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SAMMANFATTNING 

AIM – Accelererad Implementerings Metodik, är en metod utvecklad internt på 
läkemedelsbolaget AstraZeneca. Metoden bygger på befintliga principer och metoder inom 
Lean-filosofin, som under ett intensivt 12-veckorsprogram implementeras på en 
produktionslinje. Syftet är att radikalt förbättra en linjes nyckeltal. Skillnaden från den mer 
frekventa tillämpningen av Lean är hur dessa Lean-verktyg införs. Det sker radikalt under ett 
noga planerat program. Implementeringen involverar förutom linjens operatörer och gruppchef 
ett antal andra nyckelpersoner. Arbetet som denna rapport behandlar har utförts inom 
Blistersektionen som förpackar medicin på AstraZenecas fabrik i Gärtuna, Södertälje.  

Frågeställningen som denna rapport besvarar är vilka förutsättningar linjen bör ha på plats innan 
implementeringen av AIM startar, samt vilka viktiga framgångsfaktorer som finns för en lyckad 
implementering. För att göra detta har en litteraturstudie inom Lean och AIM genomförts. En 
serie intervjuer har också genomförts, samt en operatörsenkät som lanserats på linjer där AIM 
implementerats. Även ett frågeformulär har besvarats av ett linjernas gruppchefer. Dessa källor 
har jämförts och resulterat i ett antal punkter som anses ha betydelse för AIM-
implementeringen. 

Slutsatserna från insamlade data visade att ledarskapet på alla nivåer inom organisationen var 
en av de absolut viktigaste faktorerna under AIM. Att efterfråga och följa olika typer av 
standarder visade sig också vara en nyckelfråga. Fakta pekar även på att personalens 
uppfattning i många frågor varierar i organisationen, och att man därför bör överkomma de 
skillnader som finns, för att på så sätt bli mer enade.  



 

ABSTRACT 

AIM - Accelerated Implementation Methodology, is a method developed internally at the 
pharmaceutical company AstraZeneca. The method is based on existing principles and methods 
within the Lean Production philosophy, which is implemented during an intensive 12-week 
program on a production line. The purpose is to radically improve a line's key performance 
indicators. The difference from the more frequent application of Lean is thus how these Lean 
tools are introduced. This happens radically, but well planned within the 12-week program, 
together with key personnel such as line staff and first line managers. This report is based on 
work performed at the Blister Section, which packs pharmaceuticals at AstraZeneca's plant in 
Gärtuna, Södertälje. 

This bachelor thesis work aims to clarify some of the most important conditions and success 
factors connected to the implementation of AIM. To do this, a literature study within Lean and 
AIM has been conducted. A series of interviews have also been conducted and a survey has 
been launched within the line staff on lines that implemented AIM. A questionnaire has also 
been answered by the first line managers. 

The conclusions from the collected data showed that leadership at all levels within the 
organization was one of the most important factors during AIM. Asking and following different 
types of standards also proved to be a key issue. The facts also point to the fact that the 
perception of staff in many matters varies in the organization, and that the differences should 
therefore be overcome to be more united. 
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1. INLEDNING 

Kapitlet innehåller rapportens bakgrund och syfte, tillsammans med dess avgränsningar. 
Kapitlet tar också upp den frågeställning som ska besvaras. 

1.1 Bakgrund 

AstraZeneca (AZ) är ett globalt bioläkemedelsföretag som tillverkar mediciner till patienter 
över hela världen. Verksamhet finns i över hundra länder och omfattar totalt cirka 61 500 
medarbetare [1]. I Södertälje har företaget en av världens största tillverkningsenheter för 
läkemedel. Fabriken som ligger i Gärtuna tillverkar 10 miljarder tabletter per år [2]. 

Som tillverkare av läkemedel i Sverige och inom Europa måste alla givna GMP-krav från EU 
noggrant följas [3], något som ställer höga krav på produktionen. Framtagningen av nya 
läkemedel kräver också stora investeringar i forskning, anläggningar och spetskompetens, 
samtidigt som konkurrensen inom branschen är stor. Historiskt sett har detta dock inte varit ett 
problem. Tack vare stora marginaler har man tidigare kunnat satsa på att bygga ut produktionen 
när volymerna ökat. Dagens marknad erbjuder dock inte samma lyx. För att vara 
konkurrenskraftig krävs idag att kostnaderna hålls nere, vilket betyder att effektivisering blir 
nutidens lösning på problemet [4]. 

På AZ förutspås att volymerna de närmaste åren kommer att ligga på en någorlunda konstant 
nivå. Det som istället kommer att öka är antalet ordrar, där man räknar med en 250 procentig 
ökning till och med 2023 [5]. Slutsatsen blir att med samma utrustning och kapacitet, måste 
produktionen kunna leverera betydligt fler produktvarianter – flexibiliteten måste öka. 

När antalet ordrar går upp betyder det att antalet omställningar i produktionen ökar. Ett så kallat 
ställ är ett planerat stopp som kan pågå i allt från 45 minuter till 8 timmar. Många ställ genererar 
således många stopp, vilket har en direkt inverkan på den tid som finns tillgänglig för 
produktion. Här finner vi alltså en av framtidens största utmaningar, en utmaning som AZ 
tidsenligt valt att angripa med produktionsfilosofin Lean [4]. 

Företag har jobbat med Lean sedan början av 2000-talet, och har sedan dess lyckats 
effektivisera stora delar av sin produktion. Lean ska dock inte ses som ett projekt och därför 
fortsätter man från företagets sida att jobba med ständiga förbättringar [6]. Sedan 2015 har nya 
framgångar skördats med en metod utvecklad på hemmaplan – AIM. AIM står för Accelererad 
Implementerings Metodik. Metoden bygger på befintliga principer och metoder inom Lean-
filosofin, som under ett intensivt 12-veckorsprogram implementeras på en linje. Syftet är att 
radikalt förbättra en linjens nyckeltal, för att kunna möta framtidens utmaningar [6]. AIM har 
utvecklats av den interna stödfunktionen OpEx. Funktionen består av metodexperter inom Lean 
och jobbar därför med hur Lean tillämpas i hela AZ verksamhet. 

Fabriken i Gärtuna är funktionsindelad i så kallade PET. Ett PET kan ses som en mindre fabrik 
i den annars enorma fabriksanläggningen. På PET-Packning förpackas fabrikens alla 
läkemedel, och det var här som man först började tillämpa AIM. Detta PET är i sin tur indelat 
i tre stycken sektioner, där Blistersektionen är uppdragsgivare. På Blistersektionen förpackas 
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läkemedel i så kallade blisterförpackningar, men också i så kallade plånboksförpackningar. 
Packningen sker på packningslinjer, där en gruppchef normalt ansvarar för två stycken linjer, 
inklusive de operatörer som är bundna till linjen, se Figur 1. 

 

Figur 1 – Organisationsbeskrivning PET-Packning. Utöver de packningslinjer som nämns i figuren finns även 
Bli17 & Bli18, Bli23 samt Wal1 & Wal2. Totalt finns 11 stycken linjer. 

Packningslinjerna på PET-Packning har tidigare haft problem med låg effektivitet på grund av 
många oplanerade stopp under körning. Ett kontinuerligt arbete med Lean och AIM har dock 
kunnat förbättra både ställtider och andra viktiga nyckeltal, även om mycket arbete fortfarande 
kvarstår. Då arbetet med AIM har gett positiva resultat jobbar AZ nu kontinuerligt vidare med 
att utveckla och implementera metoden på nya linjer [7]. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Med detta som bakgrund har Blistersektionen begärt att få en objektiv analys utförd, med syftet 
att titta på vilka förutsättningar som krävs för en lyckad implementering av AIM. Syftet är också 
att hitta de tydligaste framgångsfaktorerna för att implementeringen ska vara lyckad. För 
uppdragsbeskrivning, se Bilaga 1. Genom att analysera dessa frågor hoppas uppdragsgivaren 
att framtida implementeringar av AIM ska kunna förbättras. Genom att identifiera viktiga 
framgångsfaktorer finns också förhoppningen att kunna förlänga de positiva effekterna som 
uppstår efter och under en implementering. 

Det är viktigt att poängtera att det som efterfrågas av uppdragsgivaren är en objektiv analys. 
OpEx som är metodägare till AIM har gjort egna efterforskningar och analyser för att utvärdera 
metoden. På så vis har man internt kommit fram till ett antal förutsättningar och 
framgångsfaktorer för en lyckad implementering. Tack vare en oberoende ställning, och en 
möjlighet att obehindrat kunna röra sig på alla nivåer i organisationen, är syftet att kunna dra 
egna slutsatser kring dessa frågor. 

  

PET-Packning
Leds av en PET-

chef 

Blistersektionen
Leds av en 

sektionschef 

Bli14 & Bli15
Leds av en 

gruppchef (GC)

Bli19 & Bli20
Leds av en 

gruppchef (GC)

Bli21 & Bli22
Leds av en 

gruppchef (GC)

Andra sekioner

Andra linjer

Stödfunktioner
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Detta har resulterat i arbetets frågeställning, som lyder enligt följande: 

Vilka har varit de viktigaste förutsättningarna vid implementeringen av AIM på 
Blistersektionen, och vilka har kommit att bli de viktigaste framgångsfaktorerna? 

1.3 Avgränsningar 

Då den ursprungliga uppdragsbeskrivningen, se Bilaga 1, ansågs vara för omfattande har vissa 
primära avgränsningar gjorts redan där. Från denna uteslöts GAP-analysen och KPI-analysen. 

Angående frågeställningen är det viktigt att klargöra vilken tidsaspekt som avses för 
förutsättningar och framgångsfaktorer. Vad gäller förutsättningarna avses tiden före 12-
veckorsprogrammet, det som under AIM betecknas Fas 1a-3. Med framgångsfaktorerna avses 
tiden under Fas 4. För att effekterna från AIM ska bestå på längre sikt utreds också om det finns 
andra framgångsfaktorer för en mer långsiktig hållbarhet, se Figur 2. Vad AIM och de olika 
faserna innebär finns att läsa i Kapitel 5. 

Rapporten fokuserar främst på förutsättningar och framgångsfaktorer ur ett operatörs- och 
gruppchefsperspektiv. De stödfunktioner som ingår i PET-strukturen, se Figur 1, spelar dock 
en central roll i AIM arbetet, men vars perspektiv tyvärr behövt begränsats till ett fåtal 
intervjuer. 

 

Figur 2 – Pilen symboliserar en tidsaxel där AIM-strukturens faser är utsatta i tidsordning. Här finns även 
förutsättningarna och framgångsfaktorerna utsatta. 

Då PET-Packning är ett stort PET med många packningslinjer har rapporten valt att uteslutande 
fokusera på Blistersektionen, även om AIM också har implementerats på andra sektioner. 
Rapporten behandlar alla linjer förutom Bli23, som utelämnas helt. Bli14 och Bli15 har även 
uteslutits ur de enkäter som gjorts, då dessa linjer precis påbörjat sin AIM-implementering.  
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2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Genomförandet av detta kandidatexamensarbete kan grovt delas in i tre olika faser – teoretisk 
faktainsamling, empirisk faktainsamling hos företaget och sammanfattning och utvärdering av 
resultat. I detta kapitel ges en översiktlig bild av tillvägagångssättet. 

2.1 Teoretisk faktainsamling 

Metoden AIM är framtagen av AZ, vilket gör att informationen i tillgänglig litteratur är 
obefintlig. Däremot är AIM baserad på redan vedertagna Lean-metoder, och därför blev det 
första steget i arbetet att studera de grundläggande principerna bakom Lean. Därefter har 
generell information om typiska framgångsfaktorer vid implementering av Lean inhämtats. 
Vidare så har internt material från AZ specifikt kring AIM studerats. 

2.2 Empirisk faktainsamling på AstraZeneca 

Den teoretiska faktainsamlingen följdes av att tid spenderades på PET-Packning. Där 
studerades de dagliga rutiner som är ett resultat av AIM-metodiken på linjer som gjort 
implementeringen. En linje på det aktuella PET:et var i färd med att implementera AIM-
metodiken, vilket gjorde det möjligt att studera en implementering medan den pågick.  

Intervjuer 

Det finns generellt tre huvudtyper av intervjuer; strukturerade, semistrukturerade och 
ostrukturerade. Semistrukturerade intervjuer är det vanligaste och innebär att intervjun bygger 
på i förhand definierade frågor. Till skillnad från en strukturerad intervju är det dock möjligt att 
göra avsteg från frågorna och ställa följdfrågor fritt, för att på så sätt generera en mer 
heltäckande bild. En ostrukturerad intervju saknar en på förhand bestämd struktur och är mindre 
vanlig i akademiska sammanhang. Intervjufrågorna i sin tur kan delas upp i stängda, öppna och 
sonderande. Stängda frågor besvaras med ja eller nej medan öppna frågor låter respondenten 
svara fritt. En sonderande fråga ställs efter en öppen eller stängd fråga för att få ett utförligare 
svar [8]. 

10 intervjuer har genomförts med personer som identifierats som nyckelpersoner vid AIM. De 
genomförda intervjuerna har i huvudsak varit av karaktären semistrukturerade med öppna 
frågor där svaren i intervjun styrt samtalet. Stor vikt har lagts vid att genomföra intervjuer i 
många delar av organisationen för att generera en bredare bild att dra slutsatser ifrån. Intervjuer 
har genomförts med: 

• Gruppchef 
• Sektionschef 
• PET-chef 
• Underhållschef 
• Maskintekniker 
• Serviceingenjör 
• Produktionstekniker 
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• Lean-koordinator 
• AIM-Specialist 

Som komplement till intervjuerna har informella samtal hållits med personer från olika delar 
av organisationen. Dessa har syftat till att ge en tydligare helhetsbild. 

Enkät  

En enkät möjliggör insamlande av stora mängder data på ett sätt som ofta är för omfattande för 
att tillgodogöra sig via intervjuer. Vid konstruktionen av enkäter är det viktigt att ha klart för 
sig vad syftet med enkäten är, vilka som är tänkta att svara på den och varför. Det finns olika 
typer av frågor som kan användas varvid flervalsfrågor, skattningsfrågor och rankningsfrågor 
utgör några av dem. Att samma typer av frågor används genomgående är att föredra. En fördel 
är också att dessa frågor är korta, och inte lämnar något utrymme för tolkning [8]. 

En enkätundersökning genomfördes bland operatörer som implementerat AIM på sina 
respektive linjer. Syftet med enkäten var att generera en bredare, mer säkerställd bild av hur 
operatörerna uppfattar AIM. Detta för att sedan kunna jämföra resultatet med det som sagts i 
intervjuerna. Enkäten gjordes via tjänsten SurveyMonkey och delades ut till operatörerna i 
pappersformat [9]. Den bestod av flertalet påståenden och ställningstaganden som de svarande 
fått bemöta, se Bilaga 2. Enkäten var uppdelad i två sektioner. Sektion 1 behandlade nuläget på 
arbetsplatsen med avseende på Lean. Denna sektion besvarades av samtliga svaranden. Sektion 
2 behandlade AIM och besvarades endast av de operatörer som har erfarenhet av en AIM-
implementering. 

Frågeformulär 

Då gruppchefen har en central roll under en AIM-implementering fick gruppchefer på linjer 
som implementerat AIM svara på ett frågeformulär. Dessa bestod delvis av samma 
ställningstaganden som operatörerna besvarat i enkäten, men även av fritextfrågor direkt 
kopplade till frågeställningen. Syftet var att studera samstämmigheten mellan gruppchef och 
operatör i frågor om Lean och AIM, samt att få en bild av gruppchefernas upplevelse av AIM. 

2.3 Sammanfattning och utvärdering av resultat 

Intervjuerna har genomförts på olika nivåer i organisationen, vilka har givit många olika 
uppfattningar kring frågeställningen. I och med det har intervjupersonerna kategoriserats i 
grupperna Ledning samt Stödfunktioner. Stödanteckningar från intervjuerna i respektive grupp 
har sedan sammanställts i Kapitel 6.1.  

Enkätresultaten har studerats och de svar som ansetts vara särskilt intressanta för att besvara 
frågeställningen redovisas i Kapitel 6.2 och återfinns i sin helhet i Bilaga 3. Resultaten från 
frågeformuläret redovisas på motsvarande vis reducerat i Kapitel 6.3 och återfinns komplett i 
Bilaga 4. 

Resultaten har sedan jämförts med befintlig litteratur inom Lean och AIM, se Kapitel 3 & 5. 
Tillsammans har detta lett till ett antal punkter som besvarar frågeställningen.  



 6 (63) 

3. LEAN PRODUCTION 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av Lean som har en central roll i AIM. 
Värderingar, principer och metoder behandlas tillsammans med generellt viktiga 
framgångsfaktorer för Lean. 

3.1 Introduktion till Lean 

Lean handlar om att outtröttligt identifiera och åtgärda slöserier i en process, dvs. alla aktiviteter 
som inte direkt tillför värde till slutprodukten [10]. Det finns emellertid ingen klar definition av 
vad Lean faktiskt är, men har i litteraturen kommit att inbegripa ett antal viktiga begrepp. Detta 
kan därför leda till svårigheter när en organisation ska börja sin resa mot Lean [11].  

Det är inte heller klart hur en implementering av ett så diffust begrepp som Lean faktiskt går 
till [12]. I litteraturen föreslås ett dedikerat team av Lean-experter bildas på arbetsplatsen med 
ansvar för att konkretisera och samordna Lean-insatsen. Vidare trycker författarna på att 
organisationen bör följa upp väl valda nyckeltal, så kallade KPI:er och att använda sig av dessa 
för att utvärdera alla förbättringsförsök [13]. 

Lean bygger på ett antal värderingar, principer och metoder som syftar till att vägleda en 
organisation genom sin Lean-resa.	

3.2 Värderingar 

Det mest grundläggande i Lean är de värderingar som genomsyrar verksamheten. Värderingar 
är något som växer fram under lång tid och tar även lång tid att förändra. Ett företags 
värderingar kan sägas vara hela anledningen till varför ett företag existerar. Värderingarna är 
tänkta att vara en stöttepelare för alla beslut som fattas. Hur väl ett företag klarar av att leva upp 
till ställda värderingar avgör huruvida man lyckas med implementeringen av Lean [10].  

3.3 Principer 

Enligt författarna till boken Lean – Gör Avvikelser Till Framgång kan principerna sägas utgöra 
riktlinjer för hur verksamheten bedrivs, och är på många sätt mer handfasta än värderingarna. 
Principerna är ledstjärnor som företagets medarbetare ska ha i minnet, så att företaget utvecklas. 
De principer som tas upp presenteras nedan [10]. 

Just in Time (JIT) 

JIT innebär en strävan efter att alla aktiviteter kopplade till produktion av varor eller tjänster 
sker precis när de efterfrågas. Detta innebär att slöseri i form av väntetid elimineras. På så sätt 
kan onödiga lager undvikas, något som både utgör en direkt kostnad och binder kapital. För att 
veta just när en aktivitet behöver ske är det en förutsättning att processen är förutsägbar, och 
därför är det värdefullt att kunna stämma av hur väl arbetet följer en plan. Denna avstämning 
kallas puls. 
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Jidoka 

En annan princip som begreppet Lean innefattar är jidoka som innebär att man säkerställer att 
en arbetsprocess genomförs rätt från början och att processen stoppas direkt om ett fel ändå 
inträffar. Man kan se nästa processteg som en intern kund i tillverkningsprocessen som ska 
hållas skadefri. Det är därför vanligt att införa lösningar, hjälpmedel och rutiner som gör det 
lätt att göra rätt. Om ett fel eller avvikelse ändå uppstår i processen är det av största vikt att 
organisationen lär sig av situationen och inför väl underbyggda åtgärder för att säkerställa att 
felet inte uppstår igen. 

3.4 Metoder & verktyg 

Om principerna för Lean säger något om vad man ska tänka säger metoderna och verktygen 
något om hur arbetet faktiskt ska utföras. Det finns otaliga metoder och verktyg som på ett eller 
annat sätt sägs bygga på Lean-principer. Ett exempel är standardisering, som innebär att den 
bäst kända metoden att utföra ett arbetsmoment på tillämpas. Först när en standard fastställts 
blir det meningsfullt att tala om att något fungerar avvikande i processen. En standard bör 
utvärderas och uppdateras kontinuerligt. En strukturerad metod för att arbeta med detta är den 
så kallade PDCA-cykeln, se Figur 3 som består av stegen:  

• Plan (skapa sig en bild av verkligheten genom exempelvis mätningar)  
• Do (genomför förändringen) 
• Check (utvärdering av förändringen gentemot förväntat utfall) 
• Act (Säkra den nya nivån genom att uppdatera standard) 

 

Figur 3 – PDCA-cykeln används för att ständigt utvärdera allt från metodstandarder till hela verksamheter. 

Behovet av att veta hur produktionen ligger till och vilka avvikelser som dykt upp kan 
utvärderas med en metod som kallas Daglig styrning. Metoden bygger på att arbetslaget vid 
bestämda tidpunkter möts och utvärderar tiden sedan föregående möte. Detta med avseende på 
exempelvis kvalitetsproblem, stopptid, avvikelser och hur produktionen förhåller sig till planen. 
Ofta används ett antal KPI:er som hjälpmedel för att följa upp produktionen. 

3.5 Framgångsfaktorer för Lean 

Då Lean är ett väl etablerat begrepp som gång på gång visat sig fungera är det inte konstigt att 
företag försöker implementera konceptet i sin verksamhet. Det har dock visat sig att detta ofta 
innebär svårigheter i det långa loppet. De problem som företag ofta ställs inför är att behålla de 
framsteg som gjorts under Lean-implementeringen och att fortsätta förbättringen. Det finns 



 8 (63) 

därför ett antal kritiska framgångsfaktorer som bör finnas på plats för en lyckad Lean-
implementering. Enligt en sammanställning av existerande litteratur gällande Lean och 
liknande metoder (JIT, TQM, Six Sigma, TPM) är dessa [14]: 

• Engagerat och involverat ledarskap 
• Träning och utbildning 
• Deltagande och egenmakt hos medarbetare  
• Ha en långtidsplan och följ upp den dagligen 
• Implementera de Lean-verktyg och metoder som finns 

Det är viktigt att ledarna i en organisation efterfrågar och stödjer Lean, samtidigt som de stöttar 
med utbildning och träning. Det är också viktigt att se till så att medarbetarna vet vad Lean är 
och varför det implementeras. Medarbetarna bör också i så stor grad som möjligt involveras i 
förändringen. Vidare är det viktigt att förändringen går i linje med organisationens övergripande 
strategi, utvecklingsplan och kultur.  

Att definiera och kontinuerligt följa upp mål är också en tydlig framgångsfaktor, på samma sätt 
som vikten av att bistå med nödvändiga resurser i form av tid, pengar och personal. En 
framgångsfaktor enligt litteraturen är också att verkligen använda de Lean-verktyg och metoder 
som med tiden blivit standard, exempelvis 5S, Daglig styrning, ständiga förbättringar. Dessa 
faktorer är återkommande i litteraturen och förefaller vara allmängiltiga över många typer av 
branscher och storlek på företag. 

3.6 Kaizen & Kaikaku 

Det är vanligt att dela upp förbättringen av ett produktionssystem i två typer av angreppssätt – 
Kaizen och Kaikaku [15].  

Kaizen betyder ”förbättring” på japanska och är ett välkänt Lean-begrepp. Kaizen syftar till de 
små förändringar som görs för att förbättra ett produktionssystem. Detta angreppssätt är inte 
det som huvudsakligen behandlas i denna rapport, men tjänar som jämförelse till dess mindre 
väl kända motsvarighet Kaikaku. Begreppet betyder ”drastisk förändring” och är ett annat sätt 
att implementera Lean. Kaikaku har varit en av inspirationskällorna vid utvecklandet av AIM-
metodiken. Skillnaderna mellan Kaikaku och Kaizen är [15]: 

• Kaikaku utförs under en bestämd tid medan Kaizen tillämpas kontinuerligt 
• Inom Kaikaku är en drastisk förändring målet, medan Kaizen består av mindre 

förändringar över en längre tid 
• Kaikaku leder vanligen till snabba, dramatiska resultat till skillnad från Kaizen som 

leder till kontinuerligt förbättrade resultat över en längre tid 
• Initiativet till Kaikaku kommer ofta från toppen av organisationen 
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I en doktorsavhandling från Luleå Tekniska Högskola föreslås ett antal faktorer som anses vara 
relevanta för en väl utförd Kaikaku, framtagna genom fallstudier. Några av dessa faktorer är 
här fritt översatta till svenska [15]: 

• Starkt initiativ, involvering och engagemang från ledare 
• Ledarskap genom exempel 
• En stark förändringsvilja hos nyckelpersoner 
• Väl fungerande samarbete mellan produktionen och produktionstekniska funktioner 
• Tonvikt på kunskapsutveckling i organisationen 
• Hög grad av problemlösningsförmåga hos personal i närhet av produktionen 
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4. LEAN PÅ ASTRAZENECA – LEAN HELHET 

Kapitlet handlar om hur AstraZeneca har valt att tolka och implementera Lean. Det innehåller 
också en nulägesbeskrivning för att ge läsaren en bild av hur Lean tillämpas på företaget. All 
fakta baseras på internt utbildningsmaterial. 

4.1 Introduktion till Lean Helhet 

AstraZenecas Lean-resa började för mer än 10 år sedan. Sedan dess har konceptet funnits med 
och utvecklats tillsammans med hela verksamheten. Arbetet har lett fram till något man valt att 
kalla för Lean Helhet. Lean Helhet beskriver bakgrunden, syftet och metoderna till hur och 
varför man på AZ jobbar med Lean. I Figur 4 redogörs för hur man på AZ knyter ihop företagets 
värderingar med de resultat som uppstår. Citatet nedan beskriver hur man själva ser på saken. 

”Lean är ett förhållningssätt för hur verksamheten inom Sweden Operations ska bedrivas. 
Lean inom Sweden Operations omfattar filosofier, grundläggande principer, metoder och 

verktyg, ledarskap etc. och utgör vårt produktionssystem.” [5] 
 

 

Figur 4 – Illustrering av hur värderingar, principer, metoder och resultat samverkar. Detta är en av 
grundpelarna inom Lean Helhet. Källa: AstraZeneca 

Produktionssystemet som kallas för AstraZeneca Supply System (AZSS) har kommit att bli AZ 
Operations definition av Lean. För att visualisera hur man ser på produktionssystemet – sitt sätt 
att tänka, har man valt att illustrera tankesättet med ett hus, se Figur 5. Lean-huset är en 
grundpelare inom Lean Helhet och talar bland annat om hur verksamheten ska utvecklas utifrån 
Lean-principer och företagets värderingar. 
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Figur 5 – Lean huset, där företagets grundläggande värderingar ligger i marken som huset står på. 
 Källa: AstraZeneca 

I huset återfinns många av de Lean-principer och -metoder som tidigare beskrivits, så som 
PDCA, JIT, Ständiga förbättringar och Standardiserat arbetssätt. 

4.2 Lean-blocken 

En annan grundpelare inom Lean Helhet är de tio blocken, se Figur 6, som konkretiserar Lean-
arbetet ute i verksamheten. 

 

Figur 6 – De tio Lean-blocken. Källa: AstraZeneca. 

Till varje block finns noggranna beskrivningar om hur det tillämpas och varför. Denna rapport 
fokuserar dock endast på Block 1–5, samt Block 9, då dessa kan kopplas direkt till AIM. 

För att skapa en större förståelse för vad Lean på företaget innebär ges här en ytlig beskrivning 
av de ovan nämnda blocken. Varje beskrivning innehåller bakgrund, syfte och de verktyg som 
används inom ramen för blocket. 
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Block 1 – Bemanningsplanering, kompetens och uppföljning 

För en väl fungerande och effektiv produktion krävs att det är tydligt för laget vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras under produktion och ställ. Det ska också finnas tydliga 
arbetsområden som respektive operatör ansvarar för att förbättra och hålla i skick. Vidare måste 
det klargöras vilka kompetenser som krävs för att köra produktionen. Syftet med blocket är på 
så vis att belysa vilken personalkapacitet och kompetens som finns inom den egna 
organisationen. Detta gäller på linjen såväl som för resten av organisationen. Verktyg som 
används för att uppnå detta är bland annat [16]: 

• Kompetensmatriser som beskriver personalens kunskapsläge 
• Bemanningsplaner som beskriver personalbehovet givet produktionskapacitet och 

leveranskrav 
• Den så kallade blocklayouten som beskriver en linjes behov av personal baserat på 

positioner och roller vid produktion och omställ  

Block 2 – Standardisering 

För att säkerställa att den bäst kända metoden används finns standarder. Dessa utgör en bas för 
förbättringsarbetet och säkerställer att AZ värderingar följs. Dessutom bidrar de till 
förutsägbarhet och förebygger att problem återkommer. Det ska vara tydligt vilka standarder 
som finns, vem som uppdaterar dem och hur man följer upp dem. Vidare ska det finnas rutiner 
för vad som händer vid avvikelser från standard. Några av metoderna som ingår i detta block 
är [17]: 

• 5S 
• Metodstandarder 
• Takt 
• Visualisering 
• SMED 

Block 3 – Daglig styrning 

Daglig styrning är en strukturerad och tvärfunktionell mötesstruktur som syftar till att ge bättre 
underlag för att kunna identifiera och åtgärda problem. Detta genomförs framför en 
standardiserad tavla med en standardiserad agenda och karakteriseras av faktabaserad 
problemlösning, genomförande och uppföljning av aktiviteter. Detta innebär att problem 
prioriteras inbördes, samt adresseras och tilldelas rätt resurser [18]. 

Block 4 – Problemlösning 

Blocket innefattar metoder som beskriver hur problem ska hanteras och eskaleras i 
organisationen. Målet är att fler problem kan lösas av operatörerna själva och att problemen 
hanteras på ett systematiskt sätt. Detta så att grundorsaken identifieras, åtgärdas och följs upp. 
Ett exempel på metod som används är 5-varför [19]. 
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Block 5 – Målstyrning och förbättringsarbete 

På AZ ska en tydlig koppling finnas mellan mål knutna till nyckeltal, lagets förbättringsarbete 
och Daglig styrning. Detta block syftar till att beskriva processen för målstyrning, och ska på 
så vis utgöra grunden för målbilderna på respektive chefsnivå. Inom ramen för blocket 
definieras även ansvar, omfattning och rutiner för att jobba med avvikelser och för att jobba 
mot målbilden. Genom att göra detta skapas bättre förutsättningar för att jobba med 
förbättringsarbetet både på lång och kort sikt, bland annat genom att se till att tid finns avsatt 
för förbättringsarbetet [20]. 

Block 9 – Underhåll/TPM 

Syftet med blocket är att skapa störningsfria processer och minska produktionskostnaden. För 
att uppnå detta vill man minska det avhjälpande underhållet och istället öka det förebyggande 
underhållandet. I detta ingår arbetet med att utbilda operatörerna i att själva ta hand om enklare 
underhåll och reparationer [21]. 

4.3 Nulägesbeskrivning 

Tar man under en dag på sig sina Lean-glasögon och går för att besöka PET-Packning i Gärtuna 
så är det mycket som finns att upptäcka. Här möts man direkt av färgglada White board-tavlor 
som på ett visuellt och enkelt sätt beskriver flera olika parametrar av verksamheten. På tavlorna 
sitter även företagets värderingar, Lean-huset och målbilder uppsatta. Här finns också 
uppdateringar kring personalläge, är- och börläge för leveranser, samt historik för de KPI:er 
som mäts. På många ställen visar även tv-skärmar hur linjerna presterat under det senaste 
dygnet, samt planering för innevarande vecka. Genom att synliggöra status för processen är det 
enkelt att snabbt skapa sig en överblick av hur fabriken mår, samtidigt som det blir lättare att 
upptäcka avvikelser och problem. 

En annan viktig del av Lean-strukturen är de dagliga möten som hålls på olika nivåer i 
organisationen. Via dessa eskaleras information snabbt från produktionen till nödvändig nivå 
inom organisationen. Varje morgon vid 08.30 möts operatörerna, relevanta stödfunktioner och 
gruppchefen, vid sin respektive linje för att genomföra Daglig styrning under ledning av 
gruppchefen. Under ca 15 minuter utvärderas det senaste dygnet och punkterna som tas upp är 
alltid desamma. Mötet avslutas alltid med att bra beteenden på arbetsplatsen kopplas till någon 
eller några av företagets värderingar, som ligger i marken under Lean-huset. 

Fram till 09.15 finns sedan tid avsatt för problemlösning av aktuella driftsstörningar. Har man 
under Daglig styrning inte lyckats lösa de eventuella problem som uppstått ska man här 
diskutera och försöka komma fram till en lösning. 

Vid 09.15 går gruppchefen vidare till nästa möte – Pulsen. Tillsammans med de andra 
gruppcheferna, representanter från stödfunktionerna och sektionschefen går man på samma sätt 
igenom läget för hela sektionen. Även här följer mötet alltid samma standard. Gruppcheferna 
för vidare informationen från sina linjer och delger prognoser för dagens och veckans 
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leveranser. Här diskuteras också vilka linjer som har högst och lägst prioritet. De problem som 
kräver stöd från högre instanser eskaleras vidare. 

När Pulsen är avslutad finns också här ytterligare tid avsatt för problemlösning. Klockan 10.00 
äger det sista mötet rum, då med PET-ledningen. Här träffas alla sektionschefer tillsammans 
med PET-chefen och chefer för stödfunktioner enligt en förutbestämd agenda. 

Anammandet av Lean bli nästan som mest påtagligt när det kommer till arbetet med 
standardisering. På företaget är det är inte bara möten som följer en viss standard, utan även 
resten av hela verksamheten. Här använder man sig av så kallade SOP:ar som alltid anger den 
senaste, bäst kända standarden för hur arbetet ska utföras. Dessa kan t.ex. beskriva hur man 
byter om i omklädningsrummet, rengör en viss maskin eller hur man fyller på material. En SOP 
ska alltid följas, men i och med det inbitna sättet att jobba med PDCA-cykeln uppdateras 
SOP:arna kontinuerligt, vilket gör att arbetssätt hela tiden vidareutvecklas. 

När det finns en avtalad standard för hur något ska genomföras bidrar det också till att 
avvikelser från denna förekommer. På AZ har man dock valt att se på avvikelser som en 
möjlighet till ständiga förbättringar. Arbetet med avvikelser och problem i produktionen 
varierar dock från linje till linje, beroende på om man har implementerat AIM eller inte. 
Problemlösning och avvikelsehantering kommer därför att behandlas i Kapitel 5.  
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5. AIM 

Detta kapitel beskriver mer ingående vad AIM är för något. AIM bygger på befintliga metoder 
inom Lean, och baseras därför till stor del på delar av den presenterade fakta från Kapitel 3 & 
4. All insamlad fakta i detta kapitel kommer från metodhandboken om AIM [6]. 

5.1 Introduktion till AIM 

AIM, Accelererad Implementerings Metodik, är en metod utvecklad på AstraZeneca för att 
drastiskt förbättra en verksamhets nyckeltal. Den består av utvalda delar inom Lean Helhet, och 
på så sätt också av befintliga Lean-metoder som återfinns hos många företag. Hittills har 
metoden introducerats på ett antal delar av företagets verksamhet i Södertälje, bland annat på 
några packningslinjer på PET-packning. Metoden introduceras på en linje i taget, dit resurser 
riktas för att uppnå en så stor effekt som möjligt. I citatet nedan ger företaget ordagrant sin egen 
bild av vad tanken med AIM är. 
 
”För att ytterligare förstärka vårt Lean-fokus, och vår strävan mot standardisering så har nu 
AIM skapats. Tanken är att AIM ska fungera som en kraftsamlande accelerator där vi knyter 

samman valda delar inom Lean Helhet för att uppnå synergieffekter. Effekterna uppnås 
genom att fokusera på metoderna och träna ledarna ute i verksamheten. Träningen 
genomförs under en tidsbegränsad och intensiv period där verksamhetens resultat 

förbättras.” [6] 
Peter Alvarsson, Lean Lead 

Genom att på ovan nämnda sätt fokusera intensivt på utvalda Lean-metoder, samt rikta resurser 
mot en och samma linje åt gången, uppnås alltså de synergieffekter som Peter Alvarsson 
nämner. Denna typ av förbättring kan alltså direkt kopplas till teorin om Kaikaku. Detta är ett 
nödvändigt komplement till arbetet med Kaizen, då branschen och marknaden kan förändras i 
hög takt.  

De snabba förändringar som metoden syftar till att uppnå har olika karaktär, men ett stort fokus 
ligger på att öka OEE, se Figur 7. Detta görs genom att: 

• Reducera antalet planerade och oplanerade stopp 
• Sänka tiden för omställ 
• Öka tiden mellan stopp, så kallad MTBS 
• Eliminera övriga störningar som genererar oplanerade stopp i tillverkningsprocessen, 

främst genom problemlösning, analyser, uppföljningar och dokumentation 

På de linjer där AIM implementerats har OEE:t bokstavligen skjutit i höjden. Inom den utsatta 
tiden har det förekommit mer än 100 procentiga förbättringar. 
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Figur 7 – Schematisk bild över fokusområden under AIM. OEE är det nyckeltal som man framförallt vill 
förbättra. Källa: AstraZeneca  

Ett annat stort fokusområde är att höja lägstanivån på kompetensen hos alla deltagare. 
Framförallt vill man uppnå en ökad teknisk kunskap, då majoriteten av antalet oplanerade stopp 
härstammar från maskinerna som används i produktionen. 

5.2 Problemlösning 

Enligt Figur 7 är problemlösning en del av att sänka tiden för de oplanerade stoppen. För att 
kunna lösa problem som uppstår är den tekniska kunskapen hos medarbetarna en viktig 
pusselbit. En minst lika viktig del är att ha ett system för hur själva problemlösningen ska gå 
till. 

Systematisk problemlösning är ytterligare en viktig del av AIM-strukturen. Genom denna ska 
medarbetare på plats kunna hitta rotorsaken till ett problem som uppstått, och inte bara behandla 
symtomen. När ett problem uppstår på linjen finns en tydlig standard som talar om hur 
situationen ska behandlas. Följande steg utgör denna standard: 

1. Operatörerna ska själva försöka lösa problemet. Som ett hjälpmedel finns 
Checklistan. Denna lista ska gås igenom för att säkerställa att alla standarder har 
efterföljts. Tid: 15 min 

2. En maskintekniker kallas till linjen 
3. Operatörerna försöker tillsammans med maskinteknikern lösa problemet 
4. Operatörerna och maskinteknikern skriver tillsammans en Snabben. Snabben är 

ytterligare ett hjälpmedel och är en mall för problemlösning. Tid: 15 min 
5. Har man ännu ej kommit fram till en lösning på problemet ska Andon-läge utlysas. 

Vid Andon tillkallas ytterligare kompetenser, och man samlas nu vid en så kallad 
Andon-tavla. Tillsammans försöker man lösa problemet som uppstått. 

Ett annat sätt att adressera och lösa problem är via aktivitetslistor. Aktivitetslistan sitter på 
linjernas respektive lagtavlor och gås igenom vid varje Daglig styrning. Här tas bland annat 
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mindre akuta problem upp. Allt som noteras på listan ska ha en ansvarig, och ett datum för när 
ärendet ska återkopplas. 

5.3 Kärnteamet 

När AIM rullas ut på en linje återfinns där ett antal nyckelkompetenser, se Figur 8. Processen 
leds av en så kallad Förbättringsledare, som under en längre tid blivit tränad i AIM och är en 
expert på området. Förbättringsledarens huvudsakliga uppgift är att förbereda och coacha 
gruppchefen genom hela implementeringen. Gruppchefens roll är helt central i arbetet, då denna 
verkar som spindeln i nätet för att leda och koordinera såväl operatörer som stödfunktioner. 
 

 

Figur 8 – Kärnteamet under AIM. Laget utgörs av olika funktioner och ska stå i centrum under hela AIM.  
  Källa: AstraZeneca 

Operatörerna som är bundna till linjen bildar tillsammans med gruppchefen och 
stödfunktionerna kärnteamet. Laget ska stå i centrum under hela AIM. 

5.4 De fem faserna 

AIM kan delas in i fem huvudfaser: 

1a.  Förbered ledaren 
1b.  Förbered uppstart och laget 
2.  Analysera nuläget 
3.  Prioritera och förankra mål & plan 
4.  Genomför förbättring 

Fas 1a-3 är förberedande faser. Förbättringsledaren förbereder och coachar här gruppchefen 
inför Fas 4. Linjen förbereds också genom att man ca 4 veckor innan Fas 4 börjar, startar med 
att mäta de KPI:er som under AIM ska förbättras. 

I Fas 4 utförs 12-veckorsprogrammet, vilket kan beskrivas som själva huvudakten. Under 
insatsen fortsätter förbättringsledaren med att coacha gruppchefen, som i sin tur leder 
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stödfunktionerna och linjens operatörer genom förbättringsarbetet. 12-veckorsprogrammet 
innehåller utvalda delar ur de block inom Lean Helhet som beskrivits i Kapitel 4.2. Dessa block 
implementeras enligt Figur 9.  

 

Figur 9 – Upplägg över hur de olika blocken inom Lean Helhet introduceras under 12-veckorsprogrammet. 
Källa: AstraZeneca 

För varje vecka finns också en detaljplanering, se exempel i Figur 10. Där beskrivs i detalj 
vad som ska göras, när det ska göras och av vem. 

 

Figur 10 – Detaljplan för vecka nr 4. Här visas ett exempel på hur en vecka under AIM kan se ut och vad de 
olika funktionerna bistår med. Källa: AstraZeneca 

Detaljplaneringen kan beroende på linjens behov komma att ändras. Schemat måste kunna vara 
flexibelt och anpassas utifrån de förutsättningar och mål som tillfället kräver. 
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5.5 Key Performance Indicators 

För att en AIM-implementering ska gå att utvärdera och för att många av de metoder som 
introduceras ska vara meningsfulla krävs det att linjens prestanda är kartlagd. Detta görs genom 
att se till att det finns tekniska förutsättningar för att kunna mäta de KPI:er som anses vara mest 
relevanta. Denna datainsamling sker i storleksordningen fyra veckor innan själva 
implementeringen av 12-veckorsprogrammet under Fas 2. De KPI:er som mäts följer nedan. 

OEE 

OEE är ett mått på hur väl en process presterar relativt dess potentiella prestation. OEE väger 
in faktorerna tillgänglighet (värdeskapande tid i relation till tillgänglig tid), produktivitet och 
kvalitet. Nyckeltalet är användbart då det väger samman flera olika faktorer som karakteriserar 
en process. 

MTBS 

MTBS, eller Mean Time Before Stop, är ett mått på hur länge processen i genomsnitt producerar 
utan att stanna. Denna KPI är ett mått på hur stabil processen är. 

TT 

Teknisk tillgänglighet är ett mått på hur stor andel av den tillgängliga produktionstiden som 
utrustningen producerar. Både oplanerade stopp och planerade underhållsåtgärder påverkar 
teknisk tillgänglighet. Denna data följs dagligen upp vid Daglig Styrning, genom analys av de 
mest frekvent återkommande störningarna, se exempel i Figur 11. 

 

Figur 11 – Exempel på topp 10 förluster. Varje dag behandlas de tre största källorna till stopp, både med 
avseende på tid och antal. Källa: AstraZeneca 
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För att fokusera felsökningen och inte ha för många bollar i luften samtidigt så analyseras bara 
de tre mest frekventa stoppen, dels med avseende på tid men också med avseende på antal. 

Ställtid 

Ställtiden är den tid det tar att ställa om produktionsutrustningen från en produkt till en annan. 
Detta är inte nödvändigtvis byte av produkt utan kan även vara byte av format och förpackning. 
Eftersom AZ prognostiserar mindre orderstorlekar i framtiden är det önskvärt att reducera 
ställtiden.  

5.6 Tidigare resultat från OpEx 

OpEx som tidigare i rapporten omnämnts som metodägare till AIM har utifrån sin verksamhet 
listat både förutsättningar och framgångsfaktorer för att faserna 1a-4 ska vara lyckade. Denna 
rapport kommer inte att gå igenom dessa punk för punkt, utan snarare redogöra för resultaten i 
nedanstående tabeller. Tabell 1 redogör för viktiga förutsättningar att ha på plats innan en AIM-
implementering.  

Tabell 1 – Förutsättningar för lyckad AIM-implementering  

Kritiska grundförutsättningar Möjliggörande förutsättningar 

Mätetal för verksamheten nedbrutna och 
transparanta i samtliga chefsled Etablerat Lean ledarskap 

Beslutad implementeringsplan Underhållsorganisationen mäter motsvarande 
mätetal som produktionen 

Daglig styrning på samtliga nivåer Implementerade standarder 

Laget i centrum Uppdaterad kompetensmatris utifrån positioner 

Alla i kärnteamet arbetar dagtid Kompetens i problemlösning 

Kvalitetssäkrade produktionsdata (Topp 10 
förluster per dag) Daglig styrning i underhållsorganisationen 

Förbättringsledare som är tränade i AIM  



 21 (63) 

I Tabell 2 redovisas de framgångsfaktorer som OpEx identifierat som de generellt viktigaste 
framgångsfaktorerna. 

Tabell 2 – Övergripande framgångsfaktorer under AIM. 

Övergripande framgångsfaktorer under AIM 

Det är inget projekt utan 12 veckor intensiv träning där du gör jobbet. 

Ledarna tränar metoder/verktyg genom att göra och efterfråga metoder/arbetssätt ute i verksamheten. 

Ledarna skapar rätt beteenden i organisationen genom sitt eget beteende. 

Att GC är på linjen och ser/följer upp det som händer. Ser slöserier som GC behöver engagera sig i. 

Problem som eskalerar till Styrgruppen adresseras till rätt forum. Visa att linjens problem är viktiga. 

Ledarna ger inte svaren, utan ställer frågor. 

Disciplin att följa standarder (metoder/arbetssätt). 

Ledarna, och hela verksamheten, respekterar de mötesfria förmiddagarna. 

De tre rollerna (GC, SI, PT) har tid tillsammans. 

Samma deltagare genom hela AIM. 

Hela underhållsorganisationen är involverade. 

MT och SI sitter/arbetar på/nära linjen, för att hela tiden kunna vara närvarande. 

Effektivt samspel mellan PT och laget. De arbetar nära, frekvent samt strukturerat tillsammans. 

Kvaliteten på fakta är avgörande för om vi kommer kunna lösa problemen. 

Uppdaterade fakta finns dagligen på linjen. 

Ansvarig person har ett ägandeskap över sina aktiviteter, t.ex. problemlösning, felen åtgärdas. 

Identifierade resurser finns tillgängliga. 

Driftrollen informerar dagligen om vad som sker i AIM till laget. 

Operatörer involveras under hela AIM-perioden. 

Operatörer är delaktiga i felsökning och problemlösning. 

Förståelse för att en av de största utmaningarna i AIM är att hela verksamheten kommer att behöva 
ändra sina beteenden. 
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6. SAMMANSTÄLLNING AV DATA 

I det här kapitlet presenteras kortfattat resultat från intervjuer, enkätundersökning och 
frågeformulär. 

6.1 Intervjuer 

Under arbetets gång har ett antal semistrukturerade intervjuer och dialoger genomförts. Totalt 
genomfördes 10 formella intervjuer. Som komplement för att uppnå en mer komplett 
helhetsbild hölls dessutom en mäng informella samtal runt om i organisationen. 

Ledning 

Tre personer tillhörande ledningsgruppen för PET-Packning har intervjuats. Dessa intervjuer 
kom till stor del att handla om övergripande frågor, strategi och långsiktighet. Intervjuerna 
sammanfattats i Tabell 3. 
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Tabell 3 – Intervjusammanställning Ledning. 

Beteckning Sammanfattning 

A1 Flertalet av de intervjuade påpekar att det är viktigt att ledningen är till för 
organisationen och ska finnas på plats för att stötta verksamheten. 

A2 
Flera svarande hävdar att det inte är någon nackdel att en ny, oerfaren GC leder AIM, 
men att det är viktigt med ett Lean ledarskap, att ge GC tillräckligt med stöttning och att 
denne är engagerad. 

A3 
En av de intervjuade påpekar specifikt vikten av att kunskap kring AIM och Lean sprids 
och bevaras i organisationen med hjälp av successionsprincipen, för att minska 
kunskapstapp vid personalomsättning. 

A4 Uppfattningen finns att kompetensen hos kärnteamet är viktig och att det är gynnsamt att 
dessa tillåts stanna kvar på sin avdelning i så stor utsträckning som möjligt. 

A5 

Åsikterna går isär något vad gäller datainsamlingen inför 12-veckorsprogramet, vad 
gäller kvalitet och omfattning hos data kontra att starta AIM så fort som möjligt. Det 
senare alternativet förklaras med att metoden är väl beprövad och att tiden är mer kritisk 
än att hinna samla in rätt mängd data. 

A6 
En av de intervjuade menar att AIM har gått mot att bli mer skräddarsytt utefter enskilda 
linjers behov. Beroende på t.ex. orderstorlekar kan fokus ligga på förbättring av olika 
KPI:er.  

A7 

Flertalet av de intervjuade påpekar att engagemang och vilja hos de inblandade är viktigt 
för utfallet av AIM, en av de intervjuade menar också att 12 veckor utgör en gräns för 
hur länge de inblandade orkar bibehålla engagemanget. En av de intervjuade säger också 
att innehållet i AIM med tiden blivit större, detta till den grad att det nu är svårt att hinna 
på 12 veckor. 

A8 Uppfattningen finns att linjen behöver ha en viss nivå av standarder på plats för att 
implementera AIM på ett lyckat sätt. 

A9 
Samtliga menar att det är viktigt med klara mål och visioner för vad man vill uppnå med 
AIM. En av de svarande menar också på att det behöver finnas ett tydligt behov i 
verksamheten innan AIM implementeras. 

A10 
Åsikterna går isär huruvida GC arbetsbelastning är rimlig under AIM-
implementeringen. Här finns uppfattningen om att belastningen är rimlig, men även att 
den är för omfattande t.ex. vad gäller vissa typer av personalfrågor. 

A11 Uppfattningen finns att man behöver leva som man lär vad gäller AIM, och att ledarna 
genom AIM ska föregå med gott exempel.  

A12 Gemensamt för de intervjuade är den starka betoningen på hur viktigt ledaskapet är på 
alla nivåer när AIM ska implementeras. 

A13 Uppfattningen finns att ledarna måste förstå detaljerna för att förstå helheten i AIM. 

Stödfunktioner 

Fem personer från stödfunktionerna på PET-Packning har intervjuats. Dessa intervjuer kom till 
stor del att handla om den operativa verksamheten. Intervjuerna sammanfattas kortfattat i Tabell 
4. 
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Tabell 4 – Intervjusammanställning Stödfunktioner. 

Beteckning Sammanfattning 

B1 Flera intervjupersoner tycker att ett stöttande och tydligt ledarskap hos GC och ledning 
är viktigt. 

B2 Gemensamt för flertalet av de svarande är den starka betoningen på hur viktigt 
ledarskapet är i AIM. 

B3 Uppfattningen finns att GC generellt har för lite kunskap om stödfunktionernas olika 
ansvarsområden. 

B4 Uppfattningen finns att GC inte efterfrågar och premierar teknisk kompetens hos 
operatörerna pga. att dessa själva har för låg teknisk kompetens kring utrustningen. 

B5 En av de intervjuade menar att systemet med förbättringsledare är bra, då dessa har goda 
kunskaper om AIM och efterfrågar rätt saker av de inblandade. 

B6 En uppfattning är att förbättringsledarens roll är att addera kompetens till 
organisationen, lösa problem och att lösa låsningar i organisationen. 

B7 Flertalet av de intervjuade är överens om att korrekt loggning är viktigt. Flera menar 
också på att felaktig loggning förekommer frekvent. 

B8 Uppfattningen finns att övning i dokumentation borde vara en naturlig del av arbetet. 

B9 

Åsikterna går isär kring huruvida AIM-strukturen leder till att samarbetet 
stödfunktioner-OP blir tätare och rollerna tydligare. Flertalet av de svarande upplever en 
sådan effekt, medan uppfattningen också finns att respektive ansvarsområden är för 
otydliga. 

B10 
Uppfattningen finns att personalen har fått en högre teknisk kompetens i och med AIM, 
och att det tillsammans med ett bättre samarbete leder till att fel åtgärdas mer långsiktigt. 
Dock finns även uppfattningen att den tekniska kompetensen fortfarande är för låg. 

B11 En av de intervjuade menar att god kompetens kring Lean saknas hos MT. 

B12 Uppfattningen finns att OP-kunskapsmatriser inte stämmer med verkligheten. 

B13 Uppfattningen finns att SI och MT utför arbete som egentligen tillhör OP 
arbetsuppgifter. Att GC har för stort leveransfokus sägs vara en anledning till detta. 

B14 En av de svarande upplever att AIM-arbetet förbättras om samtliga blir bättre på att följa 
överenskomna arbetssätt. 

B15 
En av de intervjuade anser att det är olyckligt att tekniskt duktiga OP blir befordrade till 
MT. Istället skulle duktiga OP kunna få en speciell teknisk roll, så att kompetensen 
bibehålls på linjen. 

B16 Uppfattningen finns att hög personalomsättning är ett problem för den tekniska 
kompetensen. 

B17 En av de intervjuade säger att det är viktigt att ha en väl fungerande organisation på plats 
innan AIM implementeras. 

B18 Uppfattningen finns att t.ex. inställningslistor, Checklistan, Snabben och ANDON inte 
alltid används när de ska. 

B19 En av de intervjuade tycker det är viktigt att nyanställda OP får utbildning i AIM-
metoder och verktyg. 
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6.2 Operatörsenkät 

Nedan följer ett utdrag av resultaten från enkäten. Kompletta svar återfinns i Bilaga 3. De 
färgkodade staplarna motsvarar svarsalternativ enligt teckenförklaring. Notera att y-axeln 
representerar antal svaranden. Enkäten genererade 69 svar av cirka 80 möjliga vilken motsvarar 
en svarsfrekvens på ca 86%. Av dessa besvarade 40 operatörer även Sektion 2. Figur 12 
innehåller ett utdrag av svaren från Sektion 1. 

  

Figur 12 – Utvalda resultat från skattningsfrågorna i Sektion 1-Lean generellt. Denna del besvarades av alla 
deltagande operatörer. 

Figur 13 visar ett utdrag av resultaten från Sektion 2. Denna sektion har alltså besvarats av 
personer som varit med vid de 12 veckorna av AIM-implementering. 
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Figur 13 – Utvalda resultat från skattningsfrågorna i Sektion 2-AIM. Denna del besvarades av de operatörer 
som deltagit under en AIM-implementering. 

6.3 Gruppchefsformulär 

Frågeformuläret besvarades av tre gruppchefer och finns bifogat i sin helhet i Bilaga 4. 
Fritextfråga 1 syftade till att ta reda på viktiga förutsättningar vid en AIM-implementering, se 
Tabell 5. Frågan formulerades 

”Betänk att du är chef för en linje som står inför att implementera AIM. 
Vad anser du vara de tre viktigaste förutsättningarna som behöver finnas 
på plats för att implementeringen av AIM ska bli så lyckad som möjligt?”. 
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Tabell 5 – Gruppchefernas svar på Fritextfråga 1. 

Svarsperson nr Svar 

1 Att Gruppchefen blir avlastad allt annat som också ingår i rollen och kan få 
möjlighet att vara delaktig i införandet 

2 
Rätt antal personer 
Behörigheter 
Kompentens 

3 

Faktabaserat nuläge för mätbara KPI:er 
Verktyg och förutsättningar för att kunna mäta 
"Öronmärkta" resurser som arbetar fokuserat med problemlösning och 
standardiserat arbetssätt 

 
Gruppcheferna fick i Fritextfråga 2 svara på vilka faktorer de ansåg var viktigast för att en AIM-
implementering ska vara framgångsrik på sikt. Resultatet ses i Tabell 6. Frågan löd 

”Betänk att du är chef för en linje som nyss avslutat implementeringen av 
AIM (12-veckorsprogram). Vad anser du vara de tre viktigaste faktorerna 

för att linjen ska utvecklas positivt på lite längre sikt?”. 

Tabell 6 – Gruppchefernas svar på Fritextfråga 2. 

Svarsperson nr Svar 

1 Att man följer upp tillsammans med hela laget hur läget är 

2 Stöttning 

3 
Enträget fortsätta efterfråga enligt standardiserad införd standard Enträget 
fortsätta lösa "topp-tre" problemen 
Enträget fortsätta kompetensutveckla operatörer och stödfunktioner 

 
Fritextfråga 3 som gruppcheferna fick besvara hade som syfte att fånga upp övriga 
kommentarer och återfinns i Tabell 7. Frågan formulerades som 

”Ge tre konkreta råd till en gruppchefskollega som står inför en AIM-
implementering.”. 

Tabell 7 – Gruppchefernas svar på Fritextfråga 3. 

Svarsperson nr Svar 

1 Delegera bort alla andra uppgifter som ingår i rollen som gruppchef 

2 Säga ifrån  
Be om hjälp 

3 
Säkerställande av resurser under hela perioden 
Tålamod 
Hålla fast vid struktur och metod 
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7. ANALYS AV DATA 

I detta kapitel jämförs all sammanställd data i Kapitel 6 och återknyter till frågeställningen. 
Även vissa paralleller dras till teorikapitlen.  

7.1 Ledarskapet 

Enligt teorin kring Kaikaku är ledarskap genom exempel och ett starkt initiativ, involvering och 
engagemang från ledaren viktiga framgångsfaktorer. Här har också AZ internt, genom OpEx, 
identifierat ledaren som en nyckel till framgång i AIM. Exempel på detta är att ledaren skapar 
rätt beteenden utifrån sitt eget sätt att vara, har ett Lean ledarskap, ställer frågor istället för att 
ge svaren, samt tränar metoder och verktyg genom att efterfråga arbetssätt ute i verksamheten. 

I materialet finns goda exempel på PET-ledningens syn på ledarskapet1. Det går i linje med det 
ovan nämnda, då man t.ex. betonar att ledaren ska leva som man lär och hur viktigt ledarskapet 
är i AIM. Även stödfunktionerna betonar vikten av ledarskapet i AIM2. 

I operatörsenkäten finns fakta som visar på en positiv syn gällande det nuvarande ledarskapet. 
På frågan om operatörerna får det stöd de behöver av sin gruppchef för att kunna utföra sitt 
arbete ligger 98,6 % på stämmer-sidan3. Man upplever också ett tydligt ledarskap, samt en 
uppmuntran till att delta i förbättringsarbetet4. Även för perioden under AIM var synen på 
ledarskapet positiv5. 

Gruppcheferna ser också sitt ledarskap som tydligt, och anser sig bekväma med sitt ledarskap6. 
Det verkar även som att gruppcheferna efterfrågar personlig utvecklig hos personalen7. Med en 
positiv syn på förbättringsarbete, avvikelser och ständiga förbättringar, ges indikationer på ett 
ledarskap som lutar sig mot vedertagen teori8. En delad bild och eventuell förbättringspotential 
verkar dock finnas vad gäller gruppchefens syn på huruvida denna spenderar tillräckligt med 
tid på linjen, och även i vilken omfattning tid finns till att coacha personalen9. 

En notering bör göras angående Bilaga 4 - fråga 10, 24, 25 & 43. Dessa frågor rör stödet till 
gruppchefen under och efter AIM från andra chefer på högre nivå. Även här verkar en 
förbättringspotential finnas. 

                                                
 
1 Tabell 3 – A1, A2, A11 & A12 
2 Tabell 4 – B1 & B2 
3 Figur 12 – fråga 10 
4 Figur 12 – fråga 2 & 5 
5 Figur 13 – fråga 16 – 18 
6 Bilaga 4 – fråga 11 & 12 
7 Bilaga 4 – fråga 6 
8 Bilaga 4 – fråga 1, 2 & 7 
9 Bilaga 4 – fråga 14 & 15 
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7.2 Samarbete mellan produktion och stödfunktioner 

Enligt tidigare arbete inom Kaikaku är ett väl fungerande samarbete mellan produktion och 
stödfunktioner en viktig framgångsfaktor. Det bekräftas också av AZ interna stödfunktion 
OpEx, som säger att det är en tidigare identifierad framgångsfaktor att de tre rollerna GC, SI, 
PT har tid tillsammans under AIM-implementeringen. Här påstås också att det är viktigt att PT 
och linjens medarbetare har ett effektivt och nära samspel. OpEx har även kommit fram till att 
det är viktigt att samma nyckelpersoner bibehålls genom hela AIM-implementeringen. Denna 
bild delas även av de intervjuade personerna från ledningen10. Det finns alltså fog att påstå att 
samarbetet mellan operatörer och stödfunktioner är en viktig framgångsfaktor även för AIM. 

Åsikterna går isär bland stödfunktionerna huruvida AIM-strukturen leder till att samarbetet 
mellan stödfunktioner och operatörer blir tätare och rollerna tydligare. Flertalet av de svarande 
upplever en sådan effekt, medan uppfattningen också finns att respektive ansvarsområden 
fortfarande är för otydliga11. En av de intervjuade har uppfattningen att gruppcheferna generellt 
har för lite kunskap om stödfunktionernas ansvarsområden12. Det finns också en uppfattning att 
gruppcheferna delvis har för stort fokus på leveransläget, vilket påstås leda till att 
serviceingenjörer och maskintekniker utför arbete som egentligen tillhör operatörens 
arbetsuppgifter13. 87 % av operatörerna upplever att de i någon grad får ett bra stöd från 
stödfunktioner14. Detta gäller även för de operatörer som varit med under en AIM-
implementering15. I fritextsvaren från operatörsenkäten utläses att samarbetet med 
maskinteknikerna förbättrats sedan deras AIM-implementering16. 

Gruppcheferna upplever att samarbetet med stödfunktioner fungerar ganska bra eller bra17. Man 
tyckte dock att samarbetet fungerade sämre under själva AIM-implementeringen18. 
Upplevelsen är dock att samarbetsförmågan mellan OP och stödfunktioner blivit bättre i och 
med AIM19. Gruppcheferna är inte samstämmiga om huruvida stödfunktionernas 
problemlösningsförmåga ökat sedan AIM-implementeringen20. 

7.3 Engagemang och förändringsvilja hos nyckelpersoner 

Då Kaikaku är en metod som innebär stora förändringar på kort tid är det enligt litteraturen 
viktigt med en stark förändringsvilja hos de personer som är centrala i förändringsarbetet. Även 
mer generell litteratur inom Lean betonar vikten av att vara engagerad och aktiv i förändringen. 
                                                
 
10 Tabell 3 – A4 
11 Tabell 4 – B9 
12 Tabell 4 – B3 
13 Tabell 4 – B13 
14 Figur 12 – fråga 4 
15 Figur 13 – fråga 20 & 21 
16 Bilaga 3 – sektion 3 
17 Bilaga 4 – fråga 9 
18 Bilaga 4 – fråga 29 & 30 
19 Bilaga 4 – fråga 37 
20 Bilaga 4 – fråga 36, 49, 50 



 30 (63) 

Även OpEx trycker på att en av de största utmaningarna med AIM är att verksamheten kommer 
behöva ändra sina beteende. Man menar också att det är viktigt att operatörer involveras under 
AIM-implementeringen och att de är delaktiga i problemlösning21.  

Denna bild delas av ledningen för PET-packning som påpekar att engagemang och vilja hos de 
inblandade är viktigt för utfallet av AIM22. Flera personer i gruppen Ledning tycker också att 
det inte är någon nackdel att en ny, oerfaren, gruppchef leder implementeringen. Detta då denna 
kommer in med nya ögon och ett stort engagemang23. Uppfattningen huruvida det är en för- 
eller nackdel att ha en ny, oerfaren, chef går emellertid isär i organisationen. 

Under AIM-implementeringen kände sig 83 % av de tillfrågade operatörerna involverade i 
förändringen24. Dessutom uttrycker många personer i fritextssvar att engagemanget generellt 
har ökat i och med AIM25. I princip 100 % av de svarande förstod varför deras linje 
implementerade AIM26. Operatörerna är också i hög grad intresserade av att förändra rådande 
arbetssätt, vilket tyder på högt engagemang och vilja att bli bättre27. Däremot är det över 20 % 
av de svarande operatörerna som i någon grad inte ser avvikelser som en källa till förbättring28. 
Jidoka är en av de grundläggande principerna i Lean och avvikelser är därför en central del av 
att förbättra verksamheten varför denna siffra bör vara högre. 

7.4 Kompetens och kunskapsutveckling 

En framgångsfaktor inom Lean är att medarbetaren får kontinuerlig träning och utbildning. 
Kunskapsutveckling i organisationen är även viktig för Kaikaku, där ett stort fokus också bör 
ligga på att personal har en hög problemlösningsförmåga. I Kapitel 5 har båda dessa delar 
beskrivits som centrala. Kompetens i problemlösning samt uppdaterade kompetensmatriser ses 
dessutom av OpEx som möjliggörande förutsättningar. En framgångsfaktor anses också vara 
intensiv träning under 12-veckorsprogrammet29. 

Rätt kompetens hos kärnteamet ses i verksamheten som en viktig pusselbit för att AIM ska 
fungera30. Ledningen nämner också successionsprincipen som viktig för att inte förlora kunskap 
vid personalomsättning31. Något som nämnts som ett problem runt om i organisationen32, vilket 
också framgått under många samtal.  

                                                
 
21 Tabell 1 
22 Tabell 3 – A7 
23 Tabell 3 – A2 
24 Figur 13 – fråga 19 
25 Bilaga 3 – Sektion 3 
26 Figur 13 – fråga 15 
27 Figur 12 – fråga 1 
28 Figur 12 – fråga 3 
29 Tabell 2 
30 Tabell 3 – A4, Tabell 4 – B3 & Tabell 5 – 3 
31 Tabell 3 – A3 
32 Tabell 4 – B16 
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När man tittar på insamlade data kan det konstateras att det verkar finnas potential gällande 
informationsspridning till operatörer och gruppchefer som ska börja arbeta med AIM 33. Detta 
kan anses vara positivt då det ger en möjlighet att sprida mer information till personalen under 
ett tidigare stadie. 

En gemensam uppfattning i verksamheten är att AIM påverkar både teknisk kompetens och 
problemlösningsförmåga positivt34. I Bilaga 3 bland operatörernas frisvarsfrågor finns också 
många kommentarer kring ökad maskinkunskap och bättre problemlösningsstruktur. Enkäten 
visar även på att operatörerna känner sig bekväma med att använda Checklistan, Snabben och 
ANDON som problemlösningsrutin35. Bland stödfunktionerna finns dock uppfattningen att 
gruppchefernas och operatörernas tekniska kompetens är för låg. Något som leder till att rätt 
saker inte alltid efterfrågas på linjen, samt att operatörernas kompetensmatriser inte alltid 
stämmer överens mot verkligheten36. 

7.5 Lean metoder och arbetssätt 

En identifierad framgångsfaktor inom Lean är att inte bara anamma principerna utan även att 
implementera metoder och verktyg. Vad gäller AIM framhåller OpEx exempelvis vikten av att 
Daglig styrning fungerar på linjen och att fungerade standarder redan finns implementerade. 
OpEx menar också att en framgångsfaktor är att ledare efterfrågar och tränar metoder och 
arbetssätt i produktionen, exempelvis standarder37. Denna bild bekräftas av ledningen som 
framhåller att en linje som står inför att implementera AIM behöver ha en viss nivå av 
fungerande standarder för att lyckas med AIM38. 

En person bland stödfunktionerna menar att generell kompetens kring Lean saknas hos 
maskinteknikerna39. Uppfattningen finns också att AIM-arbetet förbättras om de inblandande 
blir bättre på att följa överenskomna arbetssätt, där exempel är Checklistan, Snabben och 
ANDON-rutinen som inte alltid upplevs användas som de ska40. 

Operatörerna upplever att de i hög grad följer överenskomna arbetssätt, även i stressiga 
situationer41. Vidare upplever 83 % av operatörerna att Checklistan, Snabben och ANDON-
rutinen i någon grad används när de ska42. Här bör dock förskjutningen av fördelningen jämfört 
med fördelningen i Figur 12 – fråga 12 observeras. Det finns en högre grad av operatörer som 
är bekväma med att använda rutinen, jämfört med i vilken grad det upplevs att den faktiskt 

                                                
 
33 Figur 13 – fråga 14 & Bilaga 4 – fråga 21 & 41 
34 Figur 13 – fråga 22 – 24, Bilaga 4 – fråga 32 – 35 & Tabell 4 – B10 
35 Figur 12 –  fråga 12 
36 Tabell 4 – B3, B4, B12 
37 Tabell 1 
38 Tabell 3 – A8 
39 Tabell 4 – B11 
40 Tabell 4 – B14 & B18 
41 Figur 12 – fråga 6 & 7 
42 Figur 12 – fråga 11 



 32 (63) 

används. I fritextfrågorna säger många operatörer ändå att standarder vid ställ blivit mer 
strukturerade i och med AIM43.  

Gruppcheferna efterfrågar i hög grad att operatörerna arbetar enligt standard, arbetar med 
förbättringar och utvecklar arbetssätt44. Gruppcheferna upplever också att rutiner som t.ex 
Checklistan, Snabben och ANDON-rutinen fungerar tillfredsställande45. 

7.6 Insamling och uppföljning av KPI:er 

Kritiska grundförutsättningar för att AIM ska fungera sägs bland annat vara kvalitetssäkrade 
produktionsdata och att mätetal för verksamheten finns nedbrutna och transparanta i samtliga 
chefsled. OpEx säger också att kvaliteten på fakta är avgörande för problemlösningsförmågan46.  

I intervjuer med ledningen har olika ståndpunkter kring insamlandet av data dock uppfattats, 
vad gäller kvalitet och omfattning hos data kontra att starta AIM så fort som möjligt. Det senare 
alternativet förklaras med att metoden är väl beprövad och att det är viktigare att komma igång 
med implementeringen, framför att hinna samla in rätt mängd data47. I andra delar av 
organisationen är förståelsen liten för detta resonemang, något som har framkommit i flera 
samtal runt om i verksamheten. Statistiskt sett ökar tillförlitligheten i resultatet med antalet 
mätpunkter och med tiden över vilken data samlas in. Detta innebär att om för lite data samlas 
in under en för kort period, så kommer noggrannheten för uppmätta KPI:er vara låg. Det innebär 
i sin tur att effekten som AIM har på verksamheten inte går att utvärdera korrekt, eller att målen 
som sätts upp för framtida arbeta både kan vara för högt eller lågt satta. 

För att kunna uppnå en kvalitetssäkrad produktionsdata krävs att standarder för att t.ex. hantera 
avvikelser och loggning används på ett korrekt sätt, där loggning innebär dokumentering av 
produktionsdata. I samtal och intervjuer med stödfunktioner har det dock framkommit att man 
uppfattar att detta inte alltid sker på förutbestämt sätt48. Bland operatörerna är 88 % mer eller 
mindre bekväma med att logga49. Ändå upplever en anmärkningsvärd andel – 33 % av de 
tillfrågade, att felaktigt medveten, loggning i någon grad sker på linjen50. Bland operatörerna 
upplever 82 % att deras loggning förbättrats sedan AIM-implementeringen51. Gruppcheferna 
upplever att operatörerna i någon grad dokumenterar avvikelser på ett korrekt sätt52. Här finns 
alltså en tydlig diskrepans bland de olika funktionernas uppfattning i frågan. 
  

                                                
 
43 Bilaga 3 – Sektion 3 
44 Bilaga 4 – fråga 4, 5 & 7 
45 Bilaga 4 – fråga 16, 17, 18 & 19 
46 Tabell 1 
47 Tabell 3 – A5 
48 Tabell 4 – B7 
49 Figur 12 – fråga 8 
50 Figur 12 – fråga 9 
51 Figur 13 – fråga 23 
52 Bilaga 4 – fråga 16 
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8. SLUTSATSER & DISKUSSION 

I kapitlet återfinns ett antal punkter som besvarar frågeställningen. Dessutom förs en 
diskussion kring de använda metoderna och kring slutsatserna. 

8.1 Slutsatser 

Utifrån sammanställningen och analysen kring aktuella data ges här konkreta svar på vilka de 
viktigaste förutsättningarna vid implementeringen av AIM på Blistersektionen har varit, och 
vilka som har kommit att bli de viktigaste framgångsfaktorerna. 

Förutsättningar 

• Säkerställa engagemang och förändringsvilja hos gruppchefer, genom att i god tid 
informera om och involvera denne i förändringen som AIM innebär 

• Förse operatörer med mer information om vad AIM innebär, än vad som tidigare 
gjorts 

• Rätt kompetens hos kärnteamet 
• Mäta KPI:er på ett standardiserat och överenskommet sätt 
• Överbygga diskrepans i organisationen gällande syn på mätning av KPI:er 

Framgångsfaktorer under AIM 

• Stöd och engagemang från gruppchefen till operatörerna 
• En involverad och intresserad ledning som står bakom gruppchefen 
• Stötta gruppchefen så att denne känner självförtroende i sitt ledarskap 
• En öppen diskussion mellan gruppchef, sektionschef och förbättringsledare kring 

gruppchefens arbetsbelastning under AIM 
• Sträva mot ett ökat tekniskt intresse hos personalen kring linjen 
• Förmedla vikten av att logga enligt standard 

Framgångsfaktor efter AIM 

• Tydlighet från chefer kring vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter som tillhör 
respektive roll 

• En förståelse inom organisationen för varandras ansvarsområden och arbetsuppgifter 
• Minska kunskapstapp vid personalomsättning genom successionsprincipen 
• Öka kunskapen i organisationen genom kontinuerlig träning på olika arbetsmoment, 

framförallt tillsammans med operatörer 
• Chefer efterfrågar och säkerställer att problemlösningsrutiner efterlevs 
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8.2 Diskussion 

Resultatet i denna rapport baseras till stor del på subjektiva åsikter från anställda på AZ. Dessa 
åsikter har samlats in genom att ställa frågor som på ett eller annat sätt kopplar till 
frågeställningen och till den allmänna teorin inom Lean. 

Den metod som användes gick alltså ut på att ställa frågor som framförallt kretsade kring 
frågeställningen. En alternativ metod hade här varit att enbart fråga medarbetarna på företaget 
om förutsättningarna och framgångsfaktorerna som dem ansåg vara de viktigaste. Denna metod 
hade på så vis lämnat betydligt mindre rum för tolkning. Att ställa mer varierande frågor ansågs 
dock vara ett bättre angreppssätt. Den typen av metod leder förhoppningsvis till att känsligare 
åsikter kommer upp till ytan, som inte annars skulle tagits upp. Metoden anses också ge ett 
bredare perspektiv, då frågeställningen belyses från flera olika håll. Tolkningarna av svaren kan 
dock betraktas som en möjlig felkälla. 

Intervjuerna har genomförts inom vitt skilda delar inom organisationen, med ett fåtal personer 
ur respektive grupp. Dessa anses därför vara av kvalitativ karaktär. Intervjuerna har inte spelats 
in, men stödord har antecknats och sammanfattningar har skrivits i efterhand. Denna metod 
valdes för att möjliggöra ett öppet och fokuserat samtal, men metoden innebär också en felkälla. 
Vid sammanställningen av intervjuerna kan därför delar av informationen fallit bort, samtidigt 
som anteckningarna behövde tolkas. Enkätundersökningen och frågeformuläret har till skillnad 
från intervjuerna genererat mer kvantitativa data. Inga statistiska metoder har tillämpats vid 
analysen. Enkätundersökningen besvarades däremot av en stor andel av operatörerna. Ingen 
form av viktning har dock genomförts för att bestämma undersökningarnas relevans för 
frågeställningen. De slutsatser som dragits bedöms ändå som relevanta, då de bygger på 
information från både teori och empiriskt insamlade data. 

Fler slutsatser från undersökningsresultaten kan förmodligen dras av AZ själva, som besitter 
långt mer kunskap om verksamheten och AIM-metodiken. Samtliga resultat återfinns i 
rapporten eller i bilagor och AZ uppmanas att på egen hand fortsätta analysen av denna data. 

Som förslag på fortsatt arbete skulle det vara intressant att följa en AIM-implementering från 
början till slut, och utvärdera innehållet i metoden på en mer detaljerad nivå. På så sätt skulle 
flera viktiga framgångsfaktorer under själva implementeringen med säkerhet gå att hitta. Då 
arbetet inom ramen för denna rapport har varit något tidsbegränsat, fanns tyvärr inte 
möjligheten att studera ett helt 12-veckorsprogram. Ytterligare ett förslag är att utöka 
undersökningen så att den täcker flera medarbetare hos stödfunktionerna. 
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BILAGOR 

Här presenteras de bilagor som hör till rapporten. Totalt finns 4 stycken bilagor, där varje bilaga 
har en separat sidnumrering.

 

Bilaga 1 – Uppdragsbeskrivning 

Uppdragsbeskrivning	

”KEX	kandidatarbete	våren	2017”	
	

Kandidat:	Hanna	Hartikainen																										
Kandidat:	Olle	Björkvall	

Uppdragets	omfattning 

• AIM	–	förutsättningar	vid	implementering 

• AIM	–	framgångsfaktorer 

• AIM	–	utveckling	av	metod	genomförd	-	GAP	analys 

Bakgrund	-	metodbeskrivning	

AIM,	 Accelererad	 Implementerings	 Metod,	 är	 en	 framtagen	 modell	 för	 att	 öka	 tillgängligheten,	
prestationen	och	kvaliteten	på	våra	 linjer	och	processer.	Vi	vill	på	ett	fokuserat,	systematiserat	och	
resurssnålt	sätt	utveckla	vår	verksamhet	för	att	möta	framtidens	utmaningar.	Genom	att	använda	oss	
av	LEAN	och	dess	metoder	och	verktyg	anpassade	och	presenterade	inom	AIM	implementerar	vi	en	
metod	och	struktur	som	hjälper	oss	i	vår	strävan	för	ständig	verksamhetsutveckling.		



 2 

 

 

AIM,	implementeras	under	en	12	veckors	period	med	dedikerade	resurser	för	upplärning	och	träning. 
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Uppdragets	genomförande	

· Övergripande	kännedom	för	sektionens	arbete	genomförs	genom	personlig	medverkan	av	kandidaterna	inom	
blister	 sektionens	 samtliga	 områden	 såsom	 förpackning	 på	 linjerna,	 processkännedom	 hos	
processavdelningen,	 kvalitetskännedom	 hos	 kvalitetsavdelningen,	 planeringskännedom	 hos	
planeringsavdelningen	samt	verksamhetsutveckling	hos	produktionsavdelningen.		

· Faktabaserat	underlag	kommer	att	 tas	 fram	 från	PIS	och	Plant	Performance	 för	analytiska	beräkningar	och	
antaganden.	

· Kandidaterna	kommer	att	ha	en	huvudhandledare	och	ett	flertal	kontaktpersoner	för	respektive	område	inom	
sektionen	

· Kandidaterna	 kommer	 att	 ha	 regelbundna	 avstämningar	 med	 huvudhandledaren	 under	 uppdragets	
genomförande	

· Arbetet	genomförs	under	perioden	2017	vecka	6	t.o.m.	2017	vecka	20	

· Kandidaterna	förväntas	genomföra	en	presentation	av	avslutat	arbete	för	PET	Packningens	ledningsgrupp.	

Önskat	utfall	av	uppdraget	

· Vilka	förutsättningar	behöver	finnas	på	plats	före	implementering	av	AIM	

· Vilka	är	de	tydligaste	framgångsfaktorerna	för	AIM	och	varför.	

· Finns	det	andra	KPI:er	utöver	OEE,	teknisk	tillgänglighet	och	processeffektivitet	som	AIM	har	positiv	inverkan	
på?		

· Metodutveckling	av	metoden	AIM	har	genomförts	från	första	implementeringen,	Blisterlinje	18,	till	den	idag	
dokumenterade	nu	använda	AIM	metoden.	Vilka	är	skillnaderna?	GAP	–analys.	

	

Sweden	Operation,	PET	Packing	

Sektionschef	Blisterpackningen	

Malin	Robin	

	

Sweden	Operation,	PET	Packing	

Gruppchef,	Blisterpackningen,	handledare	

Gunilla	Wagner	
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Bilaga 2 – Medarbetarenkät 
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Bilaga 3 – Resultat enkät 

Sektion 1-Skattningsfrågor Lean generellt 
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Sektion 2-Skattningsfrågor AIM 

 

 



 3 

 

 

Sektion 3-Fritextfråga: De tre största skillnaderna innan och efter AIM? 

Svarsperson nr Svar 

1 
Fungerande inställningslistor 
Bättre struktur 
Bättre uppföljning 

2 
Kvalitet  
Gemenskap 
Leverans 

3 
Effektivitet  
Engagemang 
Arbetssätt 

4 Mer resurser, dvs. maskintekniker på plats  
Arbete med uppföljningslistor 

5 
Bättre struktur på det mesta 
Bättre listor (omställ mm.) 
Bättre samarbete operatör/maskintekniker 

6 

Mindre justeringar i maskinen 
Snabbare ställ,  
Bredare kunskap,  
Förståelse (maskinerna) 

7 Fler blir delaktiga i problem, snabbare hjälp osv 
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8 
Problemlösningshastigheten 
Mer driftstid  
Bättre ställ 

9 
Mer standardiserad problemlösning/felsökning 
Lättare att få tag på kringfunktioner 
Man lyssnar mer på operatörer 

10 
Bättre maskinkunskap 
Snabbare åtgärder 
Bättre felsökning 

11 
Antal maskinstopp minskade 
Problemlösning togs på allvar 
Uppmärksamheten, att det fanns folk som brydde sig 

12 
Kunskap 
Engagemang 
Inställning 

13 Bättre problemlösning 
Större maskinkunskap 

14 Man lär sig lite bättre om maskinen 

15 Flera möten 

16 Fokus på maskinfel 
Stöd från tekniker 

17 Bättre kännedom om maskiner 
Bättre initiativtagande av operatörer 

18 Fler är medvetna om läget 
Generellt tydligare indelade dagar 

19 Maskinerna funkar bättre efter än innan 
Bättre teknisk kunskap 

20 
Mer struktur 
Mer problemfokus 
Mer delaktighet 

21 En närvarande MT 

22 Att man verkligen försöker lösa de problem som kommer upp. 

23 
Mer kunskap/förståelse kring maskinerna 
Bättre att lösa problem i och med ökad förståelse 
Mer driftstid 

24 Längre tid mellan stopp 

25 Maskinerna funkar bättre efter än innan 
Bättre teknisk kunskap 
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Bilaga 4 – Resultat gruppchefer 

Sektion 1 
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