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ABSTRACT 
 
Titel: Implementeringen och användning av LEAN i ett svenskt industriföretag 
 
Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Peter Larsson och Mikko Talala 

 
Handledare: Lars Ekstrand 
 
Datum: 2012 – januari  
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera de verktyg som ett svenskt industriföretag kan använda sig av inom 
konceptet Lean. Rapporten ska även ge en beskrivande bild av hur ett svenskt företag kan utveckla de olika 
verktygen för att anpassa dem i sin verksamhet. På grund av allt mer ökad konkurrens i läkemedelsbranschen har 
Sweden Operation valt att implementera Lean i sin verksamhet. Detta väljer de att för att skapa en effektiv 
produktion med minskade resurser och ökad kvalitet.  

 
Metod: Uppsatsen bygger på en deduktiv ansats där individuella intervjuer har genomförts dels med de 
medarbetare som arbetar dagligen med konceptet dels med de som sedan konceptets införande på olika nivåer i 
organisation har varit involverade i implementeringen av Lean. 
 
Resultat & slutsats: Fabriken som vi studerade i uppsatsen har förändrat sin organisation genom att tillämpa 
Lean. Ledningen hade tagit grundkonceptet och anpassat de delar man ansett värdefulla för sin organisation.  
Förändringen har medfört effektivare processer men även att medarbetarna upplever en ökad stress. 

 
Förslag till fortsatt forskning: Det som vi tycker skulle vara mest intressant att studera vidare är: hur andra 
industriföretag har implementerat Lean i sina verksamheter och vilka verktyg de valt använda sig av. På detta 
sätt skulle man kunna stärka ytterligare generaliserbarheten av resultaten i vår uppsats.  
 
Uppsatsens bidrag: Vår uppsats bidrar med att ta upp personalens olika synpunkter om implementeringen av 
Lean. Uppsatsen ska även ta upp flera styrverktyg som företaget inte använder sig av i nuläget, men skulle tänka 
sig att använda i framtiden för att uppnå en bättre effektivitet.  
 
Nyckelord: Lean, Implementering, Ständiga förbättringar, Standardiserade arbetsätt, Effektivitet.  
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ABSTRACT  
  
Title: Implementing and usage of LEAN in a Swedish industrial company 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Peter Larsson and Mikko Talala 
 
Supervisor: Lars Ekstrand 
 
Date: 2012 – January 
 
Aim: The aim of the study is to identify those tools of concept Lean which a Swedish industrial company is able 
to use in its production. The essay will also give a describing picture of how a Swedish industrial company can 
modify or develop those different tools to fit its special organization. Sweden Operation has chosen to implement 
Lean in its business to make the production more effective with smaller resources and better quality.  
 
Method: The study is based upon a deductive approach and by collecting data in the form of individually 
interviews with key persons who work daily with this concept and who have been involved in implementing of this 
concept from the beginning.   
 
Result & Conclusions: The factory, which we have been studying, has changed its organization by using 
different parts of Lean. The management in the company has adopted the basic concept and modified the most 
central tools of this concept for its organization. We noticed changes such as a shorter supply chain in 
production; but also as a growing stress for the company workers.        
 
Suggestions for future research: It would be interesting to know how other industrial companies have 
implemented Lean in their businesses, and which tools of the lean concept they have chosen to use.  
 
Contribution of the thesis Our study shows different aspects inclusive the workers opinion of implementing 
Lean. The study also points out different tools, the company does not use today, but might want to use in the 
future if they could get better efficiency in their business.  
 
Key words: Lean, Implementing, Continuous improvements, Standardized working methods, Efficiency 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Lean-konceptet har sitt ursprung i Toyota Produktion System (TPS) som i sin tur hämtade 

inspiration från Henry Fords produktionssystem. Lean-konceptet innebär att optimera och 

hushålla med produktionsresurser för att skapa en effektiv produktion. Under 1990-talet spred 

sig konceptet över världen och blev allt mer populärt genom boken The Machine That Change 

The World. Lean-konceptet var till en början mest koncentrerat till bilindustrin. År 1996 kom 

boken Lean Thinking och konceptet spred sig från bilindustrin till tillverkningsindustrin i 

allmänhet. Konceptet har under de senaste åren även spridit sig till andra branscher. Lean 

används i dag i allt från bilindustri till sjukvård. 

 

På senare år har konkurrensen hårdnat inom läkemedelsindustrin. Denna marknad har varit 

förskonad från effektiviseringskrav jämfört med verkstadsindustrin och bilindustrin. 

Läkemedelsbranschen har nu fått vänja sig med konkurrens från nya leverantörer från framför 

allt Kina och Indien. I takt med att patent på läkemedel har gått ut har den generiska 

tillverkningen ökat, där det dyra patentläkemedlet ersätts med billigare ersättningspreparat, 

vilket leder till hårdare konkurrens och allt högre krav på effektiv läkemedelstillverkning för 

att bibehålla vinstmarginalen på produkterna. Företagens processer måste ständigt optimeras 

för att få en så resurssnål och effektiv tillverkning som möjligt. Läkemedelstillverkaren 

AstraZeneca har insett viden av resurssnål tillverkning för att kunna vara världsledande inom 

forskning och tillverkning av läkemedel. 

 

I Södertälje finns Sweden Operations som är företagets största tillverkningsenhet av 

läkemedel i tablettform. Sweden Operations tillverkar cirka 10 miljarder tabletter per år. Detta 

gör Sweden Operations till världens största tillverkningsenhet för tabletter. För att Sweden 

Operations ska kunna konkurrera med andra interna tillverkningsenheter inom AstraZeneca 

och externa konkurrenter främst från låglöneländer som Kina och Indien, krävs det att man 

ständigt arbetar med att förbättra processerna. För att skapa en effektiv produktion med 

minskade resurser och ökad kvalitet genom färre kassaktioner har Sweden Operation valt att 

implementera verksamhetsstyrningskonceptet Lean i sin verksamhet. 
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1.2 Historien bakom Lean produktion  
 

Historien om Lean produktion startade i Japan i slutet av andra världskriget. Efterfrågan på 

material var större än utbudet och industrin hade drabbats hårt av det andra världskriget. 

Bristen på material medförde att orderingången sjönk för biltillverkaren Toyota och företaget 

tvingades att varsla personal. För att företaget skulle överleva tvingades 1500 personer bort 

från företaget. En vild strejk bröt ut. I samband med strejken avgick grundaren och VD:n  för 

Toyota Corporation Kiichiro Toyoda, strejken avbröts och arbetarna återgick till produktionen 

i fabrikerna (Womack m fl. 1990). 

 

För att vända den negativa trenden hos Toyota, reste styrelseordföranden Eiji Toyoda till 

Fords fabrik i Rouge Plant i Dearborn i Michigan. Han blev snabbt imponerad av Fords 

massproduktionssystem. Eftersom Ford tillverkade modellprogram vid den tiden som enbart 

bestod av T-Ford, så var Eiji Toyoda tvungen att modifiera detta massproduktionssystem. 

Detta ledde till ett system som var snabbt och flexibelt för att kunna producera flera modeller 

samtidigt. Systemet har senare beskrivits som Toyota Production System (Womack m fl. 

1990, s.48-50). 

 

Eiji Toyoda gav sina ingenjörer i uppdrag att göra flera resor till USA för att jämföra sig med 

konkurrenterna. Produktionen genomsyrades av gigantiska pressar som formade de olika 

karossdelarna och produkterna transporterades i stora partier mellan de olika 

produktionsenheterna. Slutmonteringen var uppdelad efter bilmodell. Tillverkningskonceptet 

passade inte Toyota, vars marknad endast var en tiondel av det vad Ford hade under den tiden. 

Toyotas knappa ekonomiska resurser tillät inte att kapital bands upp med stora lager. Toyota 

behövde hitta ett sätt att producera bilar på ett snabbt och flexibelt sätt samt leverera bilar 

efter kundernas efterfrågan. 

 

Utifrån dessa förutsättningar utvecklades Toyota Production System (TPS). Metoder som Just 

In Time, Kanban och att alltid arbeta med ständiga förbättringar. Detta är några av 

grundfundamenten i konceptet Lean. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur implementerar ett svenskt industriföretag konceptet Lean i verksamheten? Hur anpassas 

konceptet för att passa in i verksamheten och vilka verktyg används?  
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1.4 Syfte  

Syftet med vår undersökning är att ge en beskrivande bild av verksamhetsstyrningsverktyget 

Lean. Hur konceptet anpassas för att användas i ett svenskt industriföretag.  Vilka verktyg av 

konceptet som kan användas och utvecklas för att användas av svenska industriföretag. 

 

1.5 Avgränsningar 

Företaget, som vi har valt att studera närmare i vårt examinationsarbete, uppfinner nya, 

utvecklar sina befintliga och tillverkar nya läkemedel till sjukvården och människor som är i 

behov av dessa specifika läkemedel. Vi kommer att koncentrera oss på den tillverkande 

funktionen i detta företag. Därför kommer den teoretiska referensramen i rapporten främst att 

beröra de delar inom Lean-konceptet som handlar om ett tillverkande företag. Inom Lean- 

konceptet finns det ett stort antal olika verktyg och för att avgränsa detta arbete kommer vi 

välja ut de verktyg som vi bedömer vara de vanligaste i ett produktionsföretag. Rapporten 

kommer inte ge några specifika lösningar på de problemen i företaget, som kommer att dyka 

upp under insamlingen av data. Denna rapport kommer att beskriva hur företaget använder 

detta styrkoncept i praktiken i sin tillverkning, hur personalen på AstraZeneca har upplevt 

införandet av Lean-konceptet och om konceptet har haft de effekterna för företaget som 

ledningen räknade med inför införandet av konceptet. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen disponeras på följande sätt: 

 Abstract som ger en sammanfattning av rapportens innehåll och viktigaste resultat. 

 Inledning som beskriver bakgrunden, syftet, frågeställningen och avgränsningar för 

rapporten. 

 Metodbeskrivningen av de använda metoderna i undersökningen och rapporten. 

 Utförlig genomgång av teorier som utgör grunden för intervjuer och analysen av 

empirin i rapporten i form av litteraturstudie. 

 Empiri. Introduktion av utförda intervjuer, studiebesöket samt information av den 

insamlade informationen från litteraturen. Här analyserar och diskuterar vi fortlöpande 

den inhämtade information i empiri med hjälp av teorin i litteraturstudien. 
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 Sammanfattning av analyser och diskussioner i slutsatser. Här för vi även en 

avslutande diskussion om det arbete vi har utfört samt ger förslag för vidare forskning 

i området. 

 Referenser och bilagor. 

 

2 Metodbeskrivning 

Vi kommer att göra en grundlig litteraturstudie av teorin inom Lean som kommer att utgöra 

grunden för detta examinationsarbete. Litteraturstudien kommer att vara mycket omfattande 

vilket gör den lämplig att använda i informativt syfte. Efter den inledande teoridelen kommer 

vi använda kvalitativa metoder för att samla in material till empirin genom en fallstudie på 

AstraZeneca. Vi väljer att analysera empirin fortlöpande i rapporten. I slutet av rapporten 

kommer våra analyser att leda till slutsatser samt våra egna reflektioner om studien i helhet. 

 

2.1 Datainsamling 

Insamling och granskning av empirisk information är i regel tidskrävande och kostsamt. 

Svårigheten att lagra den aktuella informationen på ett säkert sätt begränsar forskarnas 

tillgång till information. Empiriska data kan klassificeras på många olika sätt. Vi har valt att 

klassificera dem i vårt arbete till primärdata och sekundärdata. Denna klassificering visar hur 

vi har tänkt samla in informationen till vår empiridel i arbetet (Eriksson 2011, s. 85-87). 

 

Primärdata samlar vi in själva, medan sekundärdata är uppgifter som redan finns insamlade 

(Eriksson 2011, s. 88). För att få förståelse för användning av Lean-konceptet i företaget 

kommer vi att samla in primärdata genom ett studiebesök samt intervjuer med personal, som 

jobbar med Lean-konceptet dagligen, på en avdelning i AstraZeneca. Vi har valt att använda 

individuella intervjuer i vår insamling av primärdata. Eftersom vi även utför ett studiebesök, 

på det valda företaget, skulle det vara möjligt att även utföra gruppintervjuer med anställda. 

Eftersom gruppintervjuerna kan vara besvärliga att dokumentera har vi i vår studie valt att 

koncentrera oss på de individuella intervjuerna.  

 

Under studiebesöket kommer vi att få möjlighet att utföra även icke-deltagande observationer 

på arbetsplatsen. Dessa observationer ska vi använda som en hjälp, när vi analyserar 

resultaten från de olika individuella intervjuerna. Vi kommer även använda en typ av 

deltagande observation, men denna observation kommer att vara tidsmässigt kort på grund av 
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tidsramen för arbetet. Som en huvudmetod för insamling av primärdata för studien kommer vi 

använda de individuella intervjuerna med medarbetarna. Insamlingen av sekundärdata 

kommer vi att utföra genom att granska olika dokument samt vetenskapliga artiklar på 

internet. Intervjuerna kommer att baseras på frågorna som vi har angett under 

problemformuleringen i början av detta examinationsarbete. 

 

2.2 Val av metod  

När man ska samla in och bearbeta data så finns de två olika metodstrategier som kan 

användas. Vi har valt att använda Lars Torsten Erikssons förklaringar av metodstrategier. Den 

kvantitativa forskningen arbetar med numeriska uppgifter (Eriksson 2011, s. 87). Med detta 

menas att kvantitativa data som samlas in är mätbara, alltså att de kan återges i siffror. Vi kan 

exemplifiera detta med följande exempel. En SAAB är 100 000 kr billigare än Volvo. 

Prisskillnaden mellan SAAB och Volvo går att mäta i siffror och är kvantifierbar. En 

kvantitativ studie arbetar med numeriska uppgifter medan alla övriga brukar ses som 

kvalitativa studier. Det vanligaste är att kvalitativa studier är verbala (Eriksson 2011, s.87). Vi 

har valt den kvalitativa metoden för att jämföra hur väl de teoretiska begreppen inom Lean-

konceptet stämmer överrens med verkligheten av de resultat som vi inhämtat genom 

fallstudien.  

 

2.3 Kvalitativ metod  

Då vår problemformulering är av sådan karaktär att observationer och intervjuer skall 

genomföras och att resultaten inte är givna leder detta till att en kvalitativ metod lämpar sig 

bäst för att beskriva hur ett svenskt företag arbetar med Lean. De metoder för insamling av 

information som förknippas med kvalitativ forskning har länge använts av samhällsvetare. 

Den mest kända av dessa metoder är deltagande observation, som innebär att forskaren under 

lång tid ägnar sig helt åt undersökningspersonerna i syfte att få en heltäckande och 

djupgående bild av gruppen och organisationen (Bryman 2011, s. 58). På grund av den 

begränsade tidsomfattningen, kommer den deltagande observationen att ske under en kortare 

tid under ett studiebesök, vilket strider mot Brymans beskrivning om den deltagande 

observationen. För att täcka upp eventuella informationsbortfall från den begränsade 

deltagande observationen kommer vår studie att kompletteras med icke-deltagande 

observationer samt med intervjuer med chefer och medarbetare på avdelningen.  
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2.4 Utformning av fallstudien  

Fallstudien kommer att bestå av två olika delar. Den första delen kommer att bestå av 

studiebesök i fabriken där vi har tänkt utföra fallstudien. Den andra delen av fallstudien 

kommer att bestå av intervjuer med de anställda i fabriken. Tanken med det inledande 

studiebesöket är att det ska ge oss en inblick i verksamheten och en möjlighet att strukturera 

och modifiera om frågorna till intervjun för att vi ska få ut så mycket som möjligt vid varje 

intervjutillfälle. Intervjuerna kommer att ske med medarbetare och chefer för att kunna samla 

in viktiga uppfattningar från olika delar och nivåer inom organisationen. De sammanställda 

intervjuerna kommer att presenteras i empiridelen. Vi har valt att låta intervjupersonerna vara 

anonyma för att därmed underlätta deltagarnas medverkan i denna forskning. Vi anser att 

anonymitet underlättar insamlingen av information. Intervjuerna kommer att ske genom 

personliga möten där vi kommer att fokusera på att låta de intervjuade personerna tala så 

mycket och så fritt som möjligt. Intervjuerna kommer att följa Bill Gillhams modell för 

strukturerade intervjuer som beskrivs i boken Forskningsintervjun (Gillham 2008, s. 115). 

Som stöd vid intervjuerna kommer ett frågeformulär att användas för att de intervjuade 

personerna skall få likvärdiga frågor vid varje intervjutillfälle.   

 

 2.5 Val av respondenter 

Syftet, med att välja ut respondenter från olika nivåer i organisationen, är att vi har haft en 

vilja och ambition att försöka täcka in helheten. De olika nivåerna är fördelade enligt följande: 

 

 Processoperatör - Sköter det dagliga arbetet i produktionen. Delaktig i Lean-arbetet 

genom att utforma och utveckla arbetet med att optimera och effektivisera processer 

och arbetssätt. 

 Lagsamordnare - Har det övergripande ansvaret för planeringen av 

tillverkningsprocesserna och samordnar personalresurser. Ansvarar för dagliga 

planeringsmöten.  

 Gruppchef - Har det övergripande ansvaret för produktionen och har personalansvar 

för ca 20 processoperatörer. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Vi känner att det är viktigt att vi presenterar resultat och slutsats med bra kvalitet. Då menar 

vi att det är viktigt att vi tar hänsyn till fallstudiens validitet och reliabilitet. En tillförlitlig 
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forskning ger utmärkt validitet och reliabilitet vilket leder till att forskningsresultat av vår 

rapport kan användas även av andra forskare i andra sammanhang. 

 

Validitet definieras som mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta 

(Eriksson 2011, s. 60). Vi försöker att öka tillförligheten vid våra intervjuer och i svaren från 

våra intervjupersoner genom att välja ut de medarbetare som har jobbat med Lean före och 

efter införandet av konceptet samt de medarbetare som har varit aktiva i implementeringen av 

olika processer och aktiviteter i verksamhet. Utöver detta försöker vi höja validiteten genom 

att förklara betydelsen av vår studie för dem som arbetar med detta koncept. Resultaten i vår 

studie kan komma att förbättra användningen av konceptet i det praktiska arbetet i företaget. 

Vi försöker även att föra en öppen dialog med intervjupersonerna för att undvika att få svar 

som präglas av intervjupersonernas egna värderingar om våra olika frågeställningar. Vårt mål 

är att få så objektiva svar som möjligt där svaren inte påverkas av intervjupersonernas egna 

personliga värderingar.  

 

Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Det är mycket viktigt att instrumentet 

mäter det som det är avsett att mäta och inget annat. Om instrumentet inte mäter det, det är 

avsett att göra, är det mindre intressant att veta om mätningen har varit av bra kvalitet. 

Reliabilitet är ett ytterligare krav för en lyckad mätning och det innebär att ett mätinstrument 

ska ge stabila utslag. Om någon annan upprepar försöket vid ett annat tillfälle och på ett annat 

urval, ska försöket även då ge ett likt resultat (Eriksson 2011, s. 61). För att få den största 

möjliga reliabiliteten i vår undersökning måste vi välja de medarbetare till våra intervjuer som 

har den största kunskapen om de frågeställningar som vi kommer att ha vid intervjuerna. Vi 

kommer att välja ut olika medarbetare med likvärdiga positioner i företaget som kommer att 

ge bättre inblick av de sakliga svar och minska risken för de eventuella individuella 

personliga värderingarna i intervjuerna. Detta kommer vi att genomföra genom att intervjua 

till exempel flera olika processoperatörer, där de olika medarbetarna kommer kunna förmedla 

var sin uppfattning om de frågor vi kommer att ställa. 

 

2.7 Litteratur och källor 

Vi har använt både internet och bibliotekets databaser för att hitta information till vårt arbete. 

Den teoretiska informationen till detta arbete har hämtats från olika vetenskapliga artiklar, 

böcker samt internetsidor. Det sökord som vi har använt mest i sökningar i olika databaser är 
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Lean, men vi har även letat efter information med de olika koncepttermerna som ingår i 

styrverktyget Lean. Under arbetets gång har vi läst och granskat ett stort antal olika källor och 

ur dessa har vi gjort ett urval som passar till vår studie. Vi har varit noggranna med att 

använda de senaste källorna för att undersökningen skall vara så aktuell som möjligt.   

 

2.8 Källkritik 

I litteraturstudien kommer vi att gå igenom vetenskapliga artiklar, böcker och internetsidor 

om Lean. Dessa källor kommer vi att granska kritiskt för att sedan använda den 

informationen, som är lämplig, i vår slutliga rapport. För att våra resultat i rapporten ska vara 

pålitliga, kommer vi lägga stor vikt vid kvaliteten hos de källor vi använder i detta arbete. Vi 

använder tydliga referenser i löpande text som ska göra det lättare för läsaren att kontrollera 

de källor vi använder i detta dokument. När vi väljer källor till vår undersökning, är det ytterst 

viktigt att vi hittar de källor med tillfredställande relevans och validitet till de frågeställningar 

vi har satt upp i början av planeringen. 

 

3 Teori 

3.1 Lean filosofi och Lean-verktyg 

Lean är ett samlingsnamn för olika arbetsmetoder inom konceptet och för de praktiska 

verktyg som är brukbara för att genomdriva implementeringen av Lean inom en organisation 

och att upprätthålla en långsiktig satsning i organisationen med detta koncept. Konceptets 

olika arbetsmetoder kan användas för att få förståelse vad begreppet Lean innebär. De 

praktiska verktygen inom konceptet används ofta i det dagliga verksamhetsarbetet som i 

konkreta visualiseringstavlor (det vill säga olika kartor) för olika mätetal, mötesramar och i de 

avritade förloppen av de utförda arbetena på arbetsplatsen. En del av Lean-verktygen används 

under en längre tidsaspekt, medan vissa andra verktyg används vanligtvis att skapa små 

förbättringar i organisation med så snabba genomslag som möjligt. Gemensamt för de olika 

Lean-verktygen är dock att de gör det möjligt att minska de icke värdeskapande aktiviteter 

inom organisation och att uppmärksamma de tänkbara kostnads- och ledtidsminskningar som 

ingen tidigare har lagt märke till. 

 

Blücher & Öjmertz (2004) skriver att en förståelse för den egna organisationens helhet 

påverkar valet av olika Lean-verktyg. Ett icke genomtänkt val av verktyg kan till slut resultera 

i en låda av verktyg som inte kan användas i produktionen. Inom litteraturen finns det ett antal 
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olika verktyg beskrivna som med fördel kan appliceras på ett tillvekningsinriktat företag. De 

olika Lean-verktygslådorna är komplicerade att avgränsa och detta arbete med avgränsningar 

ger inte en möjlighet för företaget att beskriva alla de använda verktygslådorna. I teoridelen 

till vårt arbete har vi beskrivit de vanligt förekommande verktygen i ett tillverkande företag. 

Grunden för vårt urval i denna forskning har varit att ta hänsyn till vilka verktyg som vi har 

behövt kunskap om i den fältstudie som vi kommer att utföra på AstraZeneca.  

 

3.2.1 Systemtänkande  
 

Det är först när de enskilda Lean-initiativ, som kan kopplas till förbättringar, och när 

implementeringen av konceptet i helhet genomdrivs, som de stora fördelarna märks i en 

organisation. Vid en lyckad etablering av Lean i verksamheten, är ett helhetstänkande 

avgörande (Shah & Ward 2007, s. 785-805).  

 

Målet är att utforma ett system där produktionen och processerna styrs av kundens behov.  

Verksamheten delas upp i två olika delar. Den första delen är kärnverksamheten och till den 

verksamheten hör de aktiviteter som skapar mervärde för kunden. Den andra delen är 

stödjande verksamhet och skapar inget direkt värde för kunden men är viktig för 

produktionen. För att kunna dela in verksamheten i kärnverksamhet och stödjande verksamhet 

så krävs det en kartläggning av aktiviteterna. Utgångspunkten för kartläggningen är att 

försöka identifiera vilka processer som skapar mervärde för kunderna. Kartläggningen ska 

innehålla en värdeflödesanalys som synliggör samtliga steg från kundens behov till en färdig 

produkt. 

 

3.2.2 Kartläggning av värdeflöde  
 

En viktig del av implementeringen av Lean-verktyg i en organisation är att ha tillräcklig 

kontroll över varuflödet i tillverkningen av företagets produkter. Kontroll över flödet i 

tillverkningen kan genomföras med hjälp av värdeflödesanalys. Med värdeflödesanalys menas 

att företaget genomför en kartläggning av deras egna processer och synliggör samtliga steg 

från kundernas behov till helt färdiga produkter. Detta arbete bör påbörjas innan arbetet med 

kostnadsreduceringar och identifieringar av spill i produktionen påbörjas. Målet med denna 

analys är att konkret synliggöra orsaker för de avstannade processerna samt de väntetider som 

uppstår när verksamheten stannar upp på grund av olika anledningar och att göra en 

återkoppling om hur lång tid ett delmoment tar jämfört med produktens genomloppstid genom 
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produktionsflödet. Med hjälp av de avritade nutida flödena koncentreras arbetet på att bygga 

upp ett framtida helhetligt flöde enligt principerna för Lean-konceptet. Denna metod med 

värdeflödesanalys är relativt enkel och kostnadseffektiv jämfört med nyttan som företaget får 

av den.  

 

En av de största fördelarna är att helheten blir konkret och synlig vilket gör att olika 

subsystem och dubbelarbete kan undvikas. Rother m fl. (2004) skriver även att det är möjligt 

att framställa effekterna av förbättringsarbetet genom att bevisa de olika skillnaderna mellan 

kartan av ursprungliga flöden och den framtida kartan där kontexten mellan olika stegen är 

möjlig att mäta. Flera olika arbetsmoment gjorda av olika skilda kunskapskompetenser förs 

samman under produkternas genomloppstid genom tillverkningsflödet. Dessa kan föras 

samman med hjälp av informationen från olika professioner på arbetsplatsen. Denna 

information kan kommuniceras på flera olika sätt. Den kommunicerade informationens 

centrala roll gör även att flödet av information är möjligt att kartlägga samtidigt under 

processen. Rother m fl. (2004) påpekar även att det är en viktig uppgift för 

verksamhetsledningen att se till att arbetet med förbättringar av det totala värdeflödet görs så 

att det inkluderar hela tillverkningsorganisationen.  

 

Att uppfatta och upptäcka olika processer och deras värdeflöden kräver mycket erfarenhet av 

medarbetarna som arbetar med detta, varför Bicheno m fl. (2008) föreslår att de anställda ska 

engageras i detta arbete för att på så sätt minska risken att specialkompetens inom de olika 

områdena på arbetsplatsen försvinner. Bicheno m fl. (2008) och Rother m fl. (2004) 

argumenterar vidare att företagsledningen ska fokusera på att utföra undersökningen av de 

övergripande processerna och delprocesserna i verksamheten och inte över det särskilda 

arbetet som är gjort i de olika enheterna på arbetsplatsen.  

 

En produktfamilj – Rother m fl. (2004) anser att företaget bör börja arbetet med att välja ut en 

produktfamilj. Ledningen ska teckna ned ett flöde över valda produkter och deras tillstånd 

eller funktion i nuläge. Produktfamiljen består av produkter som går igenom samma 

arbetsprocesser och maskiner. I valet av produktfamilj ska företaget ta hänsyn till kundens syn 

på värdeflödet. Företaget kan till exempel välja produkter som har en stor efterfrågan. 

 

Nutida tillstånd (aktuellt tillstånd) – i början av arbete med värdeflödesanalysen gäller det att 

besluta inom vilken detaljnivå av arbetet analysen ska utföras (Rother m fl. 2004). 
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Värdeflödesanalysen kan begränsas till en skärskild tillverkningsenhet eller utvidgas att 

omfatta en hel organisation. Kartläggningen av processer kan baseras på fyra olika delar:  

 

1. Kunden – kartläggningen av processerna ska grundas på slutkundens specifika krav. Värdet 

av produktionsprocessen ska grunda sig på vad kunderna har för önskemål om företagets olika 

delprocesser. Inklusive både den interna kunden i det egna företaget som tar hand om varan i 

nästa processteg i varuflödet och den externa kunden som i slutet av varuflödet ska ha den 

färdiga varan. 

 

2. Processer – I nästa steg gäller det att kartlägga de olika tillverkningsprocesserna i företaget. 

För alla delprocesser i varuflödet ska all information samlas in, som till exempel varans 

cykeltid, de olika ställtiderna mellan olika arbetsprocesser och den tillgängliga arbetstiden för 

processer. Även de olika ställen där material förvaras i de olika lager skrivs ner under detta 

steg.  

 

3. Materialflödet – Under nästa arbetssteg ska materialflödet visualiseras med hjälp av tecken 

som visar riktningen av varuflödet från inköp, genom tillverkningsflödet till utleverans till den 

slutliga kunden. Materialflödet, som illustrerats, ska påvisa om förflyttningarna av produkten 

följer ett flöde i en rätt riktning.  

 

4. Informationsflödet – Informationsflödet är det sista steget där flödet av informationen 

tecknas ner mellan delprocesser för att visa hur och vilken riktning informationen förflyttar 

sig mellan personalen på olika avdelningar.  

 

Det värdeflöde, som är under undersökning, sammanfattas först och sedan upprättas en figur 

över den använda tiden under de olika processerna som ska visa produkternas genomsnittliga 

tid i olika delar av varuflödet. Den tid, som höjer värdet av varan i form av vidareförädling 

särskiljs från den övriga tiden, som sedan jämförs med produktens totala genomloppstid för 

att kunna mäta tillverkningssystemets effektivitet (Rother & Shook 2003).  

 

Framtida tillståndet – Framtida varuflödet byggs upp efter principerna från Lean-konceptet. 

Målet med ett effektivt varuflöde kan enligt Karlsson & Åhlström (1996, s. 24-41) beskrivas 

som ett varuflöde där alla processer och aktiviteter som företaget upprättar i sin tillverkning 
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ska styras av interna och externa kundernas efterfrågan. Det är även viktigt att utrustning som 

används vid olika arbetsprocesser och de maskiner som används i tillverkningen är 

tillgängliga när behovet uppstår och deras ställtid mellan de olika delprocesserna ska 

minimeras så gott det går. De korta ställtiderna ska leda i sin tur till en mer flexibel 

tillverkning som bör minska antal varor i lager av de produkter som är under arbete. Det 

framtida måltillståndet är möjligt att uppnå genom att arbeta mot att spill och väntetider i 

tillverkningsprocesserna ska elimineras i varje pris.  

 

Handlingsplan – Handlingsplanens uppgift är att ge förslag hur de förbättringsförslagen i 

framtida tillståndet ska genomföras i praktiken. De förslagen i framtida tillståndet är värdelösa 

tills de har blivit förvekligade i verkligheten. Handlingsplanens uppgift är att visa vad som ska 

genomföras, under vilken tid det ska genomföras och lämna en detaljerad plan för hur allt ska 

genomföras.   

 

3.3 Leanverktyg 

3.3.1 Standardiserade arbetssätt  

Enligt Liker (2004) ska en standard beskriva hur olika processer ska utföras. Genom att skapa 

repetition i företagets processer kan en bästa praxis upprättas som leder till minskade fel och 

avvikelser i processerna. De repeterbara processerna kommer att formas genom 

medarbetarens erfarenheter. Standarden utgör ett moment i Lean med avseende på förbättring. 

Standarden ska ständigt utvecklas och optimeras för att skapa bättre arbetsrutiner. Arbetet 

med att förbättra och skapa standarder innebär att arbetets olika processer dokumenteras och 

granskas för att hitta möjligheter till effektiviseringar.  

 

Blücher & Öjmertz (2004) menar att de traditionella arbetsätten allt för oftast har skapat av 

produktionstekniker som funnit den bästa lösningen i teorin. De förespråkar istället att det är 

medarbetarna som arbetar nära processerna som ska ansvara för att utforma standarder. 

Ledningen och processteknikerna ska istället ha en stödjande funktion vid framtagandet av 

standarder. Om medarbetarna har inflytande över framtagandet av standarder så kommer 

intresset av att följa standarden att öka och ge ett ökat intresse för att utveckla och förbättra 

dessa standarder. Att tvinga medarbetarna att rätta sig efter en standard som är framtagen och 

tvingande från en högre ledning har oftast en motsatt effekt än den var menad att ha. 
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När nya standarder ska implementeras i verksamheten är det viktigt att samtliga medarbetare 

som berörs av förändringen informeras så att alla som arbetar med den nya standardiserade 

processen är insatta i det nya arbetssättet.  

 

En strukturerad och välplanerad arbetsplats är en förutsättning för att personalen ska kunna 

medverka till att skapa effektiva standarder. Medarbetarna måste även vara medvetna om 

vilka processer och arbetsmoment som finns på arbetsplatsen. För att skapa en bra struktur på 

arbetsplatsen är Lean-verktyget 5S lämpligt att använda, vilket beskrivs närmare nedan. 

 

3.3.2 Konceptets 5S – Sortera, systematisera, städa, standardisera, skapa 

vana  

Genom att använda de 5S:en i en organisation, får anställda en strukturerad och 

vällorganiserad arbetsplats. Dessa 5S är en del av de viktiga grundstenarna inom Lean-

konceptet för att organisation i praktiken ska kunna minimera spill och fel i produktionen, 

minska variation samt på långsikt förbättra effektiviteten i sin produktion (IVF, 2011). 

 

De 5S i konceptet kan beskrivas enligt följande: 

 

1. Sortera – Undersök arbetsplatsen, särskilj och sortera de saker som inte behövs och 

omorganisera de saker som behövs för att utföra ett gott arbete. Dessa saker inkluderar 

verktyg, material och utrustning.  

 

2. Systematisera – Gör arbetsplatsen systematiserad så att den är enkel och välplanerad. Ha en 

överblick speciellt över de olika verktygen, instruktionerna och rutinerna, som är kvar efter 

sorteringen. Allt som behövs för att utföra arbetet ska vara lättillgängligt och ordnat i en 

ordning som är logisk. Arbetarna ska inte behöva göra onödiga rörelser för att hitta verktyg 

eller material för att utföra sitt arbete. Betänk att de verktyg som används mest ska ha den 

tydligaste och rymligaste platsen. Detta kan underlättas om specifika platser för material och 

verktyg är märkta ordentligt. Var sak har sin plats. Detta för att minska tiden för att leta efter 

verktyg och material. 
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3. Städa och kontrollera – kontrollera arbetsplatsen noggrant när den städas för att vara säker 

på att den skapade ursprungliga ordningen återstår. Kontinuerlig städning och inspektion av 

denna typ ska utföras regelbundet, helst varje dag. Om ett eller flera verktyg har hamnat på fel 

ställe ska de placeras på deras rätta platser omedelbart. Utrustningen ska även kontrolleras så 

att den är i gott skick. 

 

4. Standardisera – för att kunna följa de tre första S:en ska olika standarder för arbetet 

införas. En standard ska innehålla information om metoderna för att upprätthålla en 

välorganiserad arbetsplats inom ramen för dessa 5 S.  

 

5. Skapa vana – All personal ska jobba kontinuerligt med 5S. De berörda medarbetarna har 

en viktig uppgift att delta i arbetet för att förbättra arbetsplatsens ordning och struktur 

ytterligare. Företagsledningen ska även uppmuntra personalen att skapa en vana att hålla 

ordning och reda på sin egen arbetsplats. 

 

Arbetet med detta Lean-verktyg (5S) har ett syfte till att ett speciellt tankesätt byggs in i de 

anställdas rutiner för att få en bättre motiverad personal där förbättringsarbetet spelar en 

betydande roll. 5S utvecklar ofta även organisationen genom att det ifrågasätter slöserier i 

tillverkningen samt att lagarbete-känslan förstärks hos de medarbetare som känner sig 

delaktiga i arbetet med detta styrverktyg (IVF, 2011). 

 

3.3.3 Visuell styrning  

Att konkretisera hur arbetet ska utföras och hur det kan avvika från rådande standarder, är det 

som begreppet visuell styrning innefattar (IVF, 2011). Genom att visualisera arbetsmoment 

och processer i produktionen blir det lättare för medarbetare och chefer att överblicka vad 

som händer i processerna och det medför att det blir lättare att anpassa och styra resurser till 

processerna. 

 

Enligt Braun & Kessiakoff (2005) ska synliga mål och resultat vara konkreta och visuella. 

Förbättringsarbetet ska vara synligt på strategiska platser i produktionen. Tavlorna ska vara 

överskådliga och det ska vara tydligt och lätt att uppfatta informationen som presenteras. 

Tydlig ansvarsfördelning och klara tidsplaner är viktiga inslag i detta verktyg. 

Arbetsuppgifterna skall vara tydligt visualiserade med en tydlig och logisk layout på 
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arbetsplatsen och de visuella styrmedlen ska vara integrerade i arbetsprocessen (Braun & 

Kessiakoff 2005, s.25). 

 

3.3.4 Ständiga förbättringar 

I olika organisationer är det vanligt att prata om förbättringar i olika sammanhang. Oftast 

uppfattar anställda i ett företag att dessa förbättringar är bara förbättringar för företaget och 

försämringar för de anställda. För att få alla medarbetare delaktiga i arbetet med ständiga 

förbättringar är det viktigt att alla förstår vad själva begreppet innebär. För att alla ska få 

vetskap om att vad man menar med förbättringar, ska alla ha information om de fel, problem 

och möjligheter i verksamheten som utgör grunden till att något kan göras bättre (Sörqvist 

2004, s. 67).  

 

Arbetet med ständiga förbättringar innebär inte att arbeta om och förändra företagets 

aktiviteter och processer. Arbetet innebär att alla medarbetare i organisationen är ansvariga att 

försöka att förbättra företagets existerande processer, arbetsmoment och aktiviteter (Ax m fl. 

2009, s. 474-475).  

 

Grundtanken med ständiga förbättringar är att många små förbättringar till slut ska resultera i 

stora förbättringar (Ax m fl. 2009, s. 477). Organisationsstrukturen ska vara uppbyggd så att 

alla anställda ska vara delaktiga, men att det är främst de på golvet som driver 

förbättringsförslagen. Medarbetare högre upp i hierarkin ska ge support och möjligheter för 

medarbetarna på lägre nivåer i organisationen att genomdriva förbättringarna.  

 

För att kunna hålla förbättringsarbetet i gång krävs det information, vilket en organisation kan 

hämta in via externa eller interna källor (Ax m fl. 2009, s. 483). Extern och intern information 

genom benchmarking ger en överblick över hur andra verksamheter inom samma marknader 

arbetar i olika avseenden och förbättrar förbättringsarbetet genom att positionera de egna 

verksamhetsprestationerna i jämförelse med jämförelseobjektet. Mer av dessa sätt kommer vi 

att ta upp i eget kapitel om benchmarking.  

 

Liker (2004) beskriver att informationen om förbättringsaktiviteter sprids genom regelbundna 

förbättringsmöten på arbetsplatsen. Mötena beskrivs ofta som snabba och effektiva där 

medarbetare från olika nivåer i organisationen träffas regelbundet för att lyfta upp olika 
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förbättringsförslag. Under mötet genereras olika förbättringsaktiviteter och resurser tilldelas 

för att driva igenom förbättringen. En lämplig mötesfrekvens är en gång i veckan för att få 

kontinuitet i förbättringsarbetet. Under mötena bör visuella tavlor användas för att visualisera 

pågående och potentiella förbättringsområden samt tidsramar när förbättringarna ska vara 

implementerade i verksamheten. Förbättringsverksamheten har som mål att effektivisera 

organisationens beslutsfattande och identifiera de arbetsinsatser som skapar ett mervärde för 

kunderna.  

 

Karlsson & Åhlström (1996) beskriver förbättringsmötena som kvalitetscirklar där 

medarbetarna är delaktiga och argumenterar för sina förbättringsförslag. Metoden leder till ett 

ökat intresse för förslagsverksamheten i jämförelse med den mer traditionella formen där 

medarbetarna lägger ett förslag i en förslagslåda. De betonar också vikten av att arbetet med 

förbättringar ska vara kopplat till ett tydligt välutarbetat system för att implementera 

förbättringsförslag. För att få ytterligare bättre effekt på förbättringsarbetet bör 

förslagsverksamheten kopplas till något belöningssystem för att öka delaktigheten. 

 

3.3.5 SMED  

Ställtider är en benämning som används för att ställa om en maskin från att producera en 

produkt till att ställa om den att tillverka en annan produkt (Krajevski m fl. 2010). Segerstedt 

(2008) beskriver SMED (Single digit-Minute Exchange of Die) som en metod för att minska 

ställtider. Många gånger anses ställtider vara givna i produktionsprocessen och när maskinen 

står stilla så arbetar man hårt med att ställa om maskinen till den nya processen. Men allt för 

ofta finns det inget systematiskt sätt att effektivisera arbetssättet. Mycket finns att vinna på att 

arbeta för att minska ställtiderna. Många gånger behöver inte insatserna vara alltför stora utan 

det kan räcka med små insatser som ofta handlar om att mäta och visualisera arbetet. 

 

3.3.6 Kaizen 

Kaizenkonceptet är ett ytterligare Lean-verktyg som syftar till ständiga förbättringar. 

Konceptet är en styrfilosofi där verksamheten alltid ska utvecklas. Företaget, som använder 

kaizenkalkylering, väljer en produkt eller tjänst som är i produktionen och koncentrerar på att 

förbättra denna existerande process. Ledningens mål är att göra detta förbättringsarbete till en 

del av vardagen och att denna förbättringsprocess ska styra hela organisationen (Ax m fl. 

2009, s. 477).  
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Kaizen-filosofi har kunden som sin utgångspunkt, där kundernas syn på kvalitet är prioriterad. 

Med tiden är det vanligt att kundernas behov och smak förändras, vilket förändrar även bilden 

av de olika kraven som de har. Det är en av de största orsakerna varför det är viktigt att 

organisationen ständigt jobbar med att förbättra sin verksamhet. Alla anställda i företaget 

måste vara med om detta arbete, inklusive alla medarbetare från företagsstyrelse till de 

anställda på golvet.  

 

I Kaizenkalkylering fokuserar företaget främst på produkter som är under tillverkning samt de 

aktuella kostnaderna för tillverkningen. Innan ett företag börjar tillverka sina produkter är en 

betydande del av produktens kostnader redan bestämda. Ändå är det fortlöpande arbetet med 

kostnadsreduceringar fortfarande betydelsefullt. Under en målkostnadskalkyleringsprocess 

har företaget fastställt produktens specifika design- och funktionslösningar. I 

Kaizenkalkylering riktas arbetet med kostnadsreduceringar mot de redan valda lösningarna i 

målkostnadskalkyleringen, inklusive själva produkten och tillverkningen.  

 

Det bästa sättet, med förbättringsarbetet och kostnadsreduceringarna, är att 

verksamhetspersonalen kommer med sina egna förbättringsförslag till företagsledningen. Om 

ledningen godtar dessa förslag kommer verksamhetspersonalen att få en bättre motivation att 

utföra dessa förbättringsförslag i den verkliga verksamheten. Det finns även en annan fördel, 

när personalen som utför själva arbetet sitter med kunskap för det praktiska arbetet och kan 

därmed veta var någonstans i organisationen kan man förbättra processen. 

 

3.3.7 Jidoka  

Med hjälp av Jidoka, kan felaktiga komponenter fångas upp i tillverkningsprocessen. En 

felaktig komponent ska alltid identifieras och kasseras. Felaktiga komponenter ska inte leva 

vidare i processen. Jidoka beskrivs som en metod att överföra människans intelligens till 

maskinerna vilket innebär att maskinerna omedelbart ska stoppa tillverkningen och ge 

signaler om att det finns felaktiga komponenter i produktionen (IVF, 2011). När det uppstår 

problem i produktionen ska den omedelbart stoppas och produktionen kan startas upp först 

när felet är åtgärdat (Krajewski m fl. 2010). Jidoka fokuserar även på att dela upp 

arbetsaktiviteter från maskinaktiviteter. Syftet med detta är att kunna skapa mer tid för 
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medarbetarna eftersom tid frigörs genom att medarbetarna inte behöver passa maskinerna hela 

tiden. Den frigjorda tiden kan användas för att köra flera aktiviteter samtidigt. 

 

Jidoka innebär att upprätthålla felfria processer: 

 Processkapabilitet/-duglighet 

 Inneslutande. Fel upptäcks snabbt och hålls inneslutna i zonen. 

 Feedback. Snabb återkoppling så att åtgärder snabbt kan vidtas. 

 

3.3.8 Poka-Yoke 

Poka-yoke är ett kvalitetssäkringssystem som utvecklades av den japanska 

tillverkningsingenjören Shigeo Shingo. Syftet med Poka-Yoke är att eliminera felaktigheter i 

en produkt genom att förebygga eller rätta till misstag i tidigt skede (Robinsson H, 1997). 

Poka-Yoke är ett japanskt uttryck som kan översättas till svenska ungefär så här: att säkra 

produktionen så att det blir rätt samt förebygga fel i produktionen (Microbus, 2011). 

Tillsammans bildar termerna Poka (oavsiktligt fel) och Yoke (förhindra) begreppet Poka-

Yoke, en typ av tillvägagångssätt för att säkerställa kvalitet vid källan genom att skapa ett så 

felsäkert system som möjligt (Krajewski m fl. 2010). 

 

Krajewski m fl. (2010) tar upp ett exempel där en produktionsenhet använder sig av bara delar 

som är planerade för att enbart kunna monteras ihop på rätt sätt. Dessa författare beskriver ett 

mer vardagligt exempel av Poka-Yoke med bensinpumpar som ett exempel. Det finns olika 

munstycken på pumpen för bensin; blyfri bensin och diesel. Tanklocken på nyare och 

moderna bilar är anpassade för att bara passa det munstycke som anpassats till bilen bränsle. 

Dennis (2002, s. 91) anser att en av de viktigaste fördelarna med Poka-Yoke är att, förutom att 

verktyget minimerar antalen brister och fel i en tillverkningsprocess, konceptet även minskar 

arbetarnas psykiska och mentala börda. Bördan minskas genom att de anställda inte behöver 

oroa sig att göra fel lika mycket än förr. 

 

Dennis (2002) hävdar även att utvecklingsmöjligheterna kommer från delaktiga medarbetare 

längre ner i organisationen vid de olika tillverkningsavdelningarna. Han förespråkar vidare att 

Poka-Yoke är ett relativt okomplicerat verktyg som inte kräver så mycket resurser från 

organisationen. 
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3.3.9 Heijunka  

Begreppet Heijunka betyder att bestämma variationen av produktens ankomstsekvenser i 

tillverkningen för att uppnå högre kapacitetsutnyttjande. I användningen av detta koncept är 

schemaläggning av produktionen viktigt för att maximera utnyttjandet av själva 

tillverkningsprocessen (Hüttmeir m fl. 2009). Heijunka syftar till att öka utjämningen av 

produktionsvolymen (Krajewski m fl. 2010). Målet med konceptet är att få ett jämnt utflöde 

av färdiga produkter. Målet är att arbeta aktivt med att arbeta bort dalar och toppar i 

produktionen. Ett jämnare produktionsflöde leder till ett minskat slitage på arbetskraften och 

maskinerna. De över- och underutnyttjas inte vilket leder till mindre produktionsstop för akut 

underhåll. En ytterligare fördel är att det blir lättare att planera in avhjälpande underhåll för 

maskiner samt personalen. 

 

3.3.10 Kanban  

Krajewski m fl. (2010) beskriver Kanban som en viktig komponent för att en tillverkande 

organisation ska kunna uppnå en tillverkningsprocess som innebär att produkterna ska 

produceras utifrån efterfrågan och inte enligt beräknad efterfrågan. 

Kanban-konceptet skulle kunna definieras som en schemaläggning av efterfrågan. I 

tillverkning som är kontrollerad av Kanban tillverkar anställda produkter baserad på den 

aktuella efterfrågan istället för den beräknade.  

 

Dennis (2002) anser att Kanban-verktyget är ett konkret och visuellt verktyg för att 

produktion ska kunna uppnå målet med JIT (Just-in-time). Trygg m fl. (2010) anser att Just-

In-Time är ett samlingsnamn för flera olika sätt att producera varor i rätt antal vid rätt 

tidpunkt. I Kanban-konceptet avses olika kort med olika betydelse som kan användas för att 

ha kontroll över materialflödet i tillverkningen.  

 

Fördelarna med Kanban är enligt Krajewski m fl. (2010) att det minskar mängden produkter 

som är under arbete och koncentrerar sig bara på det material som behövs i tillverkningen, 

vilket minimerar spill i produktionen. Detta system gör det enkelt för företaget att reglera 

mängden material i produktionen samt gör det lättare att anpassa sig efter det verkliga behovet 

av material.  
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3.3.11 Benchmarking  

Benchmarking går ut på att söka efter nya idéer till metoder, principer och processer och att 

antingen direkt ta efter dem eller anpassa dem till det egna företagets situation i syfte att 

förbättra den egna verksamheten. Det finns alltid något företag som i något avseende är mer 

effektivt än det egna företaget (Ax m fl. 2009, s. 480).  

 

I Lean ska man göra ständiga förbättringar i en organisation där både intern- och 

externinformation spelar en betydande roll. Företaget har en möjlighet att använda 

benchmarking i sin insamling av information. Med intern benchmarking fokuserar 

organisation på de interna arbetssätten inom företaget. Ledningen kan jämföra lika 

arbetsmoment på olika avdelningar med varandra och kontrollera om de har skillnader i 

resultat och resursanvändning. Med användning av intern benchmarking har företaget tillgång 

till mycket information samt att denna förbättrar oftast kommunikationen mellan medarbetare 

i en organisation. I extern benchmarking riktas intresset mot andra företag som i något 

avseende anses vara framstående i branschen. Företaget kan välja att jämföra sin tillverkning 

mot ett annat företag som är mest framgångsrik på marknaden. Extern benchmarking kan på 

detta sätt ge nya idéer och förslag för att förbättra företagets egen tillverkning. 

”Benchmarking handlar om att göra jämförelser, att låta sig inspireras och lära av andra samt 

att ta efter de andra i syfte att förbättra den egna verksamheten (Ax m fl. 2009, s.485). 

 

3.4 Viktig vid implementering  

För att kunna skapa en Lean-kultur i en organisation, krävs det att Lean förankras i 

verksamheten så att medarbetarna vet vad Lean går ut på och tror på att konceptet kan fungera 

i verksamheten (Basin & Burcher 2006, s. 56-72). Dahlgaard & Dahlgaard-Park (2006, s. 

263-280) betonar vikten av det att det finns ett tydligt ledarskap i en organisation. 

Implementeringen av Lean i verksamheten måste ses som en resa, och inte som ett slutmål. 

Ett tillstånd som ska uppnås efter en viss tid. Det är viktigt för medarbetarna att de känner till 

spelreglerna med Lean. Målet med Lean är att göra besparingar genom att effektivisera 

processerna. Huvudsyftet med besparingarna ska inte vara att göra sig av med personal 

(Bhasin & Burcher 2006, s. 56-72). Det är sällan fördelaktigt att välja ut något av verktygen 

inom Lean, utan de ska med fördel användas tillsammans vid implementeringen.  
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Enligt Bhasin och Burcher (2006) så bygger misslyckande vid implementering av Lean allt 

för ofta på att verksamheten väljer ut ett av Lean-verktygen i stället för att ta till sig helheten 

av konceptet. Bhasin & Burcher (2006) hävdar även att det inte finns några tydliga mallar 

som kan beskriva hur Lean ska implementeras i en verksamhet. Enligt Askengren m fl. (2011) 

kan implementeringen av Lean ske enligt nedanstående steg; 

 

Kartlägg nuläget: Skapa en bild av företagets nuläge. Hur ser processernas flöden ut idag? 

Hur används personal, maskiner och utrustning i dag? 

 

Identifiera och definiera: Detta innebär att kartlägga och dokumentera vilka krav företagets 

kunder har? Vilka behov och förväntningar finns? 

 

Utför GAP- analys: I det här skedet visas det sig tydligt företagets förbättringspotential.  

GAP- analysen identifierar hur vi arbetar i dag och hur vi bör arbeta i framtiden. Potentiella 

slöserier och avvikelser ska identifieras. 

 

Avstämnings- och beslutspunkt: Efter att företaget ha identifierat skillnader i nuläget och ett 

önskat framtida läge genom GAP-analysen, är det nu hög tid att fatta beslut om man ska gå 

vidare till nästa steg. Ska verksamheten förbättra eller förändra nuvarande tillstånd -eller ska 

man vara nöjda med hur det ser ut . Det är i det här steget som beslutet om man vill införa 

Lean ska fattas. När beslutet om att införa Lean är taget, så fortsätter företaget att jobba med 

nästa steg. 

 

Upprättande av handlingsplan: Att bedöma kombinationen av de olika Lean-metoderna och 

-verktygen samt att hur de ska anpassas och implementeras i verksamheten. 

 

Introduktion och förberedelse: Att förankra Lean-filosofin hos all personal, anpassa 

organisationen, genomföra utbildningar av all personal i företaget. 

 

Implementering av Lean-metoder/verktyg: Att skapa förutsättningar för ett störningsfritt 

produktionsflöde genom implementering av anpassade Lean-metoder och -verktyg. 

Implementeringen sker först i liten skala för att sedan successivt implementeras i hela 

verksamheten (Askengren, 2011). 
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3.5 Teorier för lyckad förändring  

Många gånger är förändringar i en organisation oundvikliga för att den skall överleva över 

huvudtaget genom att skapa sig ytterligare konkurrensfördelar när branschen eller 

konkurrensen ändras. Förändringar i en organisation väcker upp olika farhågor hos de 

anställda. Innan företagsledningen har tagit ett beslut om att implementera ett nytt styrverktyg 

är det fördel om de känner till de faktorer som påverkar människornas syn för förändringar.  

 

Enligt Jones (2004) beror en organisationsförändrings framgång på balansen mellan krafterna 

för och emot den förändring företaget har tänkt sig att utföra. Viktigt för en lyckad förändring 

är att ledningen försöker att minska det eventuella motståndet bland de anställda och att öka 

positiva tankar om den blivande förändringen hos dem. Vid implementeringen av 

förändringar ska ledningen börja med att ta reda på de anställdas tankar om den kommande 

förändringen. Sedan ska de välja en lämplig strategi för implementeringen beroende på vad 

företaget har för mål och hur den allmänna inställningen gentemot förändringen ser ut.  

 

Angelöw (1991) anser att företaget måste ha en specifik handlingsplan, som hjälper till att öka 

de positiva tankarna hos de anställda. Oftast räcker det om företaget informerar hur 

förändringen påverkar dessa individer eftersom de anställda känner sig hotade av den 

osäkerhet som förändringen för med sig. Kommunikation och utbildning är de två bästa sätten 

enligt Angelöw (1991) för att öka kunskapen om förändringar hos medarbetare. Ibland 

hamnar företaget ändå i ett läge där de måste tvinga fram förändring i en organisation. Om 

företaget använder tvång vid implementeringen, har det negativa effekter bland medarbetarna. 

Det bästa sättet är att låta så många anställda som möjligt vara delaktiga i den 

förändringsprocess som företaget har planerat att starta.  

 

Kotter (1995) har utvecklat en modell för en lyckad förändring som består av åtta olika steg: 

 

 Det första som företaget ska göra vid implementering är att informera personalen att 

det finns ett behov av förändring i organisationen.  

 Nästa steg gå ut på att skaffa stort stöd bland nyckelpersonerna i företaget. 

  Det tredje steget är att måla upp en vision om att vad företaget vill åstadkomma 

genom denna förändring och sedan förmedla den till all personal i företaget. 
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  Under nästa steg ska det skapas en vilja bland de anställda att arbeta efter nya 

riktlinjer och metoder och inte hålla fast vid de gamla.  

 Ledningen bör även sätta upp några kortsiktiga delmål och informera personalen när 

dessa har blivit uppfyllda. På detta sätt kan ledningen visa de goda effekter 

implementeringen har haft.  

 Om de av ledningen uppsätta målen har blivit uppfyllda, kan den berörda personalen 

belönas för sitt arbete vilket blir en morot för andra medarbetare.  

 När organisation har uppnått de fösta målen, ska företaget sätta upp några nya mål och 

organisationen ska fortsätta arbeta mot de nya målen.  

 Det sista och åttonde steget gå ut på att företagsledningen gör förändringarna till en 

del av organisationskulturen i företaget.  

 

3.6 Brister och problem med Lean  

Det finns tendenser på att Lean kan sänka kvalitén på det utförda arbetet enligt Parker (2003, 

s. 620-634). De anställda som medverkar i Parkers forskning, visar tydligt att de inte är lika 

motiverade och hängivna gentemot arbetet. Lean kan lätt framkalla stress hos de anställda när 

den ansvariga chefen driver på de anställda för hårt i jakten att effektivisera verksamheten. 

För att Lean skall fungera på ett tillfredställande sätt krävs det att konceptet genomsyrar hela 

verksamheten. Lean bygger på att göra personalen delaktig i Lean- arbetet. Att implementera 

Lean utan att engagera och utbilda personalen kommer snabbt att resultera i att företaget 

kommer att misslyckas med att implementera Lean i sin verksamhet. 

 

4 Empiri 

4.1 Introduktion 

AstraZeneca är ett av värden största läkemedelsbolag och bedriver i huvudsak forskning och 

tillverkning av läkemedel. I Södertälje tillverkas företagets viktigaste produkter, Losec och 

Nexium. Losec tillverkas i tablettform och används för behandling av magsår. Efterföljaren 

till Losec heter Nexium och de båda produkterna tillverkas parallellt i samma fabrik. I 

Losec/Nexium-fabriken har man insett viden av att utveckla och arbeta med att optimera 

processer och arbetssätt. Tillverkningen sker i olika processavsnitt som formulering, 

tablettslagning och dragering.  
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Tillverkningen är hårt reglerad av olika myndighetskrav. Dessa krav varierar beroende på 

kund och är bestämda av respektive lands myndigheter. Produkter som skall säljas på den 

amerikanska marknaden har som regel hårdare krav än den europeiska marknaden. Allt 

avdelningen gör styrs och kontrolleras av dessa. Deras godkännande krävs för alla sorters 

förändringar som exempel ny teknikanvändning. Det gör det tidskrävande att införa 

förändringar i det praktiska arbetet. Fabriken kan till exempel inte byta ut en maskin till en 

annan hur som helst utan det krävs en lång process innan ett beslut kan tas. Det har gjort att 

avdelningen har valt att satsa på effektivisering av arbetsprocesser i stället.  

 

Enligt samtal med gruppchef så använder de Lean för att det är en metod för långsiktig 

konkurrenskraft. Det är en filosofi som stöder kund och effektivitet. Det är kundens behov 

som driver verksamheten och effektiviteten skapas genom att minska slöseri. När det gäller 

Lean i Losec/Nexium fabriken ska alla vara delaktiga och närvarande. När fabriken införde 

Lean-konceptet i verksamheten för ett antal år sedan så var det ett visst motstånd från 

processoperatörerna mot att arbeta med effektiviserings arbete. Det som vi har reflekterat över 

när vi studerat och pratat med processoperatörerna i produktionen är att de upplevde en rädsla 

att bli av med arbetet i takt med att verksamheten effektiviserades. Tankegångarna gick i stil 

med att nu kommer de att byta ut personal mot mer utvecklade arbetssätt och maskiner. 

Processoperatörerna i fabriken består av en blandning av yngre och äldre medarbetare. Det 

var främst den äldre delen som visade ett motstånd mot arbetsrotation och införandet av Lean.  

 

Vid införandet av Lean så fick alla chefer och processoperatörer genomgå utbildning för att 

alla skulle få en förståelse och ha en överblick av vad begreppet Lean innebär. En gruppchef 

informerar om vikten av att de som arbetar i fabriken såväl operatörer som tjänstemän känner 

till vad som adderar värde och vad som är slöseri och känner till viktiga principer och verktyg 

för Lean. Grunden i fabrikens Lean-arbete är Lean-huset. Lean-huset i sig är ingen ny 

företeelse och är heller inget som AstraZeneca och Losec/Nexium-fabriken uppfunnit själva. 

Under arbetets gång har vi via internet undersökt andra stora företag för att se om deras Lean 

arbetet skiljer sig från AstraZenecas och Lean-huset påträffas i en rad andra storföretag i 

Sverige och i världen. För att nämna några exempel så använder sig Toyota och Scania av 

Lean-huset. Byggstenarna i huset är densamma mellan företagen med egenskaper; som hög 

kvalitet och minskade slöserier; men sedan har husmodellen anpassats för att passa den 

specifika verksamheten. 
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Bild 1. Sweden Operations Lean-hus som ska användas inom samtliga produktionsområden 

(Bild, AstraZeneca). 

 

Grundstommen i huset bygger på att kunden sätts först. Alla aktiviteter i produktionen ska 

utgå från att säkerställa att produkterna uppfyller de kvalitetskrav som ställs av kunden. 

Eliminering av förluster är också en viktig hörnsten för att få en resurssnål tillverkning. För 

att eliminera förluster använder produktionen sig av ett standardiserat arbetssätt vilket innebär 

att arbetet följer givna processer. Till varje moment finns en skriftlig instruktion med en 

tillhörande checklista som fylls i av utförande personal och signeras med en dubbelsignatur. 

Detta innebär att två personer intygar att arbetet är utfört enligt givna instruktioner och på rätt 

sätt. På så sätt uppfylls också begreppet ”rätt från mig”.   

 

Ständiga förbättringar och visuell styrning är två moment som används i Lean och kommer att 

beskrivas under rubrikerna Kaizen, 5S och Kanban. Produktionen uppfyller enligt vår 

bedömning de grundkraven som litteraturen beskriver som Lean produktion, men att det finns 

många brister i processerna som kan rättats till för att processerna ska bli effektivare. 

Produktionen drabbas alltför ofta av produktionsstörningar som kan kopplas ihop med den 

mänskliga faktorn. Arbetet i fabriken bedrivs i tre-skift vilket innebär att processerna går 

under 24 timmar på veckodagarna och på helgen stänger de av maskinerna.  

 

Som tidigare nämnts så finns det brister med Lean och konceptet är inte applicerat på alla 

delar av produktionen; men man kan se är att alla som arbetar i fabriken är medvetna om att 

det är Lean som gäller för att de ska vara konkurrenskraftiga i framtiden och det är en 
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förutsättning för att det ska finnas kvar någon form av tillverkning i Sverige. ”Det är en 

förutsättning att vi arbetar smartare och effektivare med mindre förluster för att vi ska kunna 

konkurrera med Kina och Indien”. Sverige aldrig kommer att kunna konkurrera med Kinas 

och Indiens lönenivåer utan företaget måste inrikta sig på att vara effektivare och producera 

högre kvalitet med mindre kassaktioner. 

 

4.2 Standardisering av arbetsprocesser  

Standardiseringen av arbetsuppgifter på avdelningen genomfördes för att få en bättre 

överblick över arbetet. De använde sig då av de 5S:en som vi beskrivit tidigare under teori 

avsnittet. De har valt att standardisera de arbetsuppgifter som är mest frekventa. De 

standardiserade arbetssätten är noggrant tidsatta, dels i en totaltid som beskriver hur lång tid 

det tar att utföra ett processmoment, men även processmomentet har delats upp i ett antal 

olika delmoment som är tidsatta. Ett exempel på standardiserade arbetsprocesser kan vara hur 

en tablettmaskin ska saneras mellan tillverkning av olika produkter. Saneringen är tidsatt till 

totalt nio timmar. Varje delmoment som till exempel montering och demontering av 

maskindelar är tidsatta som delmoment i den totala saneringen. Arbetet med standardiserade 

arbetssätt har medfört att arbetsprocesserna löper på ett smidigare sätt.  Ledtiderna har 

minskat och processoperatörerna har lättare att planera och strukturera arbetet. Tydliga 

instruktioner medför även att arbetet sker med mindre avvikelser. Problemet med felriggade 

maskiner har arbetats bort i samband med att de införde standardisering av arbetsprocesserna.  

 

4.3 5S  

5S används inom fabriken för att systematiskt och effektivt arbeta för att uppnå ordning och 

reda på ytor utanför tillverkningsutrustningen. Detta för att minska slöseri och öka trivseln på 

arbetsplatsen; men kanske framför allt öka säkerheten och minska antalet olyckor. Enligt 

gruppchef i fabriken går allting hand i hand; om de ökar trivseln och säkerheten på 

arbetsplatsen så kommer det att leda till ökad trivsel samt minskade olyckor och 

sjukskrivningar. Processoperatörerna kommer att må mycket bättre och det gynnar företaget i 

form av ökad effektivitet. Efter att vi har studerat produktionslokalerna upptäcker vi ganska 

snabbt att det finns mycket att arbeta med inom 5S. Prydliga verktygstavlor finns på väggarna 

där det klart och tydligt är markerat var ett specifikt verktyg ska vara. Vid en närmare anblick 

upptäcker vi dock att det saknas några verktyg i vissa fack. Systemet är inte optimalt 

uppbyggt och det påpekar även personalen som nämner att ibland är vissa reservdelar helt slut 
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och måste beställas från extern leverantör vilket medför onödiga långa driftstop. Fabriken har 

valt att anpassa 5S till följande fem punkter. 

 

– Sortera. Syftet är att rensa bort onödiga saker som inte skapar något mervärde. 

Processoperatörerna ska kunna skilja på det som är nödvändigt och det som är onödigt. De 

saker som identifieras som onödiga ska man göra sig av med. 

 

– Strukturera. Placera och märka upp material och saker på rätt plats. Det ska tydligt framgå 

var saker ska vara placerade. Alla ska medverka och skapa en bra och välorganiserad 

arbetsplats som leder till minskat slöseri och minskad tid att leta efter saker. 

 

– Städa och kontrollera. Förbättringar som förenklar städning. Se över rutiner för städning. Så 

att detta resulterar i minimerad tid för rengöring. Arbeta bort de grundorsaker som gör att det 

blir stökigt och smutsigt på arbetsplatsen. 

 

– Standardisera. Skapa lektioner för att öva på att arbeta efter en standard. Utveckla 

medarbetarnas förmåga att arbeta enligt ett standardiserad arbetsätt. 

 

– Se till samt förbättra. Säkerställ uppnådda steg och arbeta med förbättringar med hjälp av 

förbättringsverktyg. Skapa ett deltagande för att utveckla metoder och arbetssätt. Alla ska 

vara med och påverka. 

 

I fabriken är det städat och rent. Det finns hårda hygienkrav på verksamheten från olika 

myndigheter. För att minska risken för kontaminationer av produkter så krävs det att de olika 

processavsnitten är välorganiserade och strukturer vilket också märks vid en genomgång av 

vilka förhållningsregler och rutiner som finns. 

 

4.4 Visuell planering  

Avdelningen började med vad de kallar visuell planering för cirka 10 år sedan. Detta var 

något som började användas innan fabriken tog till sig begreppet Lean. Det första steget som 

togs för 10 år sedan var att införa ett visuellt planeringssystem i form av skrivtavlor för att få 

bättre överblick; något som saknades innan. Tavlorna har sedan byts ut mot elektroniska 

dataskärmar. Dessa tavlor berättade exakt vad som behövde göras, när det behövde göras och 
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när det borde vara klart samt hur man låg till i själva processen. Innan förändringen 

genomfördes arbetade man inte med ett specifikt planeringssystem utan i takt med att orders 

kom in och den första processen startade. Det var något som alltid ledde till omfattande 

problem eftersom man inte visste eller kunde förutsäga när det skulle vara arbetstoppar och på 

så sätt planera inför det.  

 

För att kunna få en överblick över arbetet, så att eventuella arbetstoppar/dalar identifierades i 

tid, infördes det visuella planeringssystemet. Planeringssystemet visar när en process bör 

starta. Sedan följs hela processen i och med att man hela tiden ser på skärmarna hur man 

ligger till; en grön markering visar att arbetet flyter på och är i tid, en röd visar att man ligger 

efter. På så sätt ser alla hur man ligger till och man kan själv följa sina kollegors arbete. När 

planeringssystemet infördes skedde flera positiva förbättringar. Man halverade ledtiderna och 

dessa har sedan halverats ytterligare gånger. Minskade kapitalkostnader i form av för stor 

eller för liten lagerbuffert av färdiga produkter har också kunnat anpassas efter kundernas 

efterfrågan på ett bättre sätt genom införandet av ett visuellt system. 

 

4.5  Ständiga förbättringar  

Företaget arbetar ständigt med att försöka förbättra och optimera processerna för att nå en 

effektivare produktion som leder till högre lönsamhet. Processoperatörerna i verksamheten 

uppmuntras att delta i förbättringsarbetet genom att varje processoperatör har ett antal 

bonusgrundande mål som denne bör leva upp till. Ett av de bonusgrundande målen har en 

tydlig koppling till förbättringsförslagsverksamheten. Eftersom fabriken tillverkar läkemedel 

så är processerna styrda av olika myndighetskrav, som redan nämnts vilket medför att det 

finns hårda krav på vad som får förändras vilket är en begränsande faktor för 

förändringsarbetet. Ständiga förbättringar genomsyrar hela produktionskedjan och alla 

förväntas delta i förbättringsarbetet. För att förbättringsarbetet ska genomsyra hela 

organisationen och alla funktioner i fabriken så är deltagarna i förbättringsgrupperna hämtade 

från olika produktionsområden eller tillhörande stabsfunktioner.  

 

Förbättringsarbetet går till enligt följande: Eftersom produktionen består av olika 

processavsnitt så har varje processavsnitt en egen visuell tavla för förbättringsarbetet. 

Förbättringsärendet som rör det specifika processavsnittet kommer följaktligen att placeras på 

det avsnittet som berörs av förändringen. Vem som helst i organisationen kan lägga fram ett 
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förbättringsförslag. Du kan alltså arbeta på ett processavsnitt men föreslå en förbättring om ett 

annat avsnitt. Inkomna förbättringsförslag kommer sedan att bedömas av ansvarig gruppchef. 

Förslaget kommer att godkännas för vidare utredning eller förkastas. Vi kan tänka oss att 

viktiga åsikter och kompetens går förlorad i frågan. När sedan gruppchefen godkänt att 

förslaget ska utredas och eventuellt införas i verksamheten så kommer det upp på en visuell 

tavla. En arbetsgrupp utses som är lämplig att utföra arbetet och förbättringen genomförs och 

arbetet är sedan avslutat.  

 

I fabriken kommer det in cirka 250 förbättringsförslag per år vilket är positivt för 

verksamheten och antalet förslag ökar år efter år. När vi ställer frågan om varför det inte finns 

någon uppföljning av införda förslag så hänvisar en gruppchef till att de inte har något 

standardiserat arbetsätt för att följa upp införda förbättringsförslag. Om det är något förslag 

som införs och det visar sig att det inte fungerar i verksamheten så ser man över det enskilda 

fallet.  

 

Förbättringsarbetet har medfört många små förbättringar i verksamheten. De små 

förbättringarna har upplevts som lättare att införa istället för att göra några få större 

förändringar. Förbättringsförslagsverksamheten har även medfört att verksamheten och främst 

de arbetssätt som används i de olika processavsnitten har optimerats och förfinats för att öka 

effektiviteten i produktionen. Många förbättringar har också resulterat i att arbetsmiljön i 

fabriken har förbättras enligt operatorerna då många av förbättringsförslagen har handlat om 

att arbeta bort tunga lyft som blivit ersatta av lättare och effektivare lösningar. 

 

4.6 SMED  

SMED är en metod som används inom fabriken för att standardisera och optimera omställning 

av maskiner. Eftersom produktionsutrustningen används till olika produkter så måste den 

förändras beroende på vilken produkt som ska tillverkas. Som tidigare nämnts så sker 

produktionen under dygnets alla timmar, vilket medför en högbelastning på 

produktionsutrustningen. Akut och planerat underhåll är en förutsättnings för att utrustningen 

ska kunna leverera den kvalitet som krävs. Målet med SMED är att försöka att eliminera och 

reducera förluster och slöserier i samband med omställning av produktionsutrustning en 

strävan efter att skapa stabila processer.  
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Bilden nedan har vi skapat för att förenkla vad omställningstiden innebär. Det är tiden mellan 

T och T som är kostsam för företaget, när det är väldigt låg produktion eller ingen produktion 

alls. Detta tillstånd i produktionen är kostsamt för företaget därför som företaget vill minska 

omställningstiden och SMED är verktyget att arbeta med detta. Omställningsprocesserna 

följer samma mönster som tillverkningsprocessen. Det finns klara och tydliga 

arbetsbeskrivningar om vilket underhåll som ska utföras samt vilka saneringsmetoder som ska 

användas innan en ny process kan startas upp. Varje moment är tidsstyrt utifrån en checklista 

där varje moment får ta en viss tid. Alla vet vad som krävs och underhållsarbetet blir utfört på 

en systematiskt noggrant och effektivt sätt. 

 

Innan SMED-verktyget infördes i verksamheten var det många omstarter av processen på 

grund av felaktiga monterade maskindelar efter sanering vilket medförde kostsamma 

produktionsstopp. Detta händer aldrig längre eftersom de använder sig av tydliga instruktioner 

och checklistor som tydligt beskriver vad som är utfört och inte.  

 

Bild 2. Omställningstid mellan avslut och starta upp nya processer. 

 

4.7 Kaizen  

Strävan att göra förbättringsarbetet till en del av vardagen och strävan att nå förbättringar ska 

genomsyra hela produktionen. Alla slag av förbättringar eftersträvas. Grundtanken är att 

många små förbättringar dagligen ska skapa en större effekt i framtiden. Med förbättringar 

avses mindre fel och att arbeta effektivare och så vidare. Fördelen med metoden är att 

gruppchefer upplever att alla i organisationen blir medvetna om arbetet med förbättringar. Det 

genomsyrar hela organisationen. Det är oftast den som arbetar närmast problemen som 

kommer på effektiviseringar och förbättringar. Oftast har den som styr maskinen bättre 

kunskap om vilka problem som uppstår i produktionen och inte chefer eller en ledningsgrupp. 
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Eftersom alla ska vara delaktiga i effektiviseringsarbetet är det lätt att koppla 

förbättringsarbetet till det dagliga arbetet. Att utföra små återkommande förbättringar är ofta 

effektivare än att förändra allt från grunden. Att optimera arbetssätt och processer i små steg 

är mer kostnadseffektivt och det är lättare att backa tillbaka till utgångsläge ifall förbättringen 

inte skulle vara lyckad enligt gruppcheferna i fabriken. 

 

4.8 Jidoka  

Produktionen använder sig inte av begreppet Jidoka. Begreppet är känt av flera gruppchefer i 

organisationen men används inte som ett begrepp i avdelningens Lean-arbete.  Eftersom 

tillverkningsprocessen består av ett antal steg där produkten ständigt kontrolleras genom att 

varje produktsteg avslutas med ett provuttag som sedan analyseras innan produkten kan gå 

vidare till nästa steg i tillverkningsprocessen.  

 

Genom att detta förfarande redan fanns så har fabriksledningen valt att inte använda begreppet 

Jidoka. De anser helt enkelt att det inte behövs införas i verksamheten. Att kontinuerligt 

analysera produkten genom hela tillverkningsprocessen är ett myndighetskrav vilket har 

tillkommit långt innan implementeringen av Lean i verksamheten. 

 

4.9 Poka-Yoke  

Poka-Yoke är ett begrepp som är främmande för både tillfrågade processoperatörer och 

gruppchefer i produktionen. De har i stället valt att arbeta med standardisering av 

arbetsprocesser som verktyg. För varje processteg finns tydliga instruktioner hur varje 

moment ska utföras i form av tydliga instruktioner och checklistor. Viktiga processteg 

dubbelsigneras av två personer för att säkerställa att arbetet uppfyller de krav som ställs. 

Checklistorna och protokollen granskas sedan av behörig personal innan produkten kan gå 

vidare till nästa tillverkningssteg. 

 

4.10 Heijunka  

Begreppet Heijunka förekommer inte i verksamheten enligt tillfrågad gruppchef. Företaget 

använder sig i stället av ett system som heter Time Line. Produktionen kan inte själv 

bestämma vad och hur mycket som ska tillverkas. Produktionstakten bygger helt på vilka 

prognoser som marknadsbolaget hos AstraZeneca har. Detta kan ibland medföra stora 

svängningar i produktionsvolymer. Detta upplevs av personalen i fabriken som störande då de 
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ibland är mycket hög arbetsbelastning. Problemet är svårt att bygga bort eftersom 

försäljningsprognoserna hela tiden revideras. Ibland måste de bygga stora lagervolymer när 

produkten ska marknadsföras i ett nytt land och ibland kommer det generiska tillverkare och 

tar marknadsandelar som gör att volymerna går ner. 

 

4.11 Kanban  

Fabriken har ett väl utvecklat Kanban-system som styr produktionen. Systemet genomsyrar 

hela organisationen; från planeringen som tar emot orden från marknadsbolaget till förrådet 

och sedan vidare till dispenseringen som sedan förser fabriken med rätt mängd material. De 

olika processtegen i fabriken styrs sedan av givna signaler när processerna ska startas. Hela 

kedjan kan övervakas via ett visuellt datoriserat system som ger en klar bild av var i processen 

man befinner sig. Med Kanban-systemet så har man lyckats att få ett bättre materialflöde. 

Kanban har även medfört stora kostnadsbesparingar genom att lager och mellanlagerstationer 

har minskat och blivit effektivare. Företaget binder inte längre lika mycket kapital i lager och 

kostnaderna för lagerhållning har minskat.  

 

Arbetet i fabriken startar med att de får en signal från förrådet med godkända och 

leveransklara produkter om att lagret behöver fyllas på. Ansvarig processoperatör beställer 

råvaror från förrådet som sedan levereras till fabriken. När råvarorna levererats till fabriken 

och de har blivit mottagna och godkända startas tillverkningsprocesserna i de olika 

processavsnitten i fabriken på givna startsignaler. Detta skapar en jämn ström genom hela 

tillverkningsprocessen. 

 

5 Viktigt vid implementering av Lean  

Fabriken har förändrat sin organisation genom att tillämpa Lean. Studien syftar till att se vilka 

delar av Lean fabriken har kunnat använda sig av, samt de delar man inte kunnat utnyttja. 

Något som genomsyrat implementeringen av konceptet har varit processoperatörernas 

inställning till förändring. Det har funnits ett motstånd från en del av personalen, men 

huvuddelen har varit positiva till förändringarna.  Ledningen och gruppcheferna har insett att 

alla delar nödvändigtvis inte behövs, eller går att bruka i fabriken. Det dem istället har gjort är 

att man har tagit grundkonceptet och anpassat de delar man ansett värdefulla för just denna 

organisation.  
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Gruppcheferna har efter införandet märkt av en nämnvärd förbättring. De har fått en bättre 

överblick genom att designa om sin fabrik i enlighet med Lean, vilket har gjorts bland annat 

genom det visuella planeringssystem som införts samt standardiseringen av arbetsuppgifter. 

Förändringen har medfört kortare ledtider och effektivare processer, enligt gruppcheferna.  

 

Det nyckelfaktorer för att fabriken har lyckats i sin Lean implementering är att ledning och 

chefer har införd begreppen med en positiv anda där det varit stor fokus på arbetsmiljö och 

personal. Ledningen har inte tvingat processoperatörerna att anpassa sig till begreppen och 

arbetsmetoderna. Medarbetarna har istället blivit delaktiga och varit en del av förändringen. 

Implementeringen har skett stegvis vilket inneburit att processoperatörerna har kunnat 

anpassa sig till förändringarna vilket har upplevts som positivt av medarbetarna. De nya 

arbetsmetoderna har anpassats till verksamheten och om något arbetssätt upplevts som att det 

inte fungerat så har det utvärderats och anpassats, eller förkastats helt.  

 

6 Upplevda brister med Lean  

Som det nämndes tidigare, under kapitlet som handlade om upplevda brister med Lean i 

teoriavsnittet, så finns det en risk att processoperatörerna kan uppfatta Lean som stressande. 

Många  processoperatörer upplever det som att stressen har ökad efter införandet av Lean. 

Stressen uppstår när processoperatörerna ska avsätta tid för förbättringsarbete samtidigt som 

de ska ha tid att sköta maskinerna. Maskinerna bör gå hela tiden och det finns ingen möjlighet 

att stänga ner produktionen för att delta i förbättringsarbetet. Om någon i arbetslaget ska delta 

i förbättringsarbete så ökar stressen för de i arbetslaget som ska vara kvar och sköta 

produktionen när de är en man kort.  

 

Vissa processoperatörer känner även en oro för att Lean ska leda till att stora delar av 

personalen blir överflödig när processerna och arbetet effektiviseras. Under de senaste åren 

har ett globalt besparingsprogram införts på AstraZeneca. Företagets besparingspaket har haft 

störst fokus på att sänka företagets personalkostnader. De omfattande personal 

nedskärningarna har även påverkat personalen i Losec/Nexium-fabriken. Personalen har 

märkt av att det krävs mer av den enskilda medarbetaren. Många upplever det som 

stimulerande och motiverande när arbetsuppgifterna har fördelats på en mindre 
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personalstyrka. I takt med att produktionen har anpassats till Lean och arbetsprocesserna blivit 

effektivare så har besparingspaketet inte slagit så hårt mot personalen.    

 

7 Slutsatser 

Tillverkningen i fabriken styrs hela tiden av givna processer. Tillverkningen är uppbyggd av 

styrande dokument som beskriver hur olika moment ska utföras. Fabriken har arbetat hårt och 

målmedvetet under en längre tid för att optimera tillverkningsprocesserna. Företaget använder 

många av de processer och aktiviteter som beskrivs i litteraturen som 

verksamhetsstyrningsverktyget Lean. De arbetar för att eliminera eller reducera icke 

värdeskapande aktiviteter; de är villiga att ständigt förbättra aktiviteter och processer i 

verksamheten. Verksamheten använder även ett standardiserat arbetssätt som är väl inarbetat i 

organisationen, vilket gör att det som arbetar med processerna är väl intränade med hur 

arbetet ska utföras.  

 

Det som gör fabriken så framgångsrik och effektiv är att hela organisationen arbetar mot 

samma mål. Förbättringsarbetet genomsyrar hela organisationen och de processoperatörer och 

gruppchefer vi pratat med är medvetna om att de måste arbeta för att effektivisera 

verksamheten om den ska fortsätta att kunna konkurrera med fabriker runt om i världen. 

Genom att Lean och förbättringsarbetet är bonusgrundande så har de lyckats motivera 

medarbetarna att arbeta och tänka enligt Lean. Gruppcheferna fabriken är välmedvetna om att 

de inte kan konkurrera med fabriker med lägre personalkostnader och har därför valt att 

fokusera på kvalitet och effektivitet. 

 

Att fabriken använder sig av processutvecklande verktyg som 5S, Kanban, Kaizen, SMED, 

och ligger i framkant med förbättringsarbete gör att de inser vikten av att ha effektiva 

processer. Vid intervjuer med gruppchefer och processoperatörer så framkom det att 

AstraZeneca har tagit del av de flesta begreppen och arbetssätten som vi hade beskrivit i 

teoridelen. Innan begreppet har implementerats i verksamheten så har det analyserats med 

avseende på om arbetssätten har kunnat ampassas och utvecklas för att kunna passa 

verksamheten bättre . Ett tydligt exempel på detta är att Kanban systemet är hämtat från Lean. 

Och precis som Lean förespråkar, så bygger AstraZenecas system på visuell planering; men 

de har förfinat systemet och lagt till en takttid som beskriver hur lång tid varje steg skall ta. 

Några delar av produktionen saknar standardiserade arbetssätt vilket märks främst i de 
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arbetsuppgifter som är kopplade till granskning av produktionsdokumentation. Här skulle 

tydligare instruktioner underlätta och effektivisera arbetet.  

 

Lean beskrivs oftast som en pågående resa utan slut. Gruppcheferna är väl medvetna om att 

alla arbetssätt inte kan kopplas till Lean och att det finns moment som kan effektiviseras. Det 

finns en vilja och motivation att förbättra och effektivisera vilket gör att fabriken kan bli ännu 

effektivare. Enligt ledningen är Lean här för att stanna och flera begrepp och metoder som 

innefattas av Lean kan komma att implementeras i verksamheten. 

 

8 Avslutande diskussion  

AstraZeneca agerar på en global marknad och är extremt konkurrensutsatta. Det är ett av 

skälen till att man har visat sådan stor framförhållning i sin förändring av organisationen. 

Efter att ha sett stora positiva förbättringar i fabriken så har företaget börjat införa Lean i fler 

delar av verksamheten; vilket innebär en lång process som fortfarande pågår.  

 

Enligt vår uppfattning och genom den bilden som framkommit i intervjuer med chefer och 

medarbetare så dessa förändringar till största delen mottagits positivt av de anställda, men 

även inslag av negativa åsikter om förändringen har förekommit. En återkommande reaktion 

från processoperatörerna som vi har pratat med vid intervjuerna har varit att de upplevt att de 

inte funnits tid att driva Lean arbetet med bland annat förbättringsarbete vid sidan av arbetet 

med läkemedelstillverkning. Företaget använder nu Lean som förändringsredskap för 

effektivisering i princip i hela sin organisation. Detta kan ses som ett krafttag av företaget för 

att få behålla sin verksamhet i Sverige istället för att behöva flytta den till låglöneländer, som 

många andra läkemedelsföretag runt om i världen har tvingats göra.  

 

Lean innehåller en hel del av vad som kan tyckas vara självklarheter. Till exempel att man ska 

ta beslut för att underlätta arbetet. Det är självklart att en organisation ska arbeta efter dessa 

olika principer för att vara framgångsrika.  

 

9 Förslag för vidare forskning inom området 

Vi anser att det skulle vara intressant att utföra samma undersökning på andra företag som har 

lyckats med sin implementering av verksamhetsstyrningsverktyget Lean. Vad är det som 

skiljer mellan en lyckad implementering och en misslyckad?  
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11 Bilagor 

11.1 Intervjun-frågeformulär 

 Befattning i företaget?  

 Intervjupersoners utbildningsbakgrund? Hur länge har han/hon arbetat hos Astra? 

 Vad han/hon arbetar med? Vad ingår i hennes/hans ansvarsområden/arbetsuppgifter? 

 När började företaget arbetet med Lean. Har han/hon varit med i arbetet med 

konceptet från början? 

 Hur definierar du begreppet Lean?  

 Varför valde företaget att införa Lean i verksamheten? 

  Lean-konceptet består enligt litteraturen av två huvudfilosofier: ständiga förbättringar 

och minimering av slöseriet. Vilket av dessa två huvudfilosofier gjorde att företaget 

vill införa konceptet i sin verksamhet? 

 Har ni använt tillexempel verktyget benchmarking i insamling av information från ett 

annat tillverkande företag för att kunna inplantera Lean i er verksamhet. 

  Använder alla tillverkningsavdelningar på AstraZeneca i Södertälje Lean konceptet i 

sin produktion. 

 Hur och vart började ni implementeringen av Lean i er verksamhet?  

 Vilka delar av Lean infördes initialt? 

 Fick företaget hjälp med implementeringen av någon extern aktör?  

 Vad har varit de kritiska momenten och de viktigaste sakerna att tänka på vid 

införandet av konceptet? 

 Vad har varit chefens/arbetsledarens roll i detta arbete? 

 Lean är ett omfattande koncept. Tycker ni att ni är färdiga med 

grundimplementeringen och har enbart finjusteringar kvar, eller har ni flera delar av 

Lean kvar att införa? (Om företaget ska införa mera delar av Lean, så vilka?) 

 Hur har AstraZeneca gjort för att utbilda/introducera anställda till Lean? 

 Förändringar i verksamheten leder oftast till minskad trygghet och ökat missnöje hos 

de anställda. Hur har företaget jobbat med att identifiera och motverka dessa? 

 Lean konceptet enligt litteratur består av mängder av olika verktyg. Vilka Leanverktyg 

använder ni i er verksamhet? 

 Tycker ni att alla verktyg, som ni använder är lika viktiga? 
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 Finns det något/några verktyg i konceptet, som ni har medvetet valt att inte använda i 

er verksamheten? 

 Har ni ett system som mäter effekterna av varje enskild Lean-verktyg till helhet? Om 

ja, hur företaget använder detta system och resultaten av mätningarna för att utveckla 

sin verksamhet? 

 En standard beskriver hur olika processer ska utföras. Har ni infört nya standarder i 

samband med införandet av Lean? Hur utvecklar ni dessa standarder? 

 Genom att använda de 5S (Sortera, systematisera, städa, standardisera, skapa vana) så 

får anställda en strukturerad och välorganiserad arbetsplats samt det hjälper till att 

minimera spill och fel i produktionen. Använder ni verktyget 5S i er produktion? Hur? 

 Använder ni något sätt att visualisera olika arbetsmoment och processer i 

produktionen på er arbetsplats? (Tavlor eller liknande?) 

 Har ni schemalagda möten (APT), där anställda kan fritt komma med nya 

förbättringsförslag? 

 Ställtider är en term som betyder att ställa om en maskin från att tillverka en produkt 

till att producera en annan. Har ni någon metod som ni jobbar med att minska dessa 

ställtider? 

 Har ni någon metod för att välja en produkt som ni har i produktionen och sen 

koncentrerar ni att förbättra denna existerande process för att kunna minska de rörliga 

kostnader tillexempel. 

 Hur gör ni i dag för att fånga upp och sedan kassera felaktiga komponenter i 

tillverkningsprocessen? 

 Hur jobbar ni med att förebygga brister och fel i produktionen? Använder ni någon 

metod som ökar sannolikheten att produkten blir rätt från början av tillverkningen? 

 Hur arbetar ni med varuflödesprocessen, så att allt ska ske enligt JIT principen? (jämn 

flöde samt att det finns rätt material på rätt plats för att producera varor) 

 Jämför ni den egna verksamheten med andra företag/verksamheter i branschen för att 

göra den egna verksamheten bättre?  

 Jämför ni den egna tillverkningsavdelningen med någon annan avdelningen inom 

AstraZeneca som tillverkar likvärdiga produkter för att kontrollera om de finns 

skillnader i resultat och resursanvändning? 

  Har ni märkt några negativa effekter av införandet av Lean-konceptet? 

 Vad hade företaget för mål med införandet? Har dessa mål blivit uppfyllda? 
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 Ett av syftena med konceptet Lean är att få bort spillet och slöseriet i produktionen. 

Har ni lyckats minska dessa i er produktion? 

 Kundens önskemål och hans syn på produkternas kvalitet är en av grunder med arbetet 

med detta koncept. Har ni något sätt att ta reda på kundernas önskemål och behov? 

(tillexempel Kundundersökning?) 

  Hur har företaget i helhet lyckat med implementeringen? 

 Vilka saker vid införande kunde har gjorts annorlunda? 

 Vad har ni märkt för svårigheter vid införandet de enskilda Lean-verktygen 

 

 


