 har, enligt respondenterna, en 

helhetssyn och ett långsiktigt agerande för framtida framgångar. Vidare bekräftar 

respondenterna att ledaren är bra på att hålla en hög servicenivå och på så sätt ha bra 

kundfokus. 

 

Butik 5 

Respondenterna som arbetar i Butik 5 bekräftar att ledaren varit en förebild men att den goda 

synen av ledaren har börjat dala och numer är mer åt det negativa hållet. I frågeformulären 

skriver respondenterna att det verkar som om ledaren har tappat gnistan för arbetet och på så 

sätt inte föregår med gott exempel. På grund av brist av intresse från ledaren kan 

respondenterna påstå att goda kunskaper om Lean är svårt att tyda. Även om ledaren har goda 

kunskaper inom ämnet är det inget som denne visar utåt.  

 

“Jag har en bra relation med min ledare, vi har känt varandra länge och det är en person jag 

kan lita på. Däremot börjar min ledare visa mindre motivation och är mera frånvarande 

vilket har lett till mindre stöd och närvaro där saker och ting händer.” 

 

Trots att de anställda inte har samma positiva bild av ledaren idag som för några år sedan 

anser de att relationen med denne är bra och att tillit finns mellan båda parterna. 

Respondenterna bekräftar att ledaren brukade fokusera på kvalité och att göra rätt från början 

men att även detta har dalat i och med den bristande gnistan på jobbet. Ledaren är till viss del 

engagerad genom delaktighet på arbetsplatsen, enligt de svarande. I frågeformulären anger 

respondenterna att ledaren är bra på att försöka visa engagemang men att det påverkas 



26	
	

negativt om det inte går bra. På grund av bristande motivation hos ledaren, enligt 

respondenterna, läggs inte fokus på kontinuerligt lärande. Respondenterna menar på att de 

istället får lära sig själva utefter kompetens och rutin. Ledaren är inte alltid på plats där saker 

och ting händer, men denne finns som stöd i efterhand om så skulle behövas. Respondenterna 

understryker att ledaren är bra på att vända fel och avvikelser till möjligheter att bli bättre. 

Enligt respondenterna är ledaren bra på att lyssna men sämre på att ta vara på medarbetarnas 

idéer. När det kommer till helhetssyn och kundfokus är detta något som de svarande inte 

tycker att ledaren är bra på att upprätthålla. Ledaren har, enligt de svarande, mer fokus på 

ekonomin och kommer med tillfälliga lösningar istället för att ha långsiktiga planeringar för 

att nå framtida framgångar. 
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5.	ANALYS	

I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin i förhållande till teorin utefter studiens syfte. 

5.1	Hur	arbetar	Statoil	med	Lean	idag?	
Fem S 

Vi kan konstatera att de Statoil vi har undersökt inte följer 5S fullt ut enligt Braun & 

Kessiakoff (2011) och Bicheno et al. (2008) beskrivning av verktyget. I tidigare studier om 

implementeringen av Lean på denna undersökningsenhet, bekräftar de att 5S har skapat 

ordning och reda samtidigt som osynliga problem har kommit fram (Choukeir & 

Papadopoulos, 2011). Det vi kan konstatera utifrån vår empiri är att 5S idag inte används i 

samma bemärkelse inom Statoil. Petersson et al. (2009) beskriver 5S som ett verktyg som 

skapar ordning och struktur i organisationen, vilket den insamlade empirin motsäger då alla 

steg i modellen inte uppfylls. Enligt Braun & Kessiakoff (2011) är verktyget 5S något som en 

arbetsplats alltid ska arbeta efter då stegen i modellen går runt i en cirkel. Den insamlade 

empirin visar på hur det brister i cirkeln. Organisationen arbetar inte med 5S på samma sätt 

idag som de gjorde år 2006 när Lean implementerades. En orsak som vi anser är bidragande 

till att verktyget 5S inte används på samma sätt idag är att respondenterna i denna studie ofta 

gav anledningen “det beror på”. Anledningen som respondenterna betonar kan kopplas till 

Petersson et al. (2009) och Oskarsson et al. (2011) beskrivning av hur viktigt det är med 

engagemang hos arbetarna. Detta kan därmed inte understrykas av den insamlade empirin då 

det inte fungerar i sin helhet då alla medarbetare inte tar sitt ansvar på arbetsplatsen. 

 

Det första steget i modellen, sortera, är något som uppfylls på Statoil. Om saker som används 

mer sällan är undanplockade och saker som används mer flitigt är tillgängliga är detta steg 

uppfyllt, enligt Rahman et al. (2010). Detta kan kopplas till stor del av empirin om vi bortser 

från “det bror på” och medarbetarnas nöjdhet med sorteringen. Redan i nästa steg, 

strukturering, bryts cirkeln som Braun & Kessiakoff (2011) tagit fram för ett fungerande 

arbete med 5S. Den insamlade empirin avviker från Bicheno et al. (2008) och Sörqvists 

(2013) beskrivning av vad steget går ut på. Bicheno et al. (2008) menar på att det är problem i 

verksamheten om inte redskapen ligger på rätt tilldelad plats. Studiens insamlade empiri 

bekräftar att det finns tilldelade platser för varje verktyg på arbetsplatsen, även om de inte 

alltid läggs tillbaka. Orsaken till detta, enligt de svarande, är att det beror på externa faktorer 
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som till exempel “det beror på vem som jobbar”. Att personal inte kan plocka undan verktyg 

som de har använt sig utav anser vi vara något som kan kopplas till bristande engagemang 

(Petersson et al., 2009; Oskarsson et al., 2011). Det tredje steget, städning, uppnår 

undersökningsenheten genom ett rutinschema. Bryar & Walsh (2002) bekräftar det viktiga i 

att identifiera orsaker till varför städningen behöver genomföras. Studiens insamlade empiri 

bevisar att butikerna inte arbetar med detta steg på samma sätt. Istället kan rutinschemat på 

städning kopplas till Bicheno et al. (2008) beskrivning av städning, nämligen att hålla 

arbetsplatsen ren och se vilka verktyg som är felplacerade och inte tillbakalagda på sin rätta 

plats. Empirin bekräftar att även om rutinschemat inte alltid följs finns de tillgängliga och 

följs i mån av tid. Enligt Bicheno et al. (2008) kan inte nästa steg, standardisera, genomföras 

om inte de tre första stegen (sortera, strukturera och städa) är uppnådda. Med andra ord kan 

inte standardiseringen, enligt Bicheno et al. (2008) genomföras i undersökningsenheten. Detta 

stämmer in till viss del med den insamlade empirin som behandlar detta område Verktyget 5S 

bekräftar att en standardisering finns men inte alltid följs. När det gäller det femte och sista 

steget i 5S-modellen, självdisciplin, handlar det om att upprätthålla de rutiner och regler som 

har satts upp (Rahman et al. 2010). Detta är inget som studiens insamlade empiri 

understryker. Istället bekräftar den insamlade empirin att butikerna oftast följer de anställdas 

egna vanor trots att det finns ett rutinschema för hur saker och ting ska hanteras på 

arbetsplatsen. Med andra ord finns det en vana i butikerna, såsom Bicheno et al. (2008), 

Rahman et al. (2010) och Braun & Kessiakoff (2011) framhäver som det viktiga i detta 

moment. Det kan tolkas fritt om en strukturerad vana är en bättre än en vana som är uppbyggd 

på kompetens och arbetstimmar. 

 

Just In Time 

Den insamlade empirin avviker från Hutschins (1988), Pettersen (2009) och Liker (2009) 

beskrivning av Just In Time då delar av Statoils sortiment inte utgår från denna Lean-modell. 

När Lean implementerades år 2006 var JIT, enligt Choukeir & Papadopoulos (2011), något 

som användes för hela sortimentet. Vi kan konstatera utifrån empirin att JIT, idag, enbart 

används till viss del. När det kommer till korttidsdaterade produkter är det efter JIT som 

beställningar sker. Detta för att inte behöva slänga det som inte konsumeras, vilket enligt 

Chana et al. (2010) och Womack & Jones (2003) är meningen med Lean-verktyget. Produkter 

som innefattar längre hållbarhet går däremot tvärt emot JIT-modellen. Liker (2009) beskriver 

JIT som en modell som medför en anpassning till kundernas efterfrågan, vilket enligt 

respondenterna är något de gör med långtidsdaterade produkter när de maxar de 
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beställningarna. Även Pettersens (2009) beskrivning av JIT om att minska totalkostnaden är 

något organisationen strävar efter även om de inte gör det genom nollinvestering. Petersson et 

al. (2009) och Oskarsson et al. (2011) menar på att den tidigare modellen, 5S, endast fungerar 

vid engagemang hos de anställda, vilket vi även kopplar till JIT. Tidigare forskning menar på 

att det funnits rutiner för hur det ska gå till vid beställningar/investeringar medan 

respondenterna idag bekräftar att dessa rutiner inte längre används på grund av utebliven 

uppdatering av dem. Om engagemanget som Petersson et al. (2009) och Oskarsson et al. 

(2011) menar på är viktigt skulle finnas kvar i undersökningsenheten skulle säkert dessa 

rutiner gällande beställningar och investeringar uppdateras och fortfarande vara användbara. 

5.2	Hur	ser	anställda	på	ledarskapet?	
Genom att studera den insamlade empirin från frågeformulären kan vi konstatera att 

ledarskapet skiljer sig inom Statoil. Laureani et al. (2013) belyser vikten av att en Lean-

organisation omfattar ett Lean-ledarskap vilket inte den insamlade empirin stärker utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Genom frågeformulären framkommer det att ledarskapet inom 

undersökningsenheten till viss del motsvarar vad tidigare forskning beskriver att ett Lean-

ledarskap är. Sörqvist (2013) skriver att en ledare ska bete sig så som medarbetarna önskas 

bete sig. Undersökningen understyrker inte detta då alla anställda inte anser att deras ledare 

agerar på ett bra sätt. Dombrowski & Mielkea (2013) konstaterar att en Lean-ledare ska ha ett 

bra inflytande på de anställda vilket går emot studiens empiri. De anställda som har fyllt i 

frågeformulär har beskrivit sina ledare på olika sätt vilket vi tror har med personkemi att göra. 

Något som en arbetstagare ser som något positivt hos arbetsledaren behöver nödvändigtvis 

inte vara något positivt i någon annans ögon. Detta gör att både Sörqvist (2013) och 

Dombrowski & Mielkea (2013) har definitioner som endast känns igen i vissa av 

respondenternas synsätt. I frågeformulären ingick frågan om de ansåg att deras ledare har en 

bra kunskap inom Lean, vilket enligt Eriksen et al. (2008) och Sörqvist (2013) är en viktig 

faktor för att kunna visa vägen i en Lean-organisation. För att studiens respondenter ska 

kunna ge ett pålitligt svar kan det vara bra om denne själv är insatt och vet vad Lean innebär. 

Liker (2009) menar på att en Lean-ledare ska vara aktiv, utveckla medarbetarna och vara till 

hands som en coach/mentor. Detta tror vi kan påverka de anställdas syn på ledaren, både 

relationsmässigt men även deras syn på ledarens kompetens. Vi tror att en ledarens kunskaper 

inom Lean kan vara svåra att förutse och det kan påverkas av hur de implementerade 

modellerna fortfarande är aktuella eller inte. Enligt Flinchbaugh & Carlino (2007) är det 

viktigt att ledaren förmedlar rätt arbetsuppgifter till medarbetarna, vilket empirin från 
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frågeformulären inte understryker. Otydlighet från ledaren kan bidra till att de rutiner som 

finns inte efterföljs vilken i sin tur påverkar synen på arbetsplatsens ledare.  

 

Studiens respondenter är alla enade om att ledarna inom respektive butik är bra på att se 

möjligheter att bli bättre när avvikelser, fel och brister uppstår på arbetsplatsen. Detta stärker 

det Poksinska (2013) menar på är viktigt hos en Lean-ledare, att ledaren hjälper medarbetarna 

för att bli bättre. Cotte et al (2008) konstaterar att kommunicering är viktigt mellan ledare och 

arbetstagare vilket frågeformulären inte stärker på varje arbetsplats inom 

undersökningsenheten. Den insamlade empirin bekräftar att varje ledare inte alltid är 

medverkande, vilket enligt Ahrens (2003) är viktigt att en ledare är inom en Lean-

organisation. Taylor et al. (2013) menar på att en Lean ledare är bra på att lyssna, förstå och ta 

vara på idéer vilket frågeformulären stärker till viss del. Respondenterna bekräftar att ledarna 

lyssnar men är sämre på att ta vara på deras idéer vilket går emot Flinchbaugh & Carlino 

(2007) beskrivning av hur en ledare ska involvera medarbetarna i verksamheten. Att en ledare 

ska fokusera på kvalitet och göra rätt från början är viktigt enligt Sörqvist (2013). Den 

insamlade empirin från frågeformulären visar på att ledarna är olika och inte arbetar på 

samma sätt.  

 

Vi tror att en ledare alltid försöker fokusera på att göra rätt från början, vara engagerad, lyssna 

och ta vara på idéer. En ledare, tror vi, försöker lägga fokus på kontinuerligt lärande och 

finnas där saker och ting sker. Problemet, anser vi, är att relationer och olika uppfattningar på 

vad en bra ledare är påverkar medarbetarnas syn på ledarskapet. En bra ledare anser vi ska 

kunna anpassa sitt ledarskap till varje individ och på så sätt vara den som lyssnar, tar vara på 

idéer, är engagerad och ser möjligheter till att bli bättre. Sörqvist (2013) belyser alla dessa 

aspekter för att beskriva vad Lean-ledarskap innebär. Den här studiens insamlade empiri 

stärker inte alla dessa värderingar, men vi kan ändå se en glimt av ett Lean-ledarskap på dessa 

arbetsplatser. Återigen påverkar respektive respondents syn på en bra ledare in, för det som är 

bra i någons ögon behöver inte vara bra i någon annans.  
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6.	SLUTSATS	
I det sista avsnittet presenteras studiens slutsats. Resultatet som studien har genererat har 

formats genom en sammansättning av studiens tidigare kapitel. 

Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för Lean-konceptet och hur det tillämpas 

inom Statoil idag, 10 år efter implementeringen. Det vi har kommit fram till är att Lean-

arbetet har förändrats i organisationen sedan implementeringen genomfördes. Butikerna inom 

Statoil är idag slarvigare vad gäller den ordning som medfördes när Lean implementerades. 

Slutsatsen som studiens tidigare kapitel har genererat är att det inte har genomförts en 

uppföljning inom Lean-arbetet på Statoil. Idag arbetar organisationen utefter 5S i mån av tid 

och engagemang samt att Just In Time nu endast är avsedd för vissa delar av 

undersökningsenhetens sortiment. 

Studiens andra forskningsfråga berörde de anställdas syn på ledarskapet och hur det förhåller 

sig till det som tidigare forskare kallar för Lean-ledarskap. Slutsatsen som kan genereras 

utifrån studiens tidigare kapitel är att de anställda antingen är nöjda eller missnöjda med sin 

ledare. Medarbetarnas perspektiv på ledarskapet avviker från det tidigare forskning beskriver 

som ett Lean-ledarskap. Däremot är det delar av tidigare forsknings definitioner som uppfylls 

av ledarna, vilket innebär att ett Lean-ledarskap inom Statoil inte är helt uteslutet. 

6.1	Förslag	till	fortsatta	studier	
Statoil ska göra en nysatsning på Lean. Detta skulle vara intressant att undersöka, dels hur det 

förhåller sig till gamla satsningen av Lean men också hur de har tänkt göra saker annorlunda. 

Kanske är det några andra modeller inom Lean som de har tänkt använda sig utav? Hur 

anpassas de i så fall till organisationen? Denna studie har undersökt medarbetarnas syn på 

ledarskapet inom en Lean-organisation. Ett förslag på fortsatta studier skulle vara att se om 

det Lean-ledarskapet kan kopplas till ett annat begrepp inom ledarskap. Är Lean-ledarskap 

något som kan kopplas till karismatisk, auktoritär, demokratisk eller delegerande ledarstil? 
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BILAGOR		

Bilaga	1:	Intervjumall	
Lean är ett verktyg som handlar om att effektivisera en verksamhet. En viktig del av Lean 

handlar om att få verksamheten att undvika onödiga kostnader och därmed undvika slöseri 

inom organisationen. Inom Lean finns en rad olika verktyg för hur man ska kunna 

effektivisera verksamheten på bästa sätt. Nedan kommer frågor om två verktyg som finns 

under Lean. 

5S 

Sortera handlar om att saker som inte används ska kastas bort alternativt läggas undan. Saker 

som används ofta ska vara lättillgängligt och sådan som används mer sällan ska förvaras på 

lagret. 

• På vilket sätt är verktyg som används dagligen lättillgängliga? 

 

Strukturera handlar om att saker som är kvar (efter att sorteringen är genomförd) är på sin 

rätta plats. Exempelvis är sakerna markerade med färgetiketter och förvaras på en viss plats 

och inte olika ställen dag för dag. 

• Hur förvarar ni verktygen på arbetsplatsen? 

 

Städa handlar om att det ska vara rent på arbetsplatsen. 

• Hur ser er rutin på städning ut?  

 

Standardisera handlar om att de tidigare stegen, sortera, strukturera och städning behålls. Det 

ska med andra ord inte behöva genomföras dagligen utan strukturen som är gjord skall hålla. 

• Hur behåller ni strukturen på arbetsplatsen? 

 

Självdisciplin handlar om att upprätthålla den goda ordningen och fortsätta följa de regler och 

rutiner som har upprättats. 

• Varför/varför inte är föregående steg en vana på arbetsplatsen? 
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Just in time 

Syftet med Just In Time är att få en nollsiffra i inventering. JIT handlar om att inte ha för 

mycket i lager, d.v.s. inte investera mer än vad som konsumeras. Om leveransen minskar i 

mängd kan organisationen på ett bättre sätt mötas kunders behov, vilket går ut på att leverera 

rätt produkter i rätt mängd och rätt tid. Effektiviteten som JIT medför är att organisationen 

måste vara anpassbar till kunders efterfrågan, vilken i sig kan variera från dag till dag. 

1. Hur arbetar ni med detta?  

2. Känner du igen detta på din arbetsplats?  

3. Vad känner du igen i så fall, varför/varför inte? 

4. Tänker ni på att inte ha för mycket på lager?  

5. Hur vet ni att har investerat för mycket/mer än vad som konsumeras? 
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Bilaga	2:	Frågeformulär	
För att Lean som arbetssätt ska lyckas krävs ett bra ledarskap. Inom Lean-ledarskap finns det 

vissa punkter som bör uppfyllas och nedan kommer några frågor som syftar till dessa punkter. 

Svara så utförligt som möjligt.  

1. Hur är ledarna på din arbetsplats? På vilket sätt är de/är de inte förebilder för 

personalstyrkan? Hur föregår de med gott exempel? Anser du att de har goda 

kunskaper inom Lean?  

 

2. Hur är relationen mellan dig och ledarna?  

 

3. Nedan presenteras sju olika värderingar som tagits fram i syfte att förklara vad Lean-

ledarskap innebär. Vänligen ange vilka värderingar du kan/inte kan koppla till din 

ledare, varför/varför inte? 

3.1 ”Min ledare fokuserar på kvalitet och att göra rätt från början för att nå goda 

resultat” 

 

3.2 ”Min ledare är engagerad genom delaktighet, respekt och förtroende för oss 

medarbetare” 

 

3.3 ”Min ledare lägger fokus på kontinuerligt lärande och förbättringar” 

 

3.4 ”Min ledare finns där det händer, ger stöd och är viktiga förebilder i 

verksamheten” 

 

3.5 ”Min ledare anser att avvikelser, fel och brister utgör möjligheter att bli bättre”  

 

3.6 ”Min ledare lyssnar på oss medarbetare och tar vara på våra idéer”  

 

3.7 ”Min ledare har en helhetssyn, kundfokus och ett långsiktigt agerande för 

framtida framgångar inom verksamheten (stationen)”  


