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Sammanfattning 

 

Förändringsarbete är av en komplex karaktär, men en förutsättning för att företag ska kunna 

behålla sin konkurrenskraft. Det finns en mängd olika förändringsmetoder vars syfte är att 

effektivisera verksamheten. En av dessa förändringsmetoder är Lean som har sina rötter inom 

Toyota och dess produktionsmetod TPS (Toyota Production System). Lean syftar till att 

eliminera alla former av slöseri och därmed effektivisera en verksamhet. Studier visar på att 

företag i västvärlden har lätt att applicera verktygen och arbetsmetoderna inom Lean, men har 

svårt att ta till sig hela filosofin som ska genomsyra organisationen och dess kultur.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka de kritiska faktorerna vid en Lean-

implementering är och hur dessa hanteras. Detta har undersökts genom en fallstudie på 

läkemedelsföretaget Octapharma AB. För att uppnå syftet med studien samlades empiri in 

genom intervjuer, enkätundersökning, observationer samt företagsdokumentation. 

 

Analys av resultatet baseras på olika teorier om förändringsarbete samt dess kritiska delar som 

företagskultur, motivation och delaktighet. Utöver dessa analyseras även resultatet utifrån de 

14 principer som beskrivs enligt The Toyota Way.  

 

Octapharmas implementering av Lean har resulterat i kritiska faktorer som till stor del stämmer 

överens med de faktorer som tas upp i studiens teoretiska referensram om förändringsarbete. 

Dessa är Ledning, Kommunikation & Information, Resurser, Mål samt Kartläggning. 

Hanteringen av dessa sker genom en kommunikations- och utbildningsplan, Lean-projekt, 

Lean-mål, Lean-styrgrupp, intern Site Champion samt olika former av förbättringsarbete.  

 

Nyckelord: Lean, Förändringsarbete  

 

 

  



   

Abstract 

 

Organizational changes are complex in nature but needed to maintain a company’s 

competiveness. There are a lot of methods of improvement with its purpose to create a more 

efficient organization. One of these methods is Lean with its roots within Toyota and its 

production method TPS (Toyota Production System).  Lean aims to eliminate all kinds of waste 

and by that build a more efficient company. Studies show that companies in the western world 

find it easy to apply the tools and working methods of Lean, but have difficulties with adapting 

the whole philosophy that should be a foundation for the entire organization and its culture. 

 

The purpose of this study is to investigate the critical factors with a Lean implementation and 

how these factors are handled. A case-study has been carried out at the Pharmaceutical 

Company Octapharma AB. Empirical data such as interviews, surveys, observations and 

company documentation has been gathered to accomplish the purpose of this study. 

 

The analysis of the result is based on different theories regarding organizational changes and 

its critical parts as company culture, motivation and participation. The result is also analyzed 

from a point of view in the 14 principles according to The Toyota Way. 

 

The implementation of Lean at Octapharma has resulted in a number of critical factors which 

to a large extent is consistent with the factors that are included in the theoretical framework. 

These are Leadership, Communication & Information, Resources, Goal and Mapping. These 

factors are managed by a communication and education plan, Lean-project, Lean-goals, a 

steering committee, internal Site Champion and different kinds of organizational changes. 

 

Key words: Lean, Organizational change 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund & Problematisering 
 

Dagens samhälle präglas av en snabb förändringstakt och en tilltagande internationell 

konkurrens. Klarar inte organisationer av att förhålla sig till pågående och möjliga förändringar 

finns en risk att de inte överlever på marknaden. (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2008) 

Behov av att anpassa och ständigt utveckla sin verksamhet råder även i det avseendet att hänsyn 

bör tas till hela försörjningskedjan och företagets roll i denna. Några av de faktorer som ligger 

bakom dessa förändringar inom logistikområdet och tillverkningsindustrin är omstrukturering 

av produktion, centralisering av lagerhållning, mer kundorderbunden produktion samt en högre 

förändringstakt på marknaden. (Mattsson, 2012) 

 

Förändringsprocesserna inom logistikfunktioner är ständigt pågående. Detta beror på att 

utvecklingen aldrig står stilla, vare sig i omgivningen eller i den egna organisationen. Företag 

måste ständigt arbeta med logistikfrågor för att driva verksamheten och utvecklingen framåt. 

(Storhagen, 2011) Det har heller aldrig ställts så höga krav på företagens produkt- och 

processutveckling som det görs idag och därmed blir det allt viktigare för den enskilda 

organisationen att ständigt förbättra och förnya sig. I och med detta blir det allt svårare för 

dagens företagsledare att utveckla strategier och konkreta handlingsplaner då det gäller att ha 

en helhetssyn för att lyckas. Förutom att utveckla dessa handlingsplaner krävs det även att man 

utvecklar processer för att kunna genomföra dessa planer. Det finns många begrepp och 

metoder att använda sig av, men problematiken ligger inte i att hitta dessa metoder utan att 

kunna genomföra dem. (Persson & Virum, 2010) 

 

Inom logistiken är det många parter som ingår och påverkas i detta förändringsarbete. 

Organisationer och dess involverade måste i många fall ändra sina rutiner i det dagliga arbetet 

samt sitt sätt att tänka vilket de i många fall inte är villiga att göra. Det räcker med andra ord 

inte att enbart ta fram en bra lösning och metod för verksamhetsutveckling utan det är minst 

lika viktigt med en förmåga att verkligen kunna genomföra denna förändring. (Aronsson, 

Ekdahl & Oskarsson, 2004) 

 

En av alla dessa former av recept och effektivitetsarbeten som blommat upp de senaste åren är 

Lean. Lean betyder mager vars syfte är att vara resurseffektiv, eliminera slöseri och öka 

kundvärdet. (Angelöw, 2010)  
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Under de senaste åren har allt fler företag anammat denna filosofi och arbetsmetod med målet 

att bli så kallade Lean-företag. De flesta av dessa företag når dock aldrig önskat resultat utan 

misslyckas eller stannar upp i sitt arbete efter implementering. Studier har även visat att många 

västerländska företag har lätt att ta till sig verktygen och arbetsmetoderna inom Lean, så som 

utjämning av produktion och så kallade Just-In-Time-leveranser. De har dock mycket svårare 

att anamma hela den japanska filosofin och dess syn på organisationskultur. (Liker, 2012) 

 

Denna förändringsmetod och japanska filosofi har därmed blivit lika omdiskuterad som populär 

och meningarna över huruvida detta är en effektiv metod är många. Vad är då anledningen till 

att så många företag och organisationer har så svårt att implementera Lean och dess filosofi 

fullt ut? Finns det vissa svårigheter som är utmärkande under implementeringsarbetet? Hur 

hanteras dessa faktorer och eventuella svårigheter för att fortsätta resan mot att bli ett fullfjädrat 

Lean-företag? 

1.2 Problemformulering 
 

Med detta som bakgrund ämnar studien att undersöka de svårigheter och kritiska faktorer som 

uppkommer vid en implementering av arbetsmetoden Lean. Detta mynnar således ut i 

frågeställningarna: Vilka är de kritiska faktorerna vid implementeringen av Lean? På vilket sätt 

hanteras dessa kritiska faktorer? 

1.3 Syfte 
 

Studien syftar till att kartlägga de kritiska faktorer som uppkommer vid en implementering av 

Lean samt hur dessa faktorer hanteras av vald undersökningsenhet. 

1.4 Avgränsning 
 

För att uppnå syftet med studien har en fallstudie genomförts på läkemedelsföretaget 

Octapharma AB. Studien avgränsas till företagets Supply Chain-avdelning där Logistik, 

Material Management och Inköp ingår.  

 

Valet av denna avgränsning gjordes för att skapa en bättre helhetsbild av Lean-arbetet då 

Supply Chain-avdelningen arbetar inom hela försörjningskedjan, från råvara till färdig produkt. 

Studien fokuserar på hur förändringsarbetet inom företagskulturen ser ut framför en 

kartläggning av flöden och processer. 
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1.5 Begreppslista 
 

Hansei – En filosofi inom TPS och japansk kultur som betyder reflektera (Liker, 2012). 

Heijunka – En metod för att jämna ut produktionen vad gäller både volym och produktmix 

(Liker, 2012). 

Jidoka – Innebär att kvalitet byggs in från början vid producering av material vilket leder till 

att det näst intill blir omöjligt att göra fel (Liker, 2012). 

JIT (Just-In-Time) – En metod för att producera och leverera rätt artiklar, vid rätt tidpunkt 

och i rätt mängd (Liker, 2012). 

Kaizen – En term för arbetet med ständiga förbättringar vars process syftar till att utveckla 

värdehöjande förbättringar inom organisationen och på så sätt minska slöseriet (Liker, 2012). 

Lean – En styrningsfilosofi som med en helhetssyn går ut på att eliminera alla former av 

slöseri (Liker, 2012). 

SOP (Standard Operating Procedure) – Skrivna instruktioner vars syfte är att detaljerat 

beskriva hur en viss arbetsprocess ska utföras. Dessa kräver Läkemedelsverket för 

godkännande av läkemedelstillverkning. (Strandberg, 1997) 

TPS (Toyota Production System) – Är namnet på Toyotas produktionsmetod (Liker, 2012). 
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2. Teoretisk referensram 
 

Idag krävs det att organisationer kan hantera förändringar som möter olika externa och interna 

faktorers krav för att överleva på marknaden. Företag lägger ner stora resurser och insatser för 

att kunna genomföra önskade förändringar. Detta har resulterat i en ny marknad som bland 

annat inkluderar konsultföretag, ledarskapsguruer samt en ny form av management. Detta i sin 

tur har utvecklat en rad nya modeller och begrepp som exempelvis TQM (Total Quality 

Management), JIT (Just-In-Time), CSR (Corporate Social Responsibility) och ISO 

(International Organization for Standardization). Trots denna uppsjö av modeller visar studier 

på att de flesta förändringsarbeten misslyckas. (Alvesson & Svenningsson, 2014) 

 

Då studiens syfte är att presentera de kritiska faktorer som uppstår vid implementeringen av 

Lean och hur man hanterar dessa har teori om förändringsprocessens krafter och olika faser 

valts. Några av de svårigheter och hinder som kan uppkomma i förändringsprocessen 

presenteras sedan mer utförligt i de egna avsnitten; kulturförändringar, motivation och 

delaktighet. Utöver detta presenteras även tidigare studier kring förändringsarbete. 

2.1 Att utveckla en konstruktiv förändringsprocess 
 

Som nämnt i inledningen av detta avsnitt har en mängd förändringsmodeller uppstått som ett 

resultat av de krav företag ställs inför idag. Kurt Lewin (1951) har utvecklat en modell som 

beskriver hur en förändringsprocess av detta slag ser ut i en organisation samt de krafter som 

uppstår. Krafterna är de som styr i vilken av modellens faser organisationen befinner sig. 

Modellen består av tre faser; upptiningsfasen, förändringsfasen och återfrysningsfasen. Lewin 

beskriver också vad som krävs för att påverka krafterna så att förändringen kan fortskrida och 

till slut hamna i den sista stabila fasen. (Lewin, 1951) 

 

Nahavandi (2015) beskriver utifrån Lewins (1951) modell att för en lyckad förändringsprocess 

behöver ledarna skapa antingen starka förändringskrafter eller neutralisera de krafter som 

förespråkar att vara kvar i nuvarande stadie. 

 

Förändringsmodellens tre steg består av följande: 

Upptiningsfasen påbörjas genom att de metoder som idag finns i organisationen ifrågasätts. 

De krafter som ifrågasätter bör vara starkare än de krafter som vill behålla nuvarande metoder 



5 

 

för att upptingsfasen ska få sin genomslagskraft. Ledaren bör i detta stadie kartlägga varför 

krafterna som förespråkar en förändring uppstått. Det är även viktigt att förmedla och göra 

alla involverade parter medvetna om varför förändringen görs och på det sättet skapa den 

motivation som krävs för att förändringen ska påbörjas. (Nahavandi, 2015) 

 

Lennèer Axelson & Thylefors (2013) beskriver även utifrån Lewins (1951) modell att det 

under denna fas är viktigt att riklig och tydlig information förmedlas till de involverade samt, 

liksom Nahavandi (2015), att syftet med förändringen är tydligt. Detta utgör också grunden 

för att de som berörs av förändringen ska känna delaktighet och engagemang i 

förändringsarbetets kommande faser. (Lennéer Axelson & Thylefors, 2013) 

 

Förändringsfasen. Organisationen förflyttas från upptiningsfasen till förändringsfasen då 

ledning och anställda är överens om att prova den nya förändringsmetoden (Angelöw, 1991). 

I denna fas börjar nya metoder och beteenden skapas som följer den nya förändringen. För att 

skapa en lyckad implementering bör ledaren i denna fas fortsätta att stödja de krafter som 

förespråkar förändringen samt visa på varför förändringen behövs. (Nahavandi, 2015) 

 

Angelöw (1991) tar upp följande frågor som organisationen bör arbeta med i inledningen av 

förändringsfasen:  

 Etik. Hur kan anställda behandlas med respekt i förändringsarbetet? 

 Självförtroende. Hur kan tron på förmågan att påverka förändringen stärkas? 

 Motivation. Hur kan viljan till förändring stärkas? 

 Tilltro. Hur kan ömsesidigt förtroende utvecklas? 

 Delaktighet. Hur kan de anställda göras delaktiga i förändringsprocessen? 

 Information. Hur kan riktig och direkt kunskap spridas? 

 Kunskap. Hur kan kunskap göras tillgänglig? 

 Organisationskultur. Hur kan en organisationskultur byggas upp som stödjer 

förändringsarbetet? 

 Trygghet. Vad ska göras för att de anställda ska känna sig trygga? 

 Mål. Vad är det egentligen som ska förändras? 

 Metod. Hur ska förändringsarbetet gå till? 

 Fördelning. Hur ska arbetsfördelningen se ut? 

 Tidpunkt. Vad ska det vara för tidsplan för de olika förändringsdelarna? 
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 Utvärdering. Vad är lärdomen från tidigare förändringar, vad har fungerat bra och 

mindre bra? (Angelöw, 1991)  

 

Det finns två olika fallgropar som kan uppstå i förändringsfasen. Den ena är att det tar för 

lång tid mellan det att själva idén sprids tills dess att den verkligen ska införas. Detta leder till 

att engagemanget man skapat försvinner vilket gör det svårare att genomföra idén. Den andra 

fallgropen som kan uppstå i förändringsfasen är då förändringsarbetet forceras. Medarbetarna 

känner sig inte delaktiga och saknar inflytande vilket leder till att motivationen minskar och 

missnöjet ökar. (Lennéer Axelson & Thylefors, 2013) 

 

Återfrysningsfasen. Denna fas innebär stabilitet och integration av den nya idén. Idén som 

implementerats börjar etablera sig på en stabilare nivå än tidigare. (Lennéer Axelson & 

Thylefors, 2013) 

 

De nya beteendena och aktiviteterna som implementerats bör i denna fas bli en del av de 

anställdas rutiner. Ledarens roll i denna fas är att tillhandahålla resurser, stötta, utbilda samt 

arbeta med olika system för att skapa en “frysning” av förändringen. (Nahavandi, 2015) 

 

Det som är svårt i återfrysningsfasen är att inte återfalla till det “gamla” vilket kräver tid, 

tålamod samt att intresset kring arbetet hålls vid liv. Positiv feedback kring förändringsarbetet 

från externa och interna faktorer påskyndar den stabiliserande fasen. (Angelöw, 1991) 

 

Viss kritik finns mot Lewins (1951) modell eftersom den ses som statisk och temporär. Både 

Angelöw (1991) och Lennéer Axelson & Thylefors (2013) ser på organisationsförändringar 

som en dynamisk process där stegen i verkligheten överlappar varandra. Kritik ges också till 

återfrysningsfasen där man vill uppnå stabilitet, vilket är väldigt sällsynt i dagens 

organisationer (Lennéer Axelson & Thylefors, 2013). 

 

För en lyckad förändring krävs det enligt Nahavandi (2015), utifrån Lewins (1951) modell, att 

följande fyra punkter hanteras av ledaren:   

1. Ledare måste avsätta tid för att förbereda organisationen och de anställda på 

förändringen samt förmedla varför förändringen behövs. 

2. Det kommer finnas motstånd vilket ledaren måste vara beredd på att kunna hantera.  
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3. Resurser måste avsättas för förändringen och ledaren måste förstå att förändringen tar 

tid.  

4. Ledaren måste stimulera förändringen. (Nahavandi, 2015) 

2.2 Kulturförändringar 
 

Organisationskultur är ett brett begrepp och inkluderar bland annat hur organisationen löser 

problem, tar beslut, karriärgång samt hur kommunikationen ser ut. Vikten av att ha en stark 

organisationskultur har blivit allt viktigare då det visat sig att detta är förknippat med 

organisationers framgång. En tydlig organisationskultur är ofta ett bra verktyg för att höja 

organisationens effektivitet, vitalitet och innovationsförmåga. För att kunna utveckla en stark 

och lyckad organisationskultur krävs det att organisationens kultur, affärsidé, mål och strategier 

hänger ihop. (Lennéer Axelson & Thylefors, 2013) 

 

Kulturer befinner sig i förändring även om dessa är väldigt långsamma. Förändringen i kulturen 

är något som kommer spontant och är därför väldigt svår att planera. För att kunna göra en 

avsedd förändring av en organisationskultur krävs kreativitet, insikt, konsistens, uthållighet och 

konkreta materiella åtgärder från alla inblandade. Ledningen måste även tro och verka för den 

nya kulturen och visa på att det är något långsiktigt för att en lyckad implementering ska ske. 

Även de högsta cheferna behöver förändra sig då nyckeln till att kunna genomföra en lyckad 

kulturförändring ligger i att cheferna själva ställer sig frågan hur de kan förändra sig och inte 

hur de ska förändra den stora massan. En kulturförändring kräver att de som ska genomgå 

förändringen är öppna och mottagliga för nya idéer, värderingar och uppfattningar. (Alvesson, 

2011) 

2.3 Motivation 
 

För ett lyckat förändringsarbete krävs det enligt Angelöw (2010) motivation och engagemang 

hos de inblandade som i sin tur bidrar till en stark förändringsvilja. För att motivation ska skapas 

krävs följande faktorer: 

 

 Insikt om varför förändringen behövs.  

När denna insikt finns uppkommer en offensiv attityd vilket ger en stark 

förändringsvilja. Det är viktigt att kartlägga vilka förändringsbehov som finns och vilka 

faktorer som bidrar till drivkraften att förändra. Dessa kan vara olika även om man har 

gemensamma mål. Målen ska utformas så de ses som en förbättring för den enskilde 
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individen vilket skapar en drivkraft att åstadkomma detta. Ofta är det omvärlden som 

kräver att organisationen måste förändra sig för att bibehålla en konkurrenskraft. Denna 

insikt måste de inom organisationen ha för att bedriva ett framgångsrikt 

förändringsarbete. (Angelöw, 2010) 

 

 Mål och visioner ska vara konkreta, positiva och rimliga.  

En bra målformulering ska alla förstå och vara till hjälp vid beslutsfattande och 

handling. Den ska vara specifik, precis, mätbar och realistisk. Mål och visioner ska 

byggas och formas av alla organisationens medlemmar. (Angelöw, 2010) Kotter (2012) 

beskriver olika steg för att lyckas med ett förändringsprojekt och några av dem pekar 

på vikten av att kunna förmedla visioner. Ett framgångsrikt förbättringsarbete ska ha en 

framtidsbild som tilltalar kund, medarbetare samt aktieägare. En vision är nödvändig i 

förändringsarbeten eftersom den klargör organisationens riktning, motiverar 

medarbetare till att arbeta långsiktigt samt samordnar ansträngningar. (Kotter, 2012) 

 

 Delaktighet skapas genom att de involverade känner att de har möjligheten att bidra 

och påverka förändringen.  

Får berörda vara med och utforma mål, engageras i förändringen och dess åtgärder 

höjs motivationen. (Angelöw, 2010) 

 

 Självförtroende måste finnas. 

Man ska ha en stark tro på sin egen förmåga till förändringen. Motstånd till nya saker 

och förändringar kan ibland grunda sig i dålig självkänsla och självtillit. Därför måste 

de inblandade ha en stark tro på att de kommer bidra till och lyckas med 

förändringsarbetet samt en tro på framgång. För denna tro på framgång behöver 

förändringarna vara realistiska, tydliga, konkreta, verklighetsnära samt en medvetenhet 

om att det är en långsiktig process. (Angelöw, 2010) 

 

 Information och kunskap som bidrar till en realistisk bild av förändringarna. 

Genom att få uppdatering och information kring hur förändringsarbetet går skapas 

motivation. Genom att se hur förändringen tas med i bland annat budget och avtal får 

man en mer realistisk bild av förändringen. (Angelöw, 2010) 

 

 Trygghet måste infinna sig hos de involverade för att skapa viljan till förändring. 

Denna trygghet skapas genom att ha tillit till sig själv och omvärlden. En förändring 
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skapar ofta någon form av otrygghet vilken måste omvandlas till en drivkraft att vilja 

förändra. (Angelöw, 2010) 

2.4 Delaktighet 
 

Att få de berörda parterna i förändringsarbetet involverade och delaktiga är en förutsättning för 

att lyckas med förändringsarbete. Utanförskap skapar ofta ett motstånd till förändringen. 

(Angelöw, 2010) 

 

Enligt Angelöw (2010) skapas delaktighet i ett förändringsarbete genom att: 

 Ge information, möjlighet och utrymme för alla att vara delaktiga i dialogen och förstå 

denna. 

 Alla ska få samma information. 

 Alla som är berörda ska delta i en tvärgrupp eller nätverk. 

 Skapa en miljö där det går att skapa en dialog och ge synpunkter. 

 Ge feedback. 

 Allas synpunkter är lika viktiga. 

 Alla ska kunna vara med och delta på olika sätt. 

 Ge utrymme för kreativitet inom vissa ramar. 

 De frågor som rör arbetsplatsen och dess personal ska vara något som angår personalen 

och därmed bör dessa involveras i besluten. 

 

När man har uppnått ovan förutsättningar är det upp till personalen att engagera sig och vara 

delaktiga. Tar inte de anställda sitt ansvar för detta är det omöjligt att uppnå delaktighet. 

(Angelöw 2010) 

2.5. Tidigare studier om förändringsarbete 
 

Burnes (2011) lyfter i sin artikel fram att det är mellan 60 % - 90 % som misslyckas med sina 

förändringsinitiativ och att detta kan vara anledningen till att många förknippar förändring med 

något negativt. För att organisationer ska lyckas med dess förändringsarbeten, både när det 

kommer till förändringsprocessen i sig och till förändring av företagskulturen, visar tidigare 

studier på att det finns en mängd faktorer de bör ta hänsyn till.  
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Rogers och Meehan (2007) skriver i deras studie om nyckelfaktorer för en vinnande 

kulturförändring. Resultatet av lyckade kulturförändringar grundar sig i klara idéer om vilken 

typ av kultur verksamheten vill uppnå och identifikation av de specifika attributen som 

förknippas med dessa. De betonar också vikten av att hantera drivkrafterna som formar och 

påverkar kulturen, istället för att försöka hantera kulturen i sig. De fem nyckelfaktorerna för att 

bygga en vinnande kultur är följande: 

 Ställ förväntningar. 

 Förena ledningsgruppen. 

 Organisationen ska fokusera och arbeta efter den bestämda affärsplanen. 

 Hantera kulturen genom att hantera drivkrafterna som formar kulturen. 

 Kommunicera och celebrera. 

De framhåller även att ingen kultur varar för evigt och att en förändring av kulturen kräver 

engagemang och att kulturförändringen är en ständigt pågående process. (Rogers & Meehan, 

2007) 

 

Smith (2003) har även han skrivit en studie om förändring av organisationskultur där en viktig 

faktor som lyfts fram är den viktiga roll mellanchefer spelar i denna förändring. Deras stöd 

uppfattades genom denna studie spela en mer avgörande roll för möjligheten att lyckas med 

kulturförändringen än vad stödet från ledningen gör. Lyckade förändringsprojekt berodde enligt 

denna undersökning på användandet av flertalet kvantifierbara mätetal. Vidare karaktäriserades 

lyckade projekt av förmågan att kunna tillgodose de anställdas behov, speciellt belöning av dem 

vid förändringsinitiativ och innovation. Dessutom krävs det att ledning och chefer tydligt visar 

att de stödjer förändringsprocessen. En mängd negativa faktorer som gjorde att projekten 

misslyckades berodde på bristande ledarskap, kommunikation och misslyckande i 

projektledarskapet. Smith (2003) presenterar även fem punkter som kräver hantering för ett 

lyckat förändringsarbete:  

 Chefer behöver vägledning. 

 Behov av planering för hantering av förändringen. 

 Kommunikation genom hela projektet är avgörande för att utveckla samt upprätthålla 

alla intressenters stöd. 

 Kulturförändring bör vara rotad i affärsstrategin. 

 Alla avdelningar skall vara involverade och stödja förändringen. (Smith, 2003) 
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Gilley, Gilley och McMillan (2009) framhåller i sin studie vikten av det ökade värdet i att kunna 

leda en förändring. Studien demonstrerar vikten av specifik kompetens och ledarskapsförmåga 

för att kunna genomföra en lyckad organisationsförändring. Resultatet av studien indikerar 

betydelsen av att angripa förändringen ur ett personcentrerat perspektiv. Sannolikheten att 

genomföra en framgångsrik förändring är då ledare behandlar och arbetar med frågor om 

motivation och kommunikation. Det är genom ett avsiktligt och disciplinerat handlingssätt som 

ledare effektivt kan genomföra förändringsinitiativ som odlar framgång. De menar även att 

effektiva ledare som använder sig av sin motivations- och kommunikationsförmåga och som 

dessutom kan omsätta detta i beteenden kan influera förändringsinitiativet positivt. De 

organisationer och ledare som misslyckas med att framhålla vikten av dessa egenskaper är de 

som så småningom läggs till i statistiken av de som misslyckas med sina 

organisationsförändringar. (Gilley, Gilley & McMillan, 2009) 

 

O’Brien (2002) lyfter i sin studie fram vikten av att involvera och få de anställda delaktiga i 

förändringsarbetet. Detta är enligt O’Brien (2002) den starkaste drivkraften för att vinna 

acceptans av organisationsförändringen. En medvetenhet om att de anställda är den mest 

värdefulla resursen i detta förändringsarbete måste även finnas. Studien visar på att ett effektivt 

sätt att uppnå varaktig organisationsförändring är att arbeta med ”uppgifts-grupper” som börjar 

i ytterkanterna och arbetar sig inåt kärnan i företaget. Denna metod förlitar sig på deltagande 

från de anställda vilket, om det lyckas, kan leda till ett starkare självförtroende och kompetens 

vilket i sin tur även leder till ett behov av förändrat beteende hos ledarna. (O’Brien, 2002) 

 

Sackmann, Eggenhofer-Rehart och Friesl (2009) skriver i deras studie om hur en strategisk 

förändring inleddes och framgångsrikt genomfördes i en organisation. Framgången grundade 

sig i ett helhetstänk där stödjande aktiviteter kompletterades med ett ständigt lärandeperspektiv 

på förändringen. Resultatet stödjer även idén om att planerade och strategiska förändringar 

behöver kopplas samman med förändringar i strukturen och processerna. Aktiviteter som 

stödjer förändringen krävs för att på lång sikt stimulera förändringsprocessen. Utöver detta 

menar de att ett ständigt lärandeperspektiv, känslomässigt organisationsengagemang, 

förtroende mellan chefer och anställda samt managers kritiska självreflektion är viktiga 

instrument för att genomföra en lyckad förändring. (Sackmann, Eggenhofer-Rehart & Friesl, 

2009) 
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3. Arbetsmetoden Lean 
 

Som tidigare nämnts har det blivit allt viktigare för företag att förändra och anpassa sig till den 

marknad de verkar på. En hårdare konkurrens har gjort att företag ständigt måste se över sina 

kostnader och hitta lösningar för att effektivisera verksamheten. Flertalet metoder och modeller 

har växt fram och Lean är en av dessa modeller.  

 

Lean är en förkortning av Lean Production, ett begrepp som myntades under 1990-talet då 

japanska företag fick stor uppmärksamhet i västvärlden då det genom en studie visade sig att 

framförallt Toyotas produktion var både snabbare, billigare och hade bättre kvalitet på nästan 

alla punkter som omfattades i studien. Ända sedan dess har Lean varit en mycket populär och 

tillämpad arbetsmetod för att effektivisera försörjningskedjor och produktion. Lean bygger på 

att utveckla värdeflöden så att slöseri i alla olika former elimineras så långt det går, samt att 

skapa jämna flöden och en jämn produktionstakt. Man ska i största mån undvika några former 

av osäkerhet samt variationer i flödet genom försörjningskedjan. Att arbeta efter Lean och dess 

principer kan med andra ord ses som ett sätt att öka effektiviteten i företaget och dess 

försörjningskedjor. (Mattsson, 2012) 

 

Principerna bakom Lean bygger på Toyota och dess produktionsmetod TPS (Toyota Production 

System). Anledningen till Toyotas framgångar beror enligt Liker (2012) på att de redan från 

början använde sig av en djupare affärsfilosofi som grundar sig på kännedom om människan 

och dess behov av motivation. Som en del i denna framgång ingår även en förmåga att utveckla 

ledarskapet, skapa team-känsla, fungerande företagskultur samt skapa strategier och 

handlingsplaner för att upprätthålla en lärande organisation. Enligt Liker (2012) är orsaken till 

att så många företag misslyckas i sin implementering av Lean att de fokuserar och lägger för 

stor vikt vid själva “verktygen” inom TPS, såsom utjämning av produktionen och Just-In-Time-

leveranser. Det många företag glömmer att ta hänsyn till är helhetssynen av filosofin som måste 

genomsyra hela organisationen och dess kultur. Oftast är inte ledningen som inför Lean 

delaktiga i den dagliga och operativa verksamheten där ständiga förbättringar ska ske, vilket är 

en bidragande orsak till att många inte lyckas fullt ut med sin implementering. (Liker, 2012) 

 

Liker (2012) har genom sin “4P”-modell illustrerat principerna som TPS bygger på i fyra 

huvudgrupper; Filosofi, Processer, Anställda och Partners samt Problemlösning. Principerna 

inom dessa fyra huvudgrupper förklaras mer ingående under nästa rubrik. 
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Figur 1- "4P"-modell för The Toyota Way (Liker, 2012) 
 

3.1 Likers 14 principer 
 

För att bli en Lean-organisation krävs det att TPS blir en del av kulturen. Det är människorna 

som gör att systemen fungerar då det krävs engagemang, uppmuntran och stödjande processer 

där de anställda ständigt vill bidra till förbättringar. Liker (2012) sammanfattar alla dessa 

principer som utgör grunden bakom TPS och Lean-filosofin i 14 punkter. Nedan förklaras 

principerna mer ingående. Då princip tre, sju, åtta, elva och tolv är arbetsmetoder som inte 

berörs i denna studie redovisas ej dessa. 

 

Avdelning I - Långsiktigt tänkande 

1. Basera beslut på långsiktigt tänkande i tre delar. 

 Utveckla gemensamma och långsiktiga mål som är större än att tjäna pengar. Sätt upp 

ett filosofiskt perspektiv på syftet med organisationen och sätt detta före kortsiktiga 

beslut. Konstatera nuläget för företaget och ha som mål att lyfta företaget till nästa nivå. 

 Att skapa värde för kund, samhälle och ekonomi är startpunkten. Kartlägg varje 

funktion i företaget relaterat till hur värde skapas. 

 Tro på er egen förmåga och sträva efter att det är ni som styr och inte de externa 

faktorerna. 
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Avdelning II - Rätt process ger rätt resultat 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

 De processer som finns ska skapa ett starkt värdehöjande och kontinuerligt flöde. Den 

tid som projekt är vilande eller väntande ska elimineras. 

 Problem som uppkommer ska visas direkt, därför ska flöden snabbt kunna flytta 

material, information och sammankoppla människor och processer. 

 Nyckeln till att kunna göra ständiga förbättringar i processen och att människor 

utvecklas är att tydliggöra flödet genom hela organisationsstrukturen. 

 

Att skapa ett flöde innebär att man sammanlänkar moment som annars är åtskilda. Detta bidrar 

till mer teamwork, snabbare återkoppling vid kvalitetsproblem, styrning av processen samt krav 

på snabb problemlösning av personalen. Detta utmanar människor att tänka och ständigt 

utvecklas. 

 

4. Heijunka - jämna ut arbetsbelastningen. 

 Ojämnheter ska elimineras i form av överbelastning av människor och utrustning samt 

ojämnheter i produktionsscheman. 

 Företaget ska ha som målsättning att utjämna i alla tillverknings- och tjänsteprocesser. 

 

5. Kvaliteten ska bli rätt från början, bygg därför en kultur där processer stoppas för att lösa 

problemet. 

 Jidoka - en automatisering som kombineras med mänsklig intelligens. Utveckla ett 

system som kan varna då en maskin eller process behöver åtgärdas. 

 Alla de kvalitetssäkrande metoder som finns bör användas. 

 Det som anses som kvalitet för företagets kunder bör vara drivkraften för den 

värdehöjande processen. 

 System bör upprättas som stöd för att snabbt lösa problem och vidta nödvändiga 

åtgärder. 

 Det ska finnas en filosofi inom företagskulturen som gör att man får rätt kvalitet från 

början och därmed på lång sikt ökar produktiviteten. 
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6. Upprätta ett standardiserat arbetssätt för att kunna arbeta med kontinuerliga förbättringar, 

samt skapa delaktighet hos personalen. 

 För att upprätthålla förutsägbarhet, samordning och ett regelbundet utflöde från 

processen behövs upprepade och stabila metoder upprättas. 

 Upprätta en del av en process till den bästa, just nu, kända arbetsmetoden genom 

standardisering. Ge sedan utrymme för att bidra till ständig förbättring av denna 

standardisering genom att uppmuntra en kreativ individuell medverkan. 

 

Avdelning III - Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och 

samarbetspartners 

9. Ledare som ska utvecklas enligt Toyotas filosofi, ska förstå den och lära ut den till andra. 

 Föredra att utbilda internt framför externt. 

 Ledaren måste ses som en förebild för filosofin och företagets metoder. 

 Ledaren måste förstå detaljer som finns i den dagliga arbetsprocessen för att kunna lära 

ut företagets filosofi. 

 

10. Enastående team ska bildas och människor ska utbildas för att följa och tro på företagets 

filosofi. 

 Företagskulturen som byggs upp ska vara stark och stabil samt att den delas av de som 

arbetar inom företaget. Att förstärka kulturen är en ständig pågående process. 

 Team ska sammansättas med människor med olika kompetenser för att skapa stabila 

flöden och kunna lösa olika typer av problem. 

 Arbeta ständigt med att förbättra företagets teamwork. 

 

Avdelning IV - Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom 

organisationen 

13. Beslut ska fattas i harmoni och långsamt med väl övervägande av alternativ - Verkställning 

ska sedan ske snabbt. 

 Alla alternativ ska noga utvärderas och vägas in innan man tar slutgiltigt beslut. 

 Alla som är involverade i processen ska bidra med idéer till lösningar. Då man har 

utvärderat och beslutat sig för en av idéerna ska den verkställas snabbt. 
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14. Genom att ständigt förbättra (Kaizen) och reflektera (Hansei) kan företaget bli en lärande 

organisation. 

 

 Då stabila arbetssätt har upprättats kan de verktyg som finns för ständiga förbättringar 

användas för att hitta grundorsaken till möjlig ineffektivitet. 

 Använd så lite lager som möjligt. Om slöseri uppkommer, låt då medarbetarna använda 

en process för Kaizen för att avlägsna slöseriet. 

 Utforma befordringssystem för att uppmana till långsiktiga anställningar. 

 Hansei ska användas vid avstämningstidpunkter för avslutade projekt för att undvika att 

göra samma misstag igen. 

 Lär er av de standarder som finns och förbättra dessa istället för att uppfinna något helt 

nytt i varje nytt projekt. (Liker 2012) 

3.2 Minimum av engagemang 
 

Liker (2012) beskriver även han som tidigare nämnda författare att ledningens roll i 

förändringsarbetet är central. Ledningen måste engagera sig och tro på förändringen för att 

företaget ska bli en lärande Lean-organisation. Frågorna nedan visar på vilket minimum av 

engagemang som behövs hos ledningen för att kunna starta Lean-arbetet. 

 

Vill den högsta ledningen i företaget öka värdet för kunden och samhället i stort? 

Om engagemanget bara sträcker sig till kortsiktigt vinsttänkande blir svaret nej. 

 

Finns det engagemang hos högsta ledningen att utveckla och involvera sina anställda och 

partners? 

Ser ledningen sin personal som arbetskraft och leverantörerna som en källa till billiga 

komponenter blir svaret nej. 

 

Kommer det att finnas en kontinuitet hos den högsta ledningens filosofi? 

Vad gör man för att filosofin ska leva vidare i företaget efter att sittande ledning slutar. Om det 

inte finns någon tanke på detta och att det upprättas en ny filosofi vart tionde år, eller då 

företaget köps upp blir svaret nej. 

 

Om svaret blir nej på någon av dessa tre frågor kommer inte Lean-arbetet fungera på lång sikt. 

Företaget kan använda sig av verktygslådan men långsiktigt ägna sig åt något annat. (Liker, 

2012) 
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3.3 Tidigare studier om Lean 
 

Omkring 90 % av alla företag som försöker implementera Lean misslyckas. Bhasin och Burcher 

(2006) menar på att anledningen till detta är att företag inte är medvetna eller beredda på att 

göra de stora uppoffringar som krävs för att bli ett Lean-företag. Framförallt krävs stora 

förändringar i organisationskulturen vilket i de flesta fall tar betydligt längre tid än vad 

organisationer är beredda på. (Bhasin & Burcher, 2006). 

 

Företagens organisationskulturer skiljer sig åt och därför behövs även organisationers Lean-

implementeringen se olika ut. Det går alltså inte att replikera en annan organisations 

implementering. En medvetenhet om att resan är tidskrävande måste finnas, vilket saknas hos 

många företag då man vill visa på snabba resultat. (Bhasin, 2012) 

 

Bortolotti, Boscari och Danese (2015) delar samma åsikt som Bhasin och Burcher (2006) om 

att misslyckade implementeringar beror på att man inte lyckas förändra sin organisationskultur. 

Kan man inte göra de förändringar som behövs kan inte heller Lean-filosofin anammas på rätt 

sätt viket leder till en misslyckad implementering. Organisationer och ledare fokuserar i allt för 

stor utsträckning på de ”hårda” delarna; verktygen. Organisationer som bär på vissa egenskaper 

som exempelvis en högre institutionell kollektivism, tydliga framtidsmål, investerar i de 

anställda samt har en något lägre självsäkerhet visar sig lyckas bättre med Lean-

implementeringar än organisationer som inte bär på dessa egenskaper. Organisationer som 

lyckas med Lean-implementeringen involverar också fler i problemlösning, utbildar i större 

utsträckning samt har en bättre och mer långsiktig relation med deras leverantörer. (Bortolotti, 

Boscari & Danese, 2015) 

 

Zarbo (2012) anser även han att en förändring av organisationskulturen är viktig vid en Lean-

implementering. För att skapa en stark Lean-kultur samt en lyckad implementering krävs det 

att starka team etableras som bär på rätt kunskap och är duktiga problemlösare. Genom dessa 

team skapas också det engagemang som behövs för att kunna införa Lean. Han, liksom tidigare 

nämnda författare, förespråkar att skapa en organisationskultur som integrerar med Lean- 

filosofin framför att använda sig av Lean-verktygen. Han menar på att anledningen till att 

Toyota har lyckats så bra med sitt Lean-arbete är på grund av dess starka organisationskultur 

och anledningen till att många företag misslyckas med Lean är på grund av avsaknad av 

tillräckligt tålamod för att förändra företagskulturen. (Zarbo, 2012 ) 
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Daeyoung och Park (2006) visar på hur Lean kan implementeras i ett projekts alla nivåer och 

vad det ger för effekter. Deras studie visade på att leda projekt med Lean resulterade i en ökad 

effektivitet, känsla av delaktighet, engagemang och motivation. Det fanns även negativa delar 

med implementeringen. Det huvudsakliga problemet och kritiska faktorn var tid. Att få alla 

involverade i Lean-filosofin krävde flera möten och utbildningar vilket tog tid. Det krävdes 

också tid och andra resurser för att få leverantörer involverade i Lean och ge dem den kunskap 

som behövdes. Studien poängterade att vid mindre och kortare projekt var det komplext att 

införa Lean medan det var betydligt mer effektivt vid större projekt som hade ett längre 

tidsspann. (Daeyoung & Park, 2006)  

 

Pearce och Pons (2013) skriver att Lean-implementeringen till stor del är beroende av de 

existerande och situationella variablerna som finns i organisationer. De förespråkar att fler 

borde kombinera en riskanalys vid en Lean-implementering. Riskbedömningar görs av de flesta 

organisationer vid seriösa beslutsprocesser dock gör få företag detta innan det bestäms att Lean 

ska införas. Detta menar författarna kan vara en faktor till att företag misslyckas med sin Lean- 

implementering.  

 

Berglund (2006) har studerat hur Lean kan bidra till en hög effektivitet och samtidigt skapa en 

god arbetssituation i företaget. För en framgång med detta krävs det en stark uppbyggnad av 

förändringsvilja och medvetenhet till förändringsarbetet som dessutom delas av alla 

involverade parter. Alla nivåer måste engageras och på något sätt känna sig delaktiga för att 

Lean ska mynna ut i både effektivitet och en god arbetssituation. Många gånger kan 

implementeringen av Lean bidra till att arbetssituationen blir sämre, vilket ofta beror på att 

ledningen hanterar Lean fel. I många fall engagerar sig inte ledningen fullt ut och därmed 

förmedlas inte Lean till de involverade parterna på det sätt som behövs för en lyckad 

implementering. Detta anser Berglund (2006) inte är ett fel inom Lean-filosofin utan problemet 

är att organisationer inte använder Lean-verktygen på rätt sätt. (Berglund, 2006) 

 

Det Ahrens (2006) har fokuserat på i sin studie är just problematiken kring implementeringen 

av Lean ur ett ledarskapsperspektiv. Ahrens (2006) har i och med sin rapport undersökt vilka 

kritiska management-faktorer som finns för en framgångsrik implementering av Lean. 

Undersökningen resulterade i trettio stycken framgångsfaktorer, varav de tio främsta är listade 

nedan:  
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1. Styrelse samt ledning ska aktivt driva och stödja förändringen. 

2. Starkt ledarskap. 

3. Få fabriksgolvets engagemang och anställdas förtroende. 

4. Involvera och bemyndiga operatörer genom Kaizen-team. 

5. Kommunikation om exempelvis förändringsprocessen och mål. 

6. Hitta en bra expert på förändringsarbete. 

7. Börja så snart som möjligt med en viktig och synlig aktivitet. 

8. Närvaro och tillgänglighet av ledningen på fabriksgolvet. 

9. Involvera intressenter för engagemang. 

10. Ledare och chefer motiverar, coachar, tränar och underlättar för dem som adderar 

värde (medarbetarna) istället för att beordra. 

Det Ahren (2006) även framhåller i sin rapport är hur mycket större roll ledarskapet samt 

kulturen spelar än själva TPS-verktygen när det kommer till organisationsförändringar som 

dessa. Det krävs ett engagerat ledarskap som även tar hänsyn till organisationskulturen och som 

inte enbart fokuserar på de praktiska verktygen. Misstaget som många ledare gör, enligt Ahren 

(2006), i och med implementeringar av Lean är att just fokusera på dessa praktiska 

tillvägagångssätt. 
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4. Metod 

4.1 Metodval 
 

För att på bästa sätt uppnå syftet med studien samlades data in och tolkades utifrån en kvalitativ 

ansats. Detta val gjordes för att kunna undersöka de bakomliggande orsaker som resulterat i de 

kritiska faktorerna vid en Lean-implementering. Datainsamlingen gjordes utifrån tre kategorier 

vilka baserades på vilken tjänst de anställda har; ledning, mellanchefer eller medarbetare. 

Ledning i denna undersökning inkluderar General Manager och Head of Supply Chain. Hur 

dessa tre grupper har upplevt implementeringen av Lean-arbetet var väsentligt för studien och 

kan tolkas och förstås bäst genom ett kvalitativt angreppssätt då man fokuserar på ord istället 

för på kvantifiering (Bryman & Bell, 2011). 

 

Då undersökningen till stor del handlade om att tolka de involverades upplevelser av 

svårigheterna med Lean-arbetet ansågs det att problemet och syftet med studien var av en 

komplex karaktär och att det därmed krävdes en djupgående undersökning. I och med detta föll 

valet på att genomföra en fallstudie baserat på endast en undersökningsenhet. Valet av fallstudie 

gjordes även då det finns större möjlighet att gå in på djupet, vilket även krävs för att besvara 

studiens frågeställningar. En ytterligare positiv aspekt med att göra en fallstudie är möjligheten 

till användandet av flera olika insamlingsmetoder. Denna insamling gjordes genom intervjuer, 

enkätundersökning, observationer samt företagsdokumentation för att på så vis skapa en 

djupare förståelse och helhetsbild av problemet. (Denscombe, 2009) 

 

Då en fallstudie skulle genomföras var access ett måste och en viss bakgrundskunskap om 

företaget var att föredra. I och med detta valdes företaget Octapharma som undersökningsenhet. 

Då en av författarna tidigare arbetat på Octapharma, samt att båda tidigare genomfört en mindre 

undersökning på företaget fanns både denna access och en viss bakgrundskunskap. Det 

specifika fallet valdes även på grund av att företaget, som många andra, har implementerat Lean 

och kan därför till viss del ses som en typisk undersökningsenhet inom detta valda 

problemområde. Implementeringsprocessen och dess komplexitet sågs även som ett tidsaktuellt 

och intressant ämne. (Denscombe, 2009) 
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4.2 Datainsamling 

4.2.1 Metodtriangulering 
 

Då en fallstudie har genomförts möjliggjordes insamling av data via flera olika metoder, 

metodtriangulering (Bryman & Bell, 2011). Detta angreppssätt valdes för att öka 

träffsäkerheten av resultatet då det ansågs att studiens problem och syfte var av en komplex 

karaktär samt att insamlingen av data i många fall behövde angripas från olika håll för en 

komplett bild. Med flera metoder kan man på ett bättre sätt säkerställa att den data och det 

resultat man samlar in överensstämmer och är riktigt. I jämförelse med användning av endast 

en metod skapas det vid metodtriangulering även en bättre helhetsbild av studiens problem. 

(Denscombe, 2009) 

4.2.2 Primärdata 
 

Den huvudsakliga primärdatan samlades in genom semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer valdes på grund av dess flexibilitet vilket gav intervjupersonerna 

möjlighet att utveckla svaren, vilket ansågs nödvändigt då problemet i studien är komplext. Det 

gav också utrymme att ställa följdfrågor vilket ansågs som relevant för att uppnå syftet med 

studien (Bryman & Bell, 2011). Intervjuer ger även en möjlighet att anpassa och formulera sig 

efter den intervjuades språkbruk, vilket är viktigt då de har olika mycket erfarenhet av Lean 

med dess uttryck och begrepp (Trost, 2009). 

 

Som ett komplement till intervjuerna och för att få en djupare förståelse genomfördes även en 

enkätundersökning bland mellanchefer och medarbetare. Frågeformuläret valdes ut då det är ett 

enkelt sätt att samla in en större mängd data på kort tid samt att det inte bidrar till någon 

intervjueffekt (Bryman & Bell, 2011). Syftet med frågeformuläret var att genom denna data 

kunna styrka eller avvisa det som sades i intervjuerna och låta alla medarbetare samt 

mellanchefer inom avdelningen anonymt svara på frågor angående Lean-arbetet. Således var ej 

huvudsyftet med denna undersökning att samla in en stor mängd kvantifierbar data. 

Anledningen till att dessa frågeformulär inte skickades ut till ledningen var då frågorna 

utformades för att få en förståelse om Lean-implementeringen och arbetet kring Lean. Då 

ledningen till stor del är de som bestämt att Lean ska implementeras hade det varit missvisande 

att skicka ut dessa frågor till dem.  
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Utöver intervjuer och enkätundersökning genomfördes även observationer. Detta gjordes för 

att kunna iaktta mötenas innehåll samt registrera beteenden och situationer som uppstår i 

samband med dessa. (Merriam, 2010) 

4.2.3 Sekundärdata 
 

Som visst komplement och för att skapa en djupgående helhetsbild till insamlingen av 

primärdata samlades även sekundärdata in i form av dokument som bland annat innefattade 

företagets bakgrund, mål, strategi, vision och struktur. Denna dokumentation tillhandahöll 

Head of Supply Chain. Det är viktigt att vara medveten om att då dessa dokument skapats för 

något annat än studiens syfte kan det innehålla avsaknad av objektivitet (Denscombe, 2009). 

Därmed användes ett kritiskt förhållningssätt till dessa dokument. 

4.3 Intervjuguide 
 

Valet att genomföra intervjuer gjordes då förändringsarbete och dess implementering många 

gånger är komplext där flera olika nivåer i organisationen berörs. Därmed kan uppfattningen 

om de kritiska faktorerna variera. För att fånga komplexiteten behövdes insamling av data kring 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter samlas in. Det kan i viss mån betyda insamling 

av känslig information som i stor utsträckning behöver utvecklas. (Denscombe, 2009) 

 

Intervjuerna utformades utifrån en semistruktur på grund av dess flexibilitet då det är av stor 

vikt att intervjudeltagarna utvecklar sina idéer och tankar kring ämnet (Merriam, 2010). 

Intervjufrågorna konstruerades med den teoretiska referensramen och arbetsmetoden Lean i 

åtanke med huvudsyftet att hitta de kritiska faktorer som uppstår vid en implementering av Lean 

samt på vilket sätt dessa hanteras i nuläget. 

 

Intervjustrukturen var uppbyggd på så sätt att intervjudeltagarna fick börja med att berätta kort 

om sig själva. Detta för att dels ge bakgrundsinformation om personen som intervjuades, men 

även få denne att känna sig bekväm i situationen genom att fritt få börja prata om sig själv 

(Trost, 2009). Intervjustrukturen var vidare utformad utefter huvudfrågorna angående 

implementeringsfasens svårigheter och kritiska faktorer samt hur dessa hanteras av 

avdelningen. Som komplement till dessa huvudfrågor ställdes även frågor om företagskultur, 

delaktighet, motivation och kommunikation då detta är viktiga delar i ett framgångsrikt 

förändringsarbete och Lean-implementering enligt studiens teorier och modeller. 
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För att skapa en helhetsbild över hur avdelningarna arbetar med Lean ställdes även frågor 

angående dess arbetssätt utifrån Likers (2012) 14 principer. Vidare formulerades och 

konstruerades frågorna något olika beroende på intervjupersonens tjänst. Detta för att få en 

infallsvinkel och uppfattning om hur de kritiska faktorerna skiljer sig åt beroende på vilken 

tjänst intervjupersonen innehar. 

 

Ordningsföljden bland frågorna var ej strikt på så sätt att de ställdes i exakt samma följd till alla 

intervjupersoner. Beroende på i vilken riktning samtalet tog fanns det utrymme att ändra denna 

för att få intervjun att flyta på ett så bra sätt som möjligt. (Trost, 2009) 

 

I intervjuerna med ledningen ställdes även tre stycken frågor som inspirerades och 

konstruerades utifrån Likers modell för vilket minimum av engagemang som behövs från 

ledningens sida för att kunna bli ett Lean-företag. Detta gjordes i syfte för att se om Supply 

Chain-ledningens engagemang befinner sig på den nivå som krävs för att kunna anamma hela 

Lean-filosofin. Olika svar på dessa frågor, eller en konflikt mellan ledningens svar och den 

officiella visionen av Lean, kan då visa på gap och bidra till en kritisk faktor vid 

implementeringen och arbetet med Lean. För att se vilka intervjufrågor som ställdes, se bilaga 

B1 – Intervjuguide. 

4.4 Frågeformulär 
 

Frågeformuläret var webbaserat där en länk till formuläret inkluderades i ett e-postmeddelande 

tillsammans med bakgrundsinformation och syfte med undersökningen. Dessutom bifogades 

information om svarsdatum och förtydligande om att undersökningen var anonym. Detta för att 

minska eventuella bortfall. För att ytterligare minska eventuella bortfall konstruerades så 

tydliga och lättförståeliga frågor som möjligt som snabbt och enkelt går att besvara. 

(Denscombe, 2009) Innan frågeformuläret skickades ut till de anställda fick sex testpersoner 

genomföra undersökningen. Detta för att säkerställa tydligheten i frågorna och 

svarsalternativen. Övervägande delen av svarsalternativen var av sluten karaktär för att dels 

underlätta sammanställningen av data samt att längre och mer ingående resonemang ville 

lämnas åt intervjuerna. Under en av frågorna fanns svarsalternativet Övrigt där möjligheten för 

enkätdeltagarna fanns att fylla i valfritt ord. Detta för att inte tvinga dem att välja något av de 

givna orden samt ge utrymme för oväntade svar (Bryman & Bell, 2011). Vid utformningen av 

första frågan konstruerades medvetet frågans svarsalternativ på så sätt att mer än ett alternativ 

anses vara korrekt. Detta gjordes för att få en bild av huruvida de anställdas syn på innebörden 
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med Lean skiljer sig åt. Vissa av frågorna innehöll även svarsalternativen Vet ej samt Delvis. 

Detta anses som lämpliga alternativ då man vill fånga personers åsikter och ej tvinga dem att 

välja ett alternativ de ej står bakom (Larsen, 2009). 

 

För att knyta an frågeformuläret till den teoretiska referensramen och arbetsmetoden Lean och 

därmed uppnå syftet med studien konstruerades även formulärets frågor med detta i åtanke. 

Frågor angående Lean som filosofi ställdes tillsammans med frågor om företagskultur, 

delaktighet, motivation och kommunikation med samma anledning och syfte som i 

intervjuguiden. För att se formulärets frågor, se bilaga B2 - Frågeformulär. 

4.5 Studieobjektet 
 

Intervjuer genomfördes med sammanlagt 15 personer varav 2 från ledningen, 4 mellanchefer 

samt 9 medarbetare. Ledningen bestod av General Manager och Head of Supply Chain. 

Mellancheferna bestod av 1 person från Inköp, 1 person från Material Management samt 2 

personer från Logistik. De 9 medarbetarna bestod av 3 personer från Inköp, 3 personer från 

Material Management samt 3 personer från Logistik. Intervju med Site Champion genomfördes 

för ytterligare bakgrundsinformation angående Lean-arbetet på företaget. Frågeformulären 

skickades ut till sammanlagt 47 personer, varav 41 medarbetare och 6 mellanchefer på Supply 

Chain-avdelningen. Antalet som deltog i enkätundersökning var sammanlagt 31 personer varav 

26 medarbetare och 5 mellanchefer. Detta innebär ett bortfall på 15 medarbetare och 1 

mellanchef trots upprepade påminnelser. På nästa sida följer ett organisationsschema över 

Supply Chain-avdelningen, vilka som deltog i intervjuer samt till vilka frågeformuläret 

skickades ut till. 
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Figur 2 - Organisationsschema över studieobjektet (Egen illustration) 

 

Ledningen, General Manager och Head of Supply Chain, intervjuades i syfte att få en 

översiktsbild samt kunskap om hur Lean-implementeringen och dess arbete har genomförts 

samt ser ut på Octapharma och Supply Chain-avdelningen idag. Vidare var syftet att få 

ledningens syn på vilka svårigheter de såg med detta arbete, samt hur dessa hanteras. 

 

De fyra mellancheferna valdes för att få en djupare förståelse över hur Lean-arbetet ser ut på 

respektive avdelning (Inköp, Material Management och Logistik) idag, samt vilka svårigheter 

som finns och hanteringen av dessa. Syftet var även att få deras syn på hur information och 

kommunikation sett ut rörande implementeringen av Lean från ledningens håll, men även hur 

de som mellanchefer förmedlar arbets- och tankesätten inom Lean till sina anställda inom 
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respektive avdelning. Då logistikavdelningen är större än Material Management- och 

Inköpsavdelningarna intervjuades här ytterligare en mellanchef under logistikchefen för att 

även inkludera åsikter från en mellanchef inom denna nivå i hierarkin. 

 

Medarbetarna till intervjuerna valdes ut beroende på hur länge de varit anställda inom 

respektive avdelning. Således valdes en medarbetare ut som var relativt nyanställd, en som låg 

i mitten av detta spann samt en som var bland de längst anställda inom avdelningen. Detta 

gjordes för att få en variation bland medarbetarna då inställning och anställdas syn kan variera 

beroende på hur länge man varit anställd. Baskunskap och information som dessa medarbetare 

fått ta del av kan också skilja sig åt beroende på dess anställningstid. Vidare var syftet med 

intervjuerna bland medarbetarna att få ta del av deras åsikter angående hur information och 

kommunikation från ledning och mellanchefer sett ut. Syftet var även att få deras åsikter om 

vilka svårigheter som uppstått med denna implementering och om dessa hanteras på något sätt. 

4.6 Genomförandet 
 

Kontakt med Octapharma togs personligen i slutet av 2014 och ett första besök gjordes den 19 

mars 2015 för att tillsammans med Head of Supply Chain få så mycket bakgrundsinformation 

som möjligt samt diskutera upplägg och förutsättningar för arbetet. Under detta möte deltog 

även Site Champion för att berätta om det pågående Lean-arbetet på företaget och bidra med 

bakgrundsinformation till den kommande studien. Informationen från detta möte bidrog även 

till en tydligare bild av hur uppsatsens problemformulering och syfte skulle formuleras. För att 

genomföra en så bra fallstudie som möjligt med tid och tillfälle till intervjuer och observationer 

gavs det även vid det här mötet klartecken till att under uppsatstiden heltid befinna sig på 

företaget.  

 

Vid insamling av primärdata via frågeformulär användes en lista av alla anställda inom 

avdelningen för att säkerställa att e-postmeddelandet med länk till webbformuläret gick ut till 

alla. För de inom avdelningen som ej hade tillgång till egen dator eller e-postadress delades 

frågeformuläret ut i pappersform. För att minska eventuellt bortfall skickades påminnelse ut för 

att så många som möjligt skulle delta i undersökningen. Anledningen till att frågeformuläret 

samt påminnelse i huvudsak skickades ut via e-post beror på att de anställda inom Supply 

Chain-avdelningen arbetar utspritt inom produktionsanläggningen samt att vissa anställda inom 

logistikavdelningen arbetar på annan ort. Utöver detta tillbads även mellancheferna att påminna 

de anställda om att svara på frågeformuläret vid morgonmöten. 
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Intervjutider bokades personligen eller genom e-postkontakt. Intervjuerna genomfördes sedan 

avskilt i förbokade konferensrum på Octapharma för att på bästa sätt kunna genomföra dessa i 

lugn och ro utan avbrott i en miljö som intervjudeltagarna samtidigt känner sig trygga i. 

Samtliga intervjuer bandades och antecknades för att på så sätt säkerställa att ingen data från 

intervjuerna gick förlorad. En ytterligare anledning till att intervjuerna spelades in var för att 

fokusera på det som sades och vid behov ställa passande följdfrågor. När intervjuerna ägt rum 

sammanställdes data genom att gå igenom både anteckningar samt ljudupptagning från 

intervjuerna. (Trost, 2009) 

 

Då det under hela fallstudien och uppsatstiden fanns access att röra sig fritt på företaget fanns 

goda möjligheter att genomföra observationer. De observationer som gjordes bestod av 

deltagande i fem stycken pulsmöten samt ett kvartalsmöte. Vid dessa tillfällen var deltagandet 

av en diskret profil där närvaron i mötena endast var av en mer övervakande karaktär, detta för 

att inte störa den normala dagordningen (Fangen, 2005). Under dessa observationer togs även 

anteckningar som sedan sammanställdes i ett gemensamt dokument. 

 

Insamling och genomgång av företagsdokumentationen gjordes tillsammans med Head of 

Supply Chain under tre tillfällen. Detta i syfte att få en djupare och bättre helhetsbild av 

företaget och det pågående Lean-arbetet. 

4.7 Validitet 
 

När det kommer till kvalitativa undersökningar finns det alltid en risk att de intervjuer och 

observationer som genomförs tolkas olika beroende på vem som genomför undersökningen 

(Denscombe, 2009). Risken med validiteten i denna undersökning är inget undantag. Skulle 

någon annan göra om denna undersökning kan man inte vara säker på att de hade tolkat datan 

på samma sätt. Larsen (2009) tar dock upp att det i kvalitativa undersökningar kan vara enklare 

att säkerställa en hög validitet än i kvantitativa. Genom exempelvis intervjuer är det möjligt att 

under arbetets gång göra eventuella ändringar om man upptäcker andra detaljer som man finner 

viktiga för frågeställningen. Denna flexibla process leder till möjligheten att under 

fallstudietiden ändra på frågor som tas upp och därmed finna flera förklaringssätt bidrar på så 

sätt till en hög validitet. (Larsen, 2009) Det har även funnits utrymme att göra detta i denna 

studie då intervjufrågorna ständigt har kontrollerats för att säkerställa att de är relevanta i 

förhållande till uppsatsens frågeställningar och syfte. 
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Merriam (2010) förklarar och gör även skillnad på intern och extern validitet. Intern validitet 

handlar om i vilken utsträckning resultatet stämmer överens med verkligheten. Studerar man 

det man tror sig mäta. För att säkerställa en så hög inre validitet som möjligt har datainsamling 

genom metodtriangulering genomförts. Alla anställda inom Supply Chain-avdelningen har 

deltagit på olika sätt, bortsett från de bortfall som förekom under enkätundersökningen. 

Observationerna har även pågått under en längre tid då möjligheten att befinna sig på 

Octapharma under hela fallstudietiden funnits. Under arbetets gång har Head of Supply Chain 

fått regelbunden uppdatering om studien samt tillgång till mellanlägesrapport och utifrån det 

kunnat ge feedback. För att stärka den interna validiteten när det kommer till frågeformulären, 

testades enkäten innan den skickades ut till medarbetarna. (Merriam, 2010) I och med detta 

bedöms den inre validiteten som god.  

4.8 Tillförlitlighet 
 

Att säkerställa hög tillförlitlighet är inte lika enkelt när det kommer till kvalitativa 

undersökningar då det görs många tolkningar under studiens gång genom både observationer 

och intervjuer (Larsen, 2009). På samma sätt som för den interna validiteten bidrar även 

studiens metodtriangulering till att höja tillförlitligheten i undersökningen (Merriam, 2010). För 

att ytterligare höja tillförlitligheten har studiens genomförande och datainsamling beskrivits så 

ingående som möjligt (Denscombe, 2009). 
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5. Företagspresentation 
 

1983 grundade Wolfgang Marguerre företaget Octapharma. Företaget har idag 6000 anställda 

i 45 olika länder och omsatte 2013 1,2 miljarder Euro. Företaget forskar, tillverkar och säljer 

plasmabaserade och rekombinanta protein-läkemedel som huvudsakligen används till 

blödarsjuka, intensivvård och sjukdomar i immunförsvaret. (Eriksson, 2015) 

 

Stockholmssiten startade 2002 då Octapharma tog över anläggningen som tidigare varit ägt av 

det svenska läkemedelsföretaget Kabi. Huvudkontoret och produktionen ligger på 

Kungsholmen och centrallagret är placerat i Märsta. Stockholmssiten har idag 620 stycken 

anställda och sedan 2002 har stora investeringar gjorts vilket resulterat i en expansion av 

tillverkningskapacitet samt marknadsföring. I Stockholmsfabriken bearbetas årligen mer än 1 

400 000 liter blodplasma. (Eriksson, 2015) 
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6. Resultat 

6.1 Lean på Octapharma och Supply Chain-avdelningen 
 

Nedan följer information om Lean-arbetet som samlats in genom intervjuer med Head of 

Supply Chain och Site Champion samt företagsdokumentation. 

 

Efter att ha testat några olika effektivitetsmetoder bestämde Octapharma år 2013 sig för att 

Lean var den metod man ville anamma och satsa på. Syftet var att skapa effektiva lösningar och 

eliminera slöseri vilket i sin tur skulle leda till kostnadsbesparingar då Stockholmsanläggningen 

nått sitt kapacitetstak. En konsultgrupp togs in vars filosofi var att störningar skulle driva Lean- 

och förbättringsarbetet. I och med det infördes dagliga pulsmöten på alla avdelningar. 

Pulsmötenas syfte är att lyfta de störningar som kan komma att påverka leveransförmågan inom 

de kommande 24 timmarna. Kritiska och komplexa punkter som lyfts på pulsmötena är grunden 

till förbättringsmötena där man på ett djupare plan diskuterade hur dessa störningar skulle 

kunna lösas och elimineras. 

 

Ledningen och medarbetarna fick i ett tidigt stadie genomgå utbildningar vilket gjorde att 

mellansegmentet inte blev involverat i Lean-arbetet på samma sätt. Ett stort engagemang och 

intresse väcktes hos de nyutbildade vilket dock svalnade relativt fort på grund av två 

huvudorsaker. Dels fick de nyutbildade inte önskad respons från sin närmaste chef, då denne 

inte var involverad i Lean på samma sätt som medarbetaren och dels upplevde många att ingen 

uppföljning av utbildningen skedde. Detta ledde i sin tur till att Lean-arbetet till viss del 

hamnade i en vilande fas. Den vilande fasen återupptogs igen i början av 2015 då man bestämde 

sig för att använda en ny strategi för att kunna fortskrida sin Lean-resa. Denna gång skulle fler 

utbildas, projektgrupper skulle skapas efter genomförd utbildning samt en huvudansvarig, Site 

Champion, för Lean-arbetet tillsattes. Utbildningarna ägde rum under våren 2015 och 

projektgrupper har tillsatts. Ledningen har också börjat inkludera Lean i det övergripande 

målarbetet. Ett av dessa mål är att minst 90 % av alla inom Supply Chain ska ha genomgått en 

Lean-utbildning. Det skapades även andra mål i Lean-andan som rörde exempelvis minskat 

slöseri i form av kassationer samt backup inom personalen. 

6.1.1 Observation av Kvartalsmöte 
 

Tidigare medarbetsundersökningar har visat på ett mindre bra informations- och 

kommunikationsflöde inom avdelningen. För att förbättra detta har man infört en 
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kommunikationsplan. Som en del i denna kommunikationsplan startade i början av 2015 

kvartalsmöten som alla inom Supply Chain deltar i. Under dessa möten tar man upp företagets 

övergripande mål, status samt de olika projekt som pågår. Varje avdelningschef håller även en 

kort presentation av vad som sker på varje specifik avdelning. Under observerat kvartalsmöte 

presenterades ett av de pågående Lean-projekten av den medarbetare som efter sin avslutade 

grundutbildning inom Lean blev utvald att genomgå en Green Belt-utbildning. I denna 

utbildning ingår vidare kunskaper inom Lean och förbättringsarbete samt för en examination 

ska ett större Lean-projekt genomföras. Under kvartalsmötet gick denna medarbetare igenom 

uppbyggnaden av Lean-styrgruppen på siten vilken består av Site Champion samt två inom 

ledningen. Det finns även en Lean-styrgrupp på Corporate-nivå.  

 

Målet med ovan nämnda Lean-projekt är: 

 En harmonisering av arbetsrutiner och flöden. 

 Ta fram korrekt data. 

 Reducera lagerpunkter och därmed lagerkostnader. 

 

Under kvartalsmötet framkom även att inköpsavdelningen påbörjat ett förbättringsarbete där 

mer konkreta inköpsrutiner ska tas fram i form av en handbok. 

6.1.2 Observation av Pulsmöte 
 

Varje morgon har respektive avdelning ett pulsmöte som hålls av avdelningschefen. Detta möte 

ska vara kort och koncist och syftar till att lyfta de störningar som kan komma att påverka 

leveransförmågan inom de kommande 24 timmarna. Man går igenom ett antal punkter och 

bestämmer vilka som är kritiska, kan bli kritiska eller är “gröna”. Alla inom avdelningen har 

här möjlighet att lyfta eventuella problem och störningar. De kritiska problemen är sedan de 

som ligger till grund för Supply Chain-avdelningens gemensamma pulsmöte. 

 

På detta gemensamma pulsmöte deltar respektive avdelningschef, Material Management 

Coordinator, Forwarding Agent samt Head of Supply Chain. Under detta möte tas varje 

avdelnings kritiska punkter upp och diskuteras hur dessa ska lösas.  

 

De punkter som fortfarande ses som kritiska, samt de som berör andra avdelningar tas med 

ytterligare en nivå till den stora sitepulsen där alla Heads från Produktion, Supply Chain, 

Kvalité, Teknik och G&A (Finans, HR och IT) samlas. På detta möte deltar även General 

Manager. Förutom att diskutera de kritiska punkter som uppkommit under respektive 



32 

 

avdelnings pulsmöte följer man även upp tidigare kritiska punkter. Syftet med dessa pulsmöten 

är att de ska vara korta och konkreta. Om det är några störningar som är svårlösta, komplexa 

och återkommande tar man med dessa till förbättringsmötena som hålls en gång varannan 

vecka. På dessa möten försöker man på ett djupare plan hitta lösningar till problemen. Det är 

alltså störningarna som är grunden till förbättringsarbetet. 

6.2 Svårigheter med Lean-implementeringen & hanteringen av dessa 
 

Under intervjuerna framkom tre stycken huvudsvårigheter: 

 Att involvera alla i förändringsarbetet. 

 Resursbrist i form av både tid och pengar. Det avsätts för lite resurser till 

förändringsarbetet. 

 Otillräckligt engagemang från ledningens sida kring förändringsarbetet. 

 

En majoritet av de intervjuade svarade att en viss del görs för att hantera svårigheterna, men att 

detta är långt ifrån tillräckligt. Olika aktiviteter i form av utbildningar, puls- och 

förbättringsmöten samt Lean-projekt har införts. Dock efterfrågas mer konkret utbildning och 

projekt efter avslutad utbildning för att bättre kunna tillämpa sin nya kunskap. 

 

Att ledningen inte engagerar sig tillräckligt hanteras till viss del då Lean-mål har lagts in som 

en del i avdelningens övergripande mål. Dock efterfrågas en betydligt mer engagerad ledning 

och bevis på att ledningen tror på Lean.  

6.3 Kommunikation, Motivation & Delaktighet 

6.3.1 Företagsmålet med Lean 
 

Medarbetare 

I enkäten svarade en majoritet av medarbetarna att företagets mål med Lean var att arbeta med 

ständiga förbättringar samt eliminering av slöseri. Enbart en av de tillfrågade svarade Vet ej. 

Under intervjuerna svarade samtliga medarbetare att inget tydligt mål har förmedlats och 

därmed inte visste vad företagets mål med Lean var. Dock fanns det funderingar och tankar 

kring vad det skulle kunna vara. Det som nämndes var bland annat kostnadsbesparingar, 

eliminering av slöseri samt ett effektivare arbetssätt. Många nämnde också att när företaget 

förklarade att de skulle införa Lean fick man intrycket av att kostnadsbesparingarna skulle ske 

genom nedskärningar i form av personal och resurser istället för genom effektivisering. 
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Mellanchefer 

I enkäten svarade tre mellanchefer att företagets mål med Lean var eliminering av slöseri, en 

svarade kostnadsbesparingar och en svarade arbeta med ständiga förbättringar. Under 

intervjuerna utvecklades svaren där de i stort sett följde samma mönster och mynnade ut i att 

företagets mål med Lean är ett effektivare arbetssätt vilket i slutändan resulterar i 

kostnadsbesparingar. 

 

Ledning 

Ledningen svarade att målet med Lean är kostnadsbesparing som sker genom effektivisering. 

6.3.2 Kommunikation 
 

Under intervjuerna framkom det att en majoritet av både medarbetare och mellanchefer anser 

att kommunikationen kring Lean behöver förbättras. I enkäten svarade 22 stycken att 

kommunikationen varit mindre bra eller att det inte funnits någon kommunikation kring Lean-

arbetet. 

 

Enkätsvar medarbetare 

Mycket bra    0 

Bra    7 

Mindre bra    10 

Det har inte funnits någon kommunikation 9 

Totalt    26 

 

Enkätsvar mellanchefer 

Mycket bra    0 

Bra    2 

Mindre bra    3 

Det har inte funnits någon kommunikation 0 

Totalt    5 

 

Under intervjuerna svarade ledningen att ambitionen har varit att ha en tydlig kommunikation 

kring Lean-arbetet, men då det är relativt nytt finns medvetenhet om att den kan förbättras. 

Efter en arbetsmiljöenkät som genomfördes för några år sedan visade sig uppfattningen om den 

allmänna kommunikationen vara mindre bra. Detta har bidragit till att man aktivt arbetat för att 

ta fram en kommunikationsplan där även kommunikation kring Lean ingår. Senaste resultatet 
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av undersökningen där man mätt uppfattningen om kommunikationen på företaget visade på en 

förbättring. 

 

Under intervjuerna svarade de flesta att generella synpunkter och förbättringsförslag angående 

arbetet på avdelningen alltid är välkommet oavsett vilken nivå i hierarkin du arbetar i. På 

enkätfrågan: ”Känner du att det ges tid och tillfälle till att komma med förbättringsförslag i ditt 

dagliga arbete, samt din arbetsplats i övrigt?” visade det sig dock att åsikten mellan medarbetare 

och mellanchefer skiljde sig något åt. 

 

Enkätsvar medarbetare 

Ja 6 

Delvis 13 

Nej 7 

Totalt 26 

 

Enkätsvar mellanchefer 

Ja 4 

Delvis 1 

Nej 0 

Totalt 5 

6.3.3 Inställningen till Lean 
 

En majoritet av de tillfrågade valde “positiva” ord då man beskrev hur man kände för att arbeta 

med Lean. Åtta stycken, varav alla medarbetare, beskrev sin inställning med “negativa” ord. 

Av de “positiva” orden svarade flest delaktighet och motivation och av de “negativa” svarade 

flest tidskrävande. 

 

Enkätsvar medarbetare 

Totalt 26 svarande  

 

Figur 3 - Vilket ord stämmer bäst in på hur du känner för att arbeta med Lean? – Medarbetare 
(Egen illustration) 
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Enkätsvar mellanchefer 

Totalt 5 svarande 

 
Figur 4 - Vilket ord stämmer bäst in på hur du känner för att arbeta med Lean? – Mellanchefer 
(Egen illustration) 

6.3.4 Behovet av Lean 
 

En majoritet ansåg att Lean behövdes på deras avdelning. Endast fyra stycken, varav alla 

medarbetare, svarade genom enkäten att Lean inte behövdes. 

 

Enkätsvar medarbetare 

Totalt 26 svarande 

 
Figur 5 - Anser du att Lean behövs på er avdelning? – Medarbetare (Egen illustration) 

 

Enkätsvar mellanchefer 

Totalt 5 svarande 

 

 
Figur 6 - Anser du att Lean behövs på er avdelning? – Mellanchefer (Egen illustration) 

 

Under intervjuerna gavs det relativt liknande förklaring till varför Lean behövs. Det som främst 

nämndes var för att öka effektiviseringen och kartlägga processer som sedan ligger till grund 

för förbättringsarbete samt eliminering av slöseri. 
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6.3.5 Delaktighet 
 

Enbart en av mellancheferna och fem stycken av medarbetarna svarade att de kände sig 

delaktiga i införandet av Lean på deras avdelning, samt att man fått tillräckligt mycket 

information om det pågående Lean-arbetet.  

 

Majoriteten anser att det delvis, eller inte alls, funnits utrymme för synpunkter över hur Lean-

arbetet ska utformas på just deras avdelning. 

6.4 Lean-arbetet utifrån Likers 14 principer 

6.4.1 Innebörden med Lean 
 

Enbart en av alla tillfrågade visste inte vad Lean innebar. Dock varierade beskrivningen av 

Lean något. De fyra främsta begreppen för att beskriva Lean var: 

 Ett effektivitetsystem. 

 En filosofi. 

 En metod för eliminering av slöseri. 

 Ett förbättringsverktyg. 

6.4.2 Etableringen av Lean i företagskulturen 
 

En majoritet av de tillfrågade angav att utbildning samt pulsmöten är det som idag görs på 

avdelningen för att etablera Lean. En majoritet ansåg att ledningen behöver göra mer för att 

verkligen etablera begreppet Lean. 

 

En majoritet av de intervjuade var även överens om att Lean i dagsläget inte är en del av 

företagskulturen men att försök görs för att det ska bli det. Dock ansåg flera av de intervjuade 

att mer resurser behövs för att kunna implementera Lean i företagskulturen. 

6.4.3 Långsiktighet 
 

Under intervjuerna framkom det att majoriteten ser Lean som något långsiktigt. Detta anses 

vara en förutsättning för att uppnå målet, då arbetet med ständiga förbättringar är något som 

aldrig tar slut. 

6.4.4 Utbildningsnivå 
 

Fyra medarbetare, en mellanchef och en ledare har ingen Lean-utbildning från Octapharma.  
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Under intervjuerna framkom det dock att flera inom varje “grupp” har utbildning och kunskap 

inom Lean från tidigare arbete. Dessa kunskaper anser några av de tillfrågade att företaget inte 

tar tillvara på i det pågående Lean-arbetet. 

 

Majoriteten av de som genomgått en Lean-utbildning har inte fått ingå i något Lean-projekt 

efter avslutad utbildning. 

 

Enbart två av de tillfrågade ansåg att de inte hade tillräckligt mycket kunskap för att tillämpa 

Lean i sitt dagliga arbete. Under intervjuerna framkom det dock att en majoritet vill lära sig mer 

om Lean och ett flertal efterfrågade mer praktisk utbildning. Detta i form av projekt och mer 

konkret utbildning som är anpassad för den specifika tjänsten och befintliga kunskapsnivån  

6.4.5 Verktyg i det dagliga arbetet 
 

En majoritet av de tillfrågade svarade delvis, eller nej, på frågan om man tillämpar Lean i sitt 

dagliga arbete. Under intervjuerna är det främst pulsmöten som nämnts när man frågat hur man 

arbetar med Lean på avdelningen idag. Inställningen till pulsmötena har till stor del varit 

positivt. Dock upplever många att det ofta uppkommer återkommande problem. 

 

De standarder som används idag är främst de SOP:ar som är framtagna i enlighet med 

Läkemedelsverkets riktlinjer. Flera av de intervjuade efterfrågar mer konkreta standarder i form 

av arbetsbeskrivningar.  

6.4.6 Beslutsfattande 
 

När det kommer till beslutsfattandet på Supply Chain-avdelningen upplever en större del av de 

tillfrågade att det i huvudsak är ”quick fix” som går ut på att ”släcka bränder”.  

Många efterfrågar att på ett djupare plan gå till botten med vad grundorsaken till det uppkomna 

problemet är. 

6.4.7 Feedback 
 

Under intervjuerna framkom det att feedback ofta var något som man själv fick uppsöka vilket 

gjorde att de som var intresserade av detta svarade ja. I enkäten svarade medarbetare och 

mellanchefer följande på frågan om tillräckligt mycket feedback ges. 
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Enkätsvar medarbetare 

Ja 7 

Delvis 13 

Nej 6 

Totalt 26 

 

Enkätsvar mellanchefer 

Ja 1 

Delvis 4 

Nej 0 

Totalt 5 

6.4.8 Minimum av engagemang 
 

På ledarfrågorna som ställdes var ledarna överens och svarade följande: 

 

Vill den högsta ledningen i företaget öka värdet för kunden och samhället i stort? 

Ja, syftet med Lean är att öka värdet för kunden och samhället i stort. 

 

Finns det engagemang hos högsta ledningen att utveckla och involvera sina anställda och 

partners? 

Idag involveras och utvecklas de anställda men inte leverantörerna. Man vill fokusera på Lean-

resan internt innan man påbörjar det externa arbetet. 

 

Kommer det att finnas en kontinuitet hos den högsta ledningens filosofi? 

Det finns ingen specifik Lean-introduktion för ledning eller anställda idag utan man får gå på 

näst kommande Lean-utbildning. För att Lean ska leva vidare måste man även bevisa för alla 

involverade att det tillför något, med andra ord visa vilka resultat Lean-arbetet ger. 
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7. Analys & Diskussion 

7.1 Förändringsprocessen på Supply Chain-avdelningen 
 

Utifrån Lewins (1951) förändringsmodell fick upptiningsfasen sitt genomslag då ledningen 

insåg att siten nått sitt kapacitetstak och därmed måste arbeta med ett annat effektivitetssystem 

än tidigare. Som en följd av detta bestämde de sig för att implementera Lean. Efter insamlat 

resultat kan vi se att Supply Chain, enligt Lewins (1951) förändringsmodell, befinner sig 

någonstans mellan upptiningsfasen och förändringsfasen. Detta tyder på att faserna till stor del 

överlappar varandra och är en dynamisk process vilket gör att vi delar kritikernas, Angelöw 

(1991) och Lennéer Axelson och Thylefors (2013) åsikter om Lewins (1951) modell. 

 

Det som tyder på att företaget befinner sig närmre upptiningsfasen beror på den bristfälliga 

kommunikationen och informationen kring förändringsarbetet, vilket resulterar i att få känner 

sig delaktiga i införandet av Lean på avdelningen. Riklig och tydlig information utgör grunden 

för att delaktighet och engagemang ska väckas och är en förutsättning för att företaget ska kunna 

närma sig nästa fas. 

 

En annan faktor som visar på att man befinner sig närmre upptiningsfasen är då företagsmålet 

med Lean är otydligt förmedlat från ledning och mellanchefer ut till medarbetarna. I enkäterna 

svarade de flesta medarbetarna att företagets mål med Lean-arbetet var att eliminera slöseri med 

hjälp av effektivisering, samt att arbeta med ständiga förbättringar. Denna fråga kan ha 

misstolkats på så vis att man här svarade på vad det generella målet med Lean är och inte vad 

företagets specifika mål är. Då frågan förtydligades under intervjuerna svarade samtliga 

medarbetare att de inte visste vad företagets mål med Lean var samt att de ansåg att det fanns 

en stark otydlighet kring detta.  

 

Det finns en positivitet till införandet av Lean bland både ledning, mellanchefer och 

medarbetare. Medarbetarnas positivitet verkar grunda sig i en generell inställning till att Lean 

är något bra, mer än att Lean-arbetet ska bidra till att uppnå företagets mål. Bland ledning och 

mellanchefer är målet med Lean mer förankrat och enhetligt med avdelningens mål i stort.  

 

En anledning till att Supply Chain tagit steget mot förändringsfasen är då en majoritet av alla 

tillfrågade är överens om att Lean behövs. Man har även börjat arbeta med några av de frågor 
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som man enligt Lewins (1951) teori ska arbeta med då man befinner sig i början av 

förändringsfasen. Dessa frågor är: 

Kunskap görs tillgänglig genom bland annat utbildning. 

Delaktighet skapas genom pulsmöten, utbildning samt projekt. 

Mål har skapats i Lean-andan samt handlingsplaner för att uppnå dessa.  

Metod; för att koordinera och föra Lean-arbetet framåt har en Site Champion rekryterats internt. 

 

Då man först införde Lean-arbetet 2013 kan avdelningen ha hamnat i de båda fallgroparna som 

beskrivs av Lennéer Axelson och Thylefors (2013). I och med att medarbetarna efter avslutad 

utbildning inte fick önskad respons från sin närmsta chef kan känslan av delaktighet och 

inflytande minska vilket i sin tur leder till att motivationen sänks. Att ingen uppföljning efter 

avslutad utbildning gjordes kan i sin tur ha bidragit till att det engagemang som funnits 

försvann. Dessa två fallgropar kan ha resulterat i att företaget inte tagit sig vidare mot nästa fas. 

Det kan även ha förflyttat sig bakåt mot upptiningsfasen då motivation och engagemanget har 

sjunkit till en nivå som inte är tillräckligt för att befinna sig i förändringsfasen. 

 

Lewins (1951) modell visar också på att ledningen har en avgörande roll för om 

implementeringen ska bli lyckad eller inte. De tillfrågade svarade att en av de kritiska faktorerna 

var otillräckligt engagemang från ledningen. En engagerad ledning är ett måste för att skapa 

den motivation och förändringsvilja som krävs för förändringen. En annan förutsättning för att 

implementeringen ska lyckas är att ledningen avsätter rätt resurser från start. Genom att göra 

detta kan en känsla av engagemang förmedlas och detta kan även vara ett sätt för ledningen att 

visa sin tro på förändringsarbetet. Avsaknad av engagemang och rätt resurser kan tyda på att 

ledningen inte hanterar förändringen på ett sätt som gör att man kan förflytta sig närmre nästa 

fas. 

7.2 Kulturförändring 
 

I dagsläget finns ingen etablerad Lean-kultur men försök görs för att implementera Lean i den 

existerande företagskulturen genom bland annat pulsmöten. För att kunna göra en planerad 

förändring av en organisationskultur krävs det enligt Alvesson (2011) kreativitet, insikt, 

konsistens, uthållighet och konkreta materiella åtgärder. Ledningen måste även bevisa att man 
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tror på förändringen och att det är ett långsiktigt projekt. Detta visar på att en kritisk faktor är 

resurser i form av både tid och pengar som krävs för att skapa en planerad förändring.  

 

En annan kritisk faktor är att ledningen måste förmedla sitt engagemang på ett tydligare sätt så 

att medarbetare får uppfattningen om att Lean är något ledningen tror på och ser som ett 

långsiktigt projekt.  

7.3 Motivation  
 

Majoriteten är positiv till förändringsarbetet vilket enligt Angelöw (2010) är grunden till att en 

stark förändringsvilja och motivation ska växa fram och därmed en förutsättning för ett lyckat 

förändringsarbete. Några av de punkter Angelöw (2010) lyfter fram kan kopplas till resultatet 

på följande sätt: 

 

Insikt om varför förändringen behövs 

En majoritet av de tillfrågade ansåg att Lean behövs på deras avdelning samt hade liknande 

uppfattning om varför ett förändringsarbete som detta är nödvändigt. Insikten om varför ett 

förändringsarbete behövs finns alltså. Angelöw (2010) nämner att för att uppnå motivation och 

skapa drivkraft behöver faktorerna till individens förändringsvilja kartläggas samt att målen 

måste vara gemensamma och individanpassade vilket saknas på Supply Chain i nuläget.  

 

Mål och visioner ska vara konkreta, positiva och rimliga 

Utifrån enkäterna har medarbetare och mellanchefer en liknande bild av företagets mål med 

Lean. Under intervjuerna framkom det dock att det finns en otydlighet kring företagets mål med 

Lean. Målet har inte förmedlats på ett tydligt sätt från ledning och mellanchefers håll vilket har 

resulterat i att medarbetare inte vet vad det gemensamma målet är. I och med denna otydlighet 

kan det vara svårt för medarbetarna att fatta beslut och handla efter den gemensamma 

målbilden.  

 

Delaktighet skapas genom att de involverade känner att de har möjligheten att bidra och 

påverka förändringen 

Utifrån resultatet från intervjuerna kan vi se att det generellt sett är välkommet med synpunkter 

och förbättringsförslag, men för att engagera och involvera alla i förändringsarbetet behövs mer 

göras då en majoritet av de tillfrågade inte känner sig delaktiga i implementeringen. Detta kan 

i sin tur leda till att den motivationsnivå som behövs för ett lyckat förändringsarbete inte nås.  
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Självförtroende måste finnas 

Som Angelöw (2010) skriver kan motstånd till förändring grunda sig i dåligt självförtroende. 

Då en majoritet har en positiv inställning till Lean samt anser att det även behövs på avdelningen 

kan det tyda på att ett visst självförtroende finns. Att även vissa får chansen att genomföra 

projekt efter utbildning kan stärka självförtroendet. Dock kan det vara så att fler måste 

engageras i projekt för att stärka självförtroendet gentemot förändringsarbetet. 

 

Information och kunskap som bidrar till en realistisk bild av förändringarna 

Kommunikation och information har varit bristfällig i förändringsarbetet. För att skapa 

motivation behövs mer konkret information och bevis på att Lean tas på allvar genom att bland 

annat visa på vilka resurser man avsätter till Lean-arbetet. Detta skulle bidra till en mer realistisk 

och konkret bild av förändringsarbetet vilket i sin tur leder till motivation. 

 

Trygghet måste infinna sig hos de involverade för att skapa viljan till förändring 

En förändring skapar ofta någon form av otrygghet och denna måste omvandlas till en drivkraft 

att vilja förändra. Under intervjuerna framkom det att målet med Lean var väldigt otydligt bland 

medarbetarna. Vissa har fått bilden av att Lean har införts då man vill skära ner på kostnader 

och därmed även minska antalet anställda. Detta i sin tur kan bidra till en otrygghet som sänker 

motivationen väsentligt. 

7.4 Delaktighet 
 

Enbart sex stycken av de tillfrågade känner sig delaktiga i Lean-arbetet på sin avdelning. 

Angelöw (2010) skriver att för ett lyckat förändringsarbete krävs det att alla involverade känner 

sig delaktiga. Enligt Angelöw (2010) behöver en rad punkter uppnås för att de involverade ska 

känna delaktighet. Nedan lyfts de kritiska punkter fram som kan relateras till studiens resultat.  

 

Ge information 

Informationsflöde är en viktig faktor för att bidra till delaktighet. Genom denna studie visade 

det sig dock att informationen kring Lean varit undermåligt.  

 

Alla ska få samma information  

Resultatet visar att uppfattningen om målet med Lean skiljer sig åt mellan medarbetare, 

mellanchefer och ledning. Att medarbetare har en annan uppfattning kan tyda på att alla inte 

fått samma information.  

 



43 

 

Alla berörda ska delta i en tvärgrupp eller nätverk 

Att alla ska delta i en tvärgrupp eller nätverk uppfylls till viss del då alla får utbildning och ska 

närvara på pulsmötena. Dock får inte alla ingå i projekt vilket kan vara en bidragande orsak till 

att inte delaktighet uppnås. 

 

Skapa en miljö där det går att skapa en dialog och ge synpunkter 

Utifrån studiens resultat kan vi se att det finns en öppen miljö för att kunna bidra med förslag 

och synpunkter, men mer behövs för att alla ska engageras. I nuläget ger resultatet 

uppfattningen om att de som tar för sig och vågar, ges även mer utrymme för att komma med 

synpunkter.  

 

Allas synpunkter är lika viktiga 

Trots den öppna miljön för synpunkter ansåg majoriteten att det delvis, eller inte alls, funnits 

utrymme för synpunkter över hur Lean-arbetet ska utformas på just deras avdelning. Detta i sin 

tur kan vara en bidragande orsak till avsaknaden av delaktighet i Lean-arbetet. 

 

Ge feedback 

För att öka känslan av delaktighet skulle eventuellt mer kontinuerlig feedback till alla behövas 

och inte bara till dem som självmant uppsöker den. 

 

Alla ska kunna vara med och delta på olika sätt  

För att skapa delaktighet ska alla kunna vara med och delta på olika sätt. Alla får gå en Lean-

utbildning men genom studiens resultat framkom det att fler efterfrågar mer konkreta projekt. 

Detta kan bidra till en känsla av utanförskap då endast vissa får möjligheten att delta i projekt, 

vilket i sin tur kan bidra med en avsaknad av delaktighet. 

 

Det ska även finnas ett utrymme för en viss kreativitet för att skapa delaktighet 

Detta kan vara svårt att uppnå då de resurser som läggs på Lean idag är för få för att framkalla 

någon form av kreativitet. De standarder som finns är framtagna enligt Läkemedelsverkets 

riktlinjer vilket gör att utrymmet för kreativitet inom dessa är väldigt få. Flera efterfrågar mer 

konkreta arbetsinstruktioner. I och med införande av arbetsinstruktioner skulle kreativitet 

kunna öka då det finns mer utrymme för förbättringsförslag i jämförelse med SOP:arna. 

 

Att få känner sig delaktiga kan visa på att det finns en känsla av utanförskap. Detta leder enligt 

Angelöw (2010) ofta till motstånd, men utifrån studiens resultat visar sig ett väldigt litet 

motstånd gentemot Lean-arbetet.  
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7.5 Tidigare studier om förändringsarbete 

 

Ser man till de tidigare studierna om förändringsarbeten belyser flertalet vikten av att skapa 

delaktighet och involvera de anställda i processen för att på så sätt vinna acceptans och influera 

förändringsarbetet positivt. Som nämnt tidigare och som resultatet även visar är just delaktighet 

och involverande något som Supply Chain-avdelningen inte riktigt lyckats med i och med sin 

implementering. Skulle mer resurser läggas på att involvera alla och få de anställda att känna 

sig delaktiga i förändringsarbetet skulle de, enligt tidigare studier, kunna öka självförtroendet 

hos medarbetarna. Ett ökat självförtroende hos de anställda skulle kunna leda till ett större 

initiativtagande på så vis att exempelvis fler generella förbättringsförslag lades fram på Supply 

Chain-avdelningen. 

 

Kommunikation var något som de flesta på Supply Chain anser behöver förbättras vilket även 

Gilley, Gilley och McMillan (2009) lyfter fram som en viktig faktor ledare behöver ta hänsyn 

till för att genomföra en lyckad organisationsförändring. Som nämnt tidigare har Supply Chain 

utvecklat en kommunikationsplan för att öka informationsflödet på avdelningen, men då de 

tillfrågade i denna undersökning fortfarande anser att kommunikationen kring Lean-arbetet är 

undermåligt, visar det på att mer krävs från ledningens sida. Gilley, Gilley och McMillan (2009) 

framhäver att det är när ledare kan omvandla sin motivations- och kommunikationsförmåga i 

handling och beteende som de verkligen lyckas med en förändring av detta slag. Detta kan tyda 

på att Supply Chain-ledningen, trots sin kommunikationsplan, ej förmedlar informationen om 

Lean-arbetet på rätt sätt för att nå fram till de anställda på avdelningen. 

 

Smith (2003) lyfte i sin studie fram mellanchefernas roll i förändringsarbetet. Detta är något 

som Supply Chain inte tog hänsyn till då Lean skulle implementeras. Genom denna studie 

visade det sig att stödet från mellanchefer var av mycket större vikt än vad stödet från ledningen 

var. Detta kan även förklara varför implementeringen på Supply Chain inte fick det genomslag 

som önskat då ingen hänsyn var tagen till mellancheferna i denna implementeringsfas. Smith 

(2003) lyfter även fram genom hans faktorer det väsentliga i att chefer behöver vägledning för 

att kunna genomföra en kulturförändring samt att en grundläggande planering över hur detta 

ska gå till är av största vikt. Mellanchefer och ledning har ej genomgått någon specifik 

utbildning för hur ett Lean-arbete ska ledas. Detta kan vara en anledning till att arbetet med 

Lean aldrig riktigt tagit fart på Supply Chain-avdelningen. Då det fram tills idag ej gjorts någon 
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grundläggande kartläggning över nuläget kan även detta vara en bidragande orsak till att de inte 

kommit vidare i sitt arbete.  

 

Rogers och Meehan (2007) belyser även de vikten av att sätta upp klara idéer över vilken 

kultur man vill uppnå för en lyckad kulturförändring. Då Supply Chain-avdelningen idag har 

påbörjat ett projekt för värdeflödeskartläggning, samt börjat inkludera mål i Lean-andan i det 

övergripande målarbetet kan detta ändå tyda på att de är på väg i rätt riktning när det kommer 

till början av en kulturförändring.  

7.6 Likers 14 principer 
 

För en framgångsrik Lean-implementering krävs det enligt Liker (2012) att man tar hänsyn 

till alla de 14 principerna. Nedan presenteras de principer som tas upp i avsnittet om 

arbetsmetoden Lean och som kan relateras till studiens resultat. 

 

1. Basera beslut på långsiktigt tänkande.  

Den övergripande tanken inom Supply Chain är att Lean är ett långsiktigt, kontinuerligt projekt 

som aldrig avslutas. Dock finns det en viss motsägelse till detta långsiktiga tänkande då en 

majoritet av de tillfrågade sa att beslut generellt fattas snabbt och nämner att de är “quick fix” 

vars syfte enbart är att “släcka bränder”. 

 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

Pulsmöten ger en överblick och problem kommer snabbt upp till ytan. Problemen ligger till 

grund för vidare förbättringsförslag. Pulsmötena skulle dock kunna förbättras på så sätt att man 

går djupare in på problemet och försöker hitta grundorsaken. Detta då flera medarbetare 

upplever ständigt återkommande problem. Genom återkoppling av upptagna problem, samt 

status på andra avdelningars pulsmöten, skulle en starkare teamkänsla för hela Supply Chain 

kunna skapas och bidra till att de anställdas problemlösningsförmåga utvecklas.  

 

4. Heijunka - jämna ut arbetsbelastningen.  

Ett av de mål som sattes upp i början av 2015 var att ta fram backup-funktioner inom personalen 

och på så sätt jämna ut arbetsbelastningen.  
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5. Kvaliteten ska bli rätt från början, bygg därför en kultur där processer stoppas för att lösa 

problemet.  

En kartläggning för att skapa effektivare processer har påbörjats som en del i Lean-projektet 

inom Green Belt-utbildningen. Detta för se över processerna och bygga upp ett system för hur 

man kan göra rätt och hålla en hög kvalité från början. 

 

6. Upprätta ett standardiserat arbetssätt för att kunna arbeta med kontinuerliga förbättringar, 

samt skapa delaktighet hos personalen.  

I nuläget visar resultatet utifrån studien att det finns en brist på standarder. Standarder som är 

mer konkreta än de SOP:ar som redan finns idag efterfrågas. 

 

9 & 10. Ledare som ska utvecklas enligt Toyotas filosofi, ska förstå den och lära ut den till 

andra. Enastående team ska bildas och människor ska utbildas för att följa och tro på företagets 

filosofi. 

Att utbilda alla är ett av målen som satts upp. Dock finns det ingen specifik ledarutbildning för 

att kunna lära ut filosofin vidare. Lean ingår inte i någon introduktionsutbildning utan tanken 

är att ett uppsamlingsheat kommer att göras för de som inte genomfört utbildningen. 

 

Utifrån studiens resultat finns en viss kompetens bland anställda som arbetat med Lean tidigare. 

Dock har denna kompetens inte utnyttjats så som den bör. Detta kan bero på tidsbrist då 

personerna är upptagna med sina ordinarie arbetsuppgifter. 

 

Något som även framkom genom enkätundersökningen är att majoriteten av de tillfrågade anser 

sig ha delvis, eller tillräckligt, med kunskap för att tillämpa Lean i sitt dagliga arbete. Samtidigt 

svarade majoriteten att de delvis, eller inte alls, tillämpar detta i sitt dagliga arbete. Anledningen 

kan vara någon form av resursbrist, att de rätta verktygen inte finns eller att tankesättet för hur 

man ska använda sin kunskap i sina dagliga arbetsuppgifter inte finns. 

 

13 & 14. Beslut ska fattas i harmoni och långsamt med väl övervägande av alternativ – 

Verkställning ska sedan ske snabbt. Genom att ständigt förbättra och reflektera kan företaget 

bli en lärande organisation. 

Utifrån studiens resultat kan vi se en avsaknad av reflektion vid beslutsfattande. Då Lean-

arbetet är i en tidig fas har inte avdelningen uppfyllt alla kriterier för att bli en lärande 
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organisation. Det finns en avsaknad av konkreta standarder och resurser för att kunna arbeta 

med reflektion och förbättringsarbete på ett djupare plan. 

7.7 Tidigare studier om Lean 
 

Tidigare studier inom Lean visar på att rätt resurser behöver avsättas för att Lean-

implementeringen ska lyckas. Den mest centrala resursen visar sig vara tid. Studiens resultat 

visar på att det hos majoriteten finns en medvetenhet om att Lean är ett långsiktigt projekt och 

att implementeringen är en tidskrävande resa. Trots denna medvetenhet avsätts för lite resurser 

för implementeringen. Genom att avsätta resurser i form av exempelvis projektgrupper kan en 

högre grad av delaktighet skapas, vilket även tidigare studier visar på är avgörande för att lyckas 

med implementeringen.  

 

En annan kritisk faktor som tidigare studier visar på är anledningen till att många företag 

misslyckas med sitt Lean-arbete är företags obenägenhet att förändra sin organisationskultur så 

att den integrerar med Lean. Det finns ingen Lean-kultur på Supply Chain idag men de 

tillfrågade menar på att försök görs för att förändra och integrera Lean mer i 

organisationskulturen. Dock är det resurserna som tidigare nämnts även här avgörande för att 

en förändring av organisationskulturen ska kunna göras. 

 

Ledningen är en annan kritisk faktor som tidigare studier nämner då Lean och förändringsarbete 

i övrigt ska genomföras. Att ledare själva måste förändra sig och förmedla sin tro på 

förändringen till alla anställda är väsentligt för att implementeringen ska lyckas. Enligt Likers 

(2012) modell som mäter ledningens engagemang visade det sig att engagemanget hos Supply 

Chain-ledningen till viss del befinner sig på rätt nivå. Vissa delar av modellen är kritiska och 

kan förbättras men detta kan till stor del bero på att implementeringen befinner sig i ett tidigt 

stadie. I dagsläget involverar man inte sina leverantörer i Lean-arbetet, detta är något som man 

vill göra först då Lean är etablerat internt. Det finns ingen speciell Lean-utbildning som 

nyanställda får genomgå utan de får delta i nästa utbildningstillfälle. Att introducera Lean redan 

i den ordinarie introduktionen vid nyanställning skulle eventuellt kunna höja nivån av 

engagemanget enligt Likers (2012) modell. 

 

Supply Chain arbetar idag med några av de kritiska management-faktorer som Ahren (2006) 

tar upp. Avdelningen har exempelvis tillsatt en expert inom Lean, Site Champion, för att driva 

förändringsarbetet. Dock visade resultatet på att de anställda inte ansåg att ledningen är 
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tillräckligt engagerad i Lean. Enligt Likers (2012) modell som tidigare nämnts finns till viss del 

rätt engagemang hos ledningen. Dock verkar den kritiska faktorn vara att ledningen måste 

förmedla detta engagemang på ett tydligare sätt genom bättre kommunikation och information 

till de involverade.  
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8. Slutsats 

 

För att återknyta till det som ämnats att undersöka i studien redovisas nedan de kritiska faktorer 

som visat sig i samband med implementeringen av Lean på Supply Chain-avdelningen, samt 

vad de gör för att hantera dessa kritiska faktorer: 

 Ledning 

Hur ledningen agerar vid en Lean-implementering är avgörande för utfallet av 

förändringsprocessen. Ledningen måste kunna förmedla sin tro på förändringen och 

även förändra och anpassa sitt ledarskap i Lean-andan. Ledningen har en så pass central 

roll i förändringsarbetet att deras agerande resulterar i vilka kritiska faktorer som 

uppkommer.  

 Kommunikation & Information 

För ett lyckat förändringsarbete i en organisation krävs en tydlig och konkret 

tvåvägskommunikation samt ett högt informationsflöde inom samtliga nivåer och till 

alla involverade i detta arbete. Detta är också grunden för att skapa en känsla av 

delaktighet och motivation vilket behövs för ett framgångsrikt förändringsarbete.  

 Resurser 

Vid en Lean-implementering är en förändring av organisationens kultur ett måste. För 

att kunna genomföra denna förändring behövs olika former av resurser avsättas. Att inte 

tillräckligt mycket tid eller andra former av resurser läggs på Lean-arbetet kan leda till 

att de som ska utföra detta dagligen prioriterar bort detta. Att avsätta resurser kan även 

vara ett sätt för ledningen att förmedla sin tro på förändringsarbetet. 

 Mål 

Att målet med förändringsarbetet är tydligt, konkret och kommuniceras ut till samtliga 

involverade är något som är väsentligt för att förändringsarbetet ska lyckas. En tydlig 

målbild som accepteras och är väl införstådd hos alla involverade bidrar till en högre 

nivå av motivation och engagemang samt att de involverade utför sitt dagliga arbete i 

enlighet med förändringsarbetets mål.  

 Kartläggning 

Att en kartläggning av företagets processer görs är väsentligt för att kunna arbeta med 

förändrings- och förbättringsarbete. På detta sätt vet man vart man befinner sig i nuläget 

och utifrån detta se vad som behövs förbättras och förändras. Som en del i denna 

kartläggning bör även konkreta standarder utformas för att skapa högre kvalité, 
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delaktighet och en harmonisering mellan och inom avdelningar. Detta är en grund för 

att kunna arbeta med ständiga förbättringar. 

 

För att hantera de kritiska faktorerna arbetar Supply Chain idag med följande åtgärder: 

 Ledningen har utvecklat en generell kommunikationsplan för att förbättra 

informationsflödet om bland annat Lean-arbetet.  

 En Lean-styrgrupp har etablerats. 

 En intern Site Champion har rekryterats för att arbeta med Lean-arbetet.  

 En utbildningsplan har utformats där målet är att minst 90 % av alla på avdelningen 

ska gå en Lean-utbildning.  

 Olika typer av förbättringsarbete har införts som exempelvis puls- och 

förbättringsmöten. 

 Mål i Lean-andan har skapats som en del i Supply Chain-avdelningens övergripande 

målarbete. Handlingsplaner och aktiviteter för att uppnå dessa har även utvecklats. 

 Ett Lean-projekt pågår där bland annat en värdeflödeskartläggning påbörjats. 

 

Förändringsarbete är i sig komplext, framförallt när man koncentrerar sig på mindre konkreta 

delar som bland annat rör företagskulturen. De kritiska faktorer som tas upp i den teoretiska 

referensramen i samband med en implementering av en förändringsmetod, samt 

undersökningsdeltagarnas uppfattning om dessa faktorer, kan kopplas till de kritiska faktorer 

som framkommit i denna studie. Hur de kritiska faktorerna hanteras kan till viss del bero på att 

företaget befinner sig i ett tidigt skede av sin Lean-implementering. Dock behövs mer hänsyn 

och åtgärder tas till dessa faktorer för att fortskrida sitt förändringsarbete i rätt riktning.  

8.1 Studiens kunskapsbidrag  
 

De kritiska faktorer som studiens resultat visar på nämns även i de teorier om förändringsarbete 

som ingår i studiens teoretiska referensram. Det kunskapsbidrag som denna studie bidragit till 

är belysning av kritiska faktorer som uppkommit på den specifika undersökningsenheten. Detta 

kan bidra till att öka enhetens medvetenhet om de kritiska faktorerna och på så sätt ta fram 

åtgärder för att hantera dessa. 

8.2 Förslag på vidare forskning 
 

För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka en liknande enhet som befinner sig 
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i en implementeringsfas på samma sätt som studiens undersökningsenhet. Detta för att se om 

liknande kritiska faktorer finns samt om hanteringen av dessa skiljer sig åt. Ett annat förslag till 

vidare studier skulle vara att göra en uppföljning av denna studie. Dels för att se hur hanteringen 

av de kritiska faktorerna utvecklat sig samt om fler kritiska faktorer och åtgärder har 

uppkommit i och med att arbetet fortskridit.  
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9. Metoddiskussion 
 

I och med att en fallstudie har genomförts där endast en undersökningsenhet ingår kan resultatet 

ej generaliseras. Därmed finns en medvetenhet om att resultatet i denna studie endast gäller för 

den specifika undersökningsenheten.  

 

Metodtriangulering användes för att öka träffsäkerheten i resultatet, dock skedde bortfall i 

enkätundersökningen på 16 personer av totalt 47. Detta bortfall kan ha berott på en för kort 

svarstid samt att för få påminnelser skickades ut. Då undersökningen var frivillig kan det även 

vara så att vissa inte ville delta i denna. Skulle studien göras om skulle ytterligare ansträngning 

lagts på påminnelser samt längre svarstid. En mer intresseväckande bakgrundsinformation till 

undersökningen kunde även ha utformats för att öka deltagandet. En av frågorna i enkäten 

rörande företagets mål med Lean kan eventuellt ha misstolkats. Under intervjuerna framkom 

det att frågan tolkats som vad det generella målet med Lean är och inte målet specifikt för 

företaget. 

 

Metodtriangulering gav en bättre förståelse och kunskap om problemet i jämförelse med om 

enbart en undersökningsmetod används. De olika metoderna kompletterade varandra väl och 

skapade den förståelse som behövdes för att uppfylla studiens syfte. Valet att spela in 

intervjuerna var till stor hjälp för att i efterhand kunna återge vad som sagts på ett korrekt sätt. 

 

Det har varit till stor hjälp att kunnat vara på plats på Octapharma under hela uppsatstiden då 

det därmed funnits möjlighet att ställa följdfrågor samt förtydligandande av oklarheter. 

 

Att en tidigare relation med företaget funnits har varit positivt då den befintliga 

bakgrundskunskapen har resulterat i att man snabbare kunnat fokusera på studiens 

frågeställningar. Det bidrog även till access som var avgörande för att studien skulle kunna 

genomföras. Ett kritiskt förhållningssätt har funnits under studiens gång för att minska den 

subjektivitet som kan ha uppkommit i och med denna tidigare relation. 
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Bilagor 

B1 – Intervjuguide 
 

Intervjufrågor Ledning 

Huvudfrågor 

Vilka svårigheter ser du med att införa Lean? 

Hur hanteras dessa svårigheter? 

 

Kommunikation, Motivation & Delaktighet 

Hur har kommunikationen kring Lean sett ut?  

Har målen, visionen, strategierna varit tydliga?  

Vilket bemötande skulle ni säga att ni har fått då man ville implementera Lean? 

Har de anställda någon möjlighet till att påverka eller komma till tals kring problem och 

förbättringar? 

Hur skapas engagemang hos de anställda inför Lean? 

 

Lean-arbetet utifrån Likers 14 principer 

Varför ansåg ni att Lean borde införas?  

Tror ni att de anställda delar denna uppfattning? 

Vad är företagets mål med Lean? 

Vad innebär Lean för dig? 

Hur skulle du beskriva en Lean-kultur?  

Skulle man kunna säga att Lean är en del av er företagskultur idag?  

Vad gör man för att etablera Lean i er företagskultur? 

Hur fattas oftast beslut inom SC? 

Vad har du fått för utbildning inom Lean? 

Anser du att den utbildning som medarbetare & ledare har inom Lean är tillräcklig? 

Kan de involverade hantera Lean-verktygen som implementerats? 

Hur ser du på långsiktighet och Lean? 

Hur arbetar ni med standarder rent praktiskt? 

Anser du att medarbetarna hanterar affärssystemen väl? 

Hur följs Lean-utbildningarna upp? 
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Ledarfrågor - Minimum av engagemang 

Vill den högsta ledningen i företaget öka värdet för kunden och samhället i stort? 

Finns det engagemang hos högsta ledningen att utveckla och involvera sina anställda och 

partners? 

Kommer det att finnas en kontinuitet hos den högsta ledningens filosofi? 
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Intervjufrågor Mellanchefer 

Huvudfrågor 

Vilka svårigheter ser du med att implementera Lean fullt ut?  

Hur hanterar ni dessa svårigheter? 

 

Kommunikation, Motivation & Delaktighet 

Hur har kommunikationen kring Lean sett ut?  

Har målen, visionen, strategierna varit tydliga? 

Känner du dig delaktig i införandet av Lean på din avdelning? 

Har det funnits utrymme för synpunkter för hur Lean-arbetet ska utformas på just din 

avdelning?  

Vad görs för att etablera filosofin Lean inom er avdelning? 

Anser du att det finns motivation, engagemang och öppenhet gentemot Lean?  

Finns det möjlighet att påverka eller komma till tals kring problem och förbättringar? 

Känner du att du får tillräckligt mycket feedback i ditt dagliga arbete? 

 

Lean-arbetet utifrån Likers 14 principer 

Varför infördes Lean?  

Vad innebär Lean för dig? 

Vad är företagets mål med Lean? 

Hur ser du på långsiktighet och Lean? 

Anser du att Lean behövs på er avdelning? 

Skulle man kunna säga att Lean är en del av er företagskultur? 

Hur fattas oftast beslut på er avdelning och SC? 

Hur arbetar ni med Lean idag på er avdelning? 

Hur arbetar ni med standarder rent praktiskt? 

Vad har du fått för utbildning inom Lean?  

Anser du att det finns tillräckligt med kunskap för att tillämpa Lean i det dagliga arbetet? 

Hur följs Lean-utbildningarna upp? 

Anser du att medarbetarna hanterar affärssystemen väl? 
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Intervjufrågor Medarbetare 

Huvudfrågor 

Vilka svårigheter ser du med att implementera Lean fullt ut hos er?  

Hur hanteras dessa svårigheter av ledningen/mellanchefer? 

 

Kommunikation, Motivation & Delaktighet 

Hur har kommunikationen kring Lean sett ut? 

Har målen, visionen, strategierna varit tydliga från ledningens/mellanchefernas håll?  

Har ni medarbetare fått tillräckligt med information om det pågående Lean-arbetet?  

Har det funnits utrymme för synpunkter för hur Lean-arbetet ska utformas på just din 

avdelning?  

Känner du dig delaktig i införandet av arbetet med Lean på din avdelning? 

Vad gör ledningen för att etablera filosofin Lean inom er avdelning? 

Anser du att det finns motivation, engagemang och öppenhet gentemot Lean?  

Har ni medarbetare någon möjlighet till att påverka eller komma till tals kring problem och 

förbättringar? 

Känner du att du får tillräckligt mycket feedback i ditt dagliga arbete?  

 

Lean-arbetet utifrån Likers 14 principer 

Vad innebär Lean för dig?  

Vad är företagets mål med Lean? 

Skulle man kunna säga att Lean är en del av företagskulturen idag? 

Varför tror du att Lean infördes? 

Anser du att Lean behövs på er avdelning och SC? 

Hur fattas oftast beslut på er avdelning och SC?  

Hur arbetar ni med Lean idag på avdelningen? 

Hur arbetar ni med standarder rent praktiskt? 

Har du genomgått någon Lean-utbildning på Octapharma?  

Har du fått ingå i något Lean-projekt eller annat arbete kring Lean? 

Anser du dig ha tillräckligt mycket kunskap för att tillämpa Lean i ditt dagliga arbete? 

Hur väl anser du dig hantera/behärska de affärssystem du arbetar i? 
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B2 - Frågeformulär 
 

Lean 
 
Vi är två logistikstudenter som ska undersöka Lean-arbetet på Octapharmas Supply Chain-
avdelning. Som en del i vårt examensarbete vill vi undersöka synen på och inställning till Lean. Vi 
hoppas därför att ni har möjlighet att ta er tid att svara på denna enkät. Undersökningen tar 
endast några minuter och är anonym. 
 
Tack på förhand! 
 
*Obligatorisk 
 
1. Vad innebär Lean för dig? * 
Markera endast en oval. 
 

 Ett effektivitetssystem 

 En samling verktyg 

 En filosofi 

 Vet ej 
 
2. Vad är företagets mål med Lean? * 
Markera endast en oval. 
 

 Eliminera slöseri med hjälp av effektivisering 

 Skapa en ny företagskultur 

 Kostnadsbesparingar 

 Arbeta med ständiga förbättringar 

 Vet ej 
 
3. Anser du att Lean behövs på er avdelning? * 
Markera endast en oval. 
 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
 
4. Vilket ord stämmer bäst in på hur du känner för att arbeta med Lean? * 
Markera endast en oval. 
 

 Motivation 

 Nyfikenhet 

 Delaktighet 

 Motstånd 

 Tidskrävande 

 Onödigt 

 Övrigt: ____________________________________  
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5. Anser du dig ha tillräckligt med kunskap om Lean för att tillämpa detta i ditt dagliga 
arbete? * 
Markera endast en oval. 
 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 
 
6. Har du genomgått någon Lean-utbildning på Octapharma? * 
Markera endast en oval. 
 

 Ja Fortsätt till frågan 7. 

 Nej Fortsätt till frågan 9. 
 
7. Utifrån den Lean-utbildning du genomgått, anser du att det funnits utrymme för 
synpunkter angående hur arbetet ska utformas på just din avdelning? * 
Markera endast en oval. 
 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 
 
8. Efter genomförd Lean-utbildning, har du då fått ingå i något Lean-projekt eller annat 
arbete kring Lean? * 
Markera endast en oval. 
 

 Ja 

 Nej 
Fortsätt till frågan 11. 
 
9. Anser du att det funnits utrymme för synpunkter angående hur arbetet ska utformas på 
just din avdelning? * 
Markera endast en oval. 
 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 
 
10. Har du fått ingå i något Lean-projekt eller annat arbete kring Lean? * 
Markera endast en oval. 
 

 Ja 

 Nej 
Fortsätt till frågan 11. 

11. Känner du att du tillämpar Lean i ditt dagliga arbete? * 
Markera endast en oval. 
 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 
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12. Känner du dig delaktig i införandet av Lean på din avdelning? * 
Markera endast en oval. 
 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 
 
13. Känner du att du fått/får tillräckligt med information om det pågående Lean-arbetet? * 
Markera endast en oval. 
 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 
 
14. Hur anser du att kommunikationen kring Lean-arbetet sett ut? * 
Markera endast en oval. 
 

 Mycket bra 

 Bra 

 Mindre bra 

 Det har inte funnits någon kommunikation 
 
15. Känner du att det ges tid och tillfälle till att komma med förbättringsförslag i ditt 
dagliga arbete, samt din arbetsplats i övrigt? * 
Markera endast en oval. 
 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 
 
16. Känner du att du får tillräckligt med feedback i ditt dagliga arbete? * 
Markera endast en oval. 
 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 

17. Hur väl anser du dig hantera/behärska de affärssystem du arbetar i? * 
Markera endast en oval. 
 

 1 Inte alls 

 2  

 3  

 4  

 5 Fullt ut 


