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ABSTRACT  

 

Due to a world in constant change, our society is facing several challenges of large and 

complex nature. For a producing company within the process industry, those challenges include 

the ability to adapt to unexpected changes in customer demand. A company with flexible 

processes can quickly adapt to changes in customer demand, and at the same time increase its 

competiveness through continuous improvements of the production process. To ensure that the 

result of the changes in the production process are productive and profitable, it is important to 

thoroughly examine the properties of the change before implementation. This can be realized 

through a quality ensured method for risk assessment of productivity related risks. 

 

As a part of this thesis, a case study was done at a pharmaceutical company. The purpose of the 

study was to create a checklist of productivity related risks that can be used within the company 

as a support through the risk assessment process. In this context, the pharmaceutical company 

is categorized as part of the process industry, and the checklist has been adapted to the process 

industry’s specific preconditions. The case study included reconciliation meetings and 

literature studies, but most importantly; observations of existing risk assessment methods at the 

company and interviews with key experts within the specific area of study. 

 

The checklist consists of numerous guidelines, both at an overall and detailed level. The 

purpose of these guidelines is to contribute with guidance in the decision making process for 

the risk assessment team. In general, a few specific guidelines has been identified as 

particularly important when it comes to achievement of successful results related to changes in 

production equipment design. These are; 1) establishment and implementation of standardized 

risk assessment methods, 2) the benefit of cross functional risk assessment teams, and 3) an 

explicit structure for risk assessment meetings. 

 

When assessment of productivity related risks is being performed, within a pharmaceutical 

company, it is important to consider numerous subject areas, such as; production equipment 

design, working methods, supply chains, production layout, maintenance, control, cleaning, 

waste disposal, deviations and working environment. 

 

It can be proven that a company with well-established routines for continuous improvements 

and standardized work methods has good potential of reaching a successful implementation of 

a new risk assessment method. A concrete example of what the theoretical goal with 

optimization of productivity aspects can be, is that the production layout allows an effective 

production process and is therefore adapted to the specific production equipment, instead of the 

opposite. Thus, sources of risk that can have negative effects on productivity aspects, should be 

identified and prevented at the earliest stage possible in the risk assessment process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SAMMANFATTNING 

 

Som ett resultat av en ständigt föränderlig värld står vårt samhälle idag inför flertalet stora och 

komplexa utmaningar. För producerande företag inom processindustrin innebär denna 

utmaning bland annat god anpassningsförmåga till kundernas krav och förväntningar. Genom 

ett ständigt arbete med utveckling och förbättring av produktionsprocessen kan företag anpassa 

sig till ändrade kundkrav och därigenom lyckas med att öka sin konkurrenskraft på marknaden. 

Detta kräver flexibla processer och vid utveckling och förändring av produktionsprocessen 

finns stor vinning i att företag så tidigt som möjligt även säkerställer att resultatet av 

förändringsarbetet blir produktivt och lönsamt. Det kräver att företaget på tidigt stadium i 

förändringsprojektet identifierar och förebygger riskkällor för produktivitet. Detta kan göras 

genom ett kvalitetssäkrat och gediget riskgranskningsarbete.  

 

En fallstudie har genomförts på ett företag inom läkemedelsindustrin, som en del av detta 

examensarbete, med syftet att skapa en checklista som ska fungera som stöd vid granskning av 

produktivitetsaspekter vid förändringsprojekt. I detta sammanhang klassas läkemedelsföretaget 

som en del av processindustrin och checklistan har anpassats efter de speciella förutsättningar 

som råder för en sådan verksamhet. Under fallstudien följdes bland annat en 

riskgranskningsledare som idag arbetar med riskgranskningsprojekt på företaget. 

Riskgranskningsledaren har på eget initiativ och intresse påbörjat ett arbete med att inkludera 

produktivitetsaspekter i riskgranskningsarbetet. Det praktiska utförandet av fallstudien 

innefattade därför flertalet deltagande observationer vid riskgranskningsprocesser på 

fallföretaget, men även intervjuer, avstämningsmöten, litteratur- och artikelstudier. 

 

Vid granskning av produktivitetsrisker inom läkemedelsindustrin är ämnesområden som 

maskinens utformning, arbetsmetoder, logistik- och materialflöden, lokaler och utrymmen, 

kontroller, underhåll, rengöring, avfallshantering, avvikelser och arbetsmiljö viktiga att se över. 

I den framtagna checklistan finns övergripande och detaljerande riktlinjer som syftar till att ge 

riskgranskningsteamet viss vägledning i beslutsprocesserna. Vidare presenteras även generella 

riktlinjer som identifierats och bedömts som viktiga att beakta vid exempelvis utveckling och 

konstruktion av produktionsutrustning. Dessa generella riktlinjer innefattar bland annat; 1) 

etablering och implementering av standarder för riskgranskningsarbete, 2) fördelen med 

tvärfunktionella team, och 3) tydlig struktur vid riskgranskningsmöten. 

 

Det kan konstateras att ett företag med väletablerade rutiner för arbete med ständiga 

förbättringar och standardiserade arbetssätt har goda förutsättningar att nå en lyckad 

implementering av en ny riskgranskningsmetod. När det kommer till optimering av 

produktivitetsaspekter är det viktigt att se till att produktionslokalen tillåter en effektiv 

produktionsprocess genom god anpassning efter maskinens utformning, istället för att 

maskinens utformning anpassas efter produktionslokalen. Därför bör riskkällor kopplade till 

produktivitetsaspekter identifieras och förebyggas på tidigt stadium i riskgranskningsprocessen. 
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 

   

AstraZeneca SweOps AstraZeneca Sweden Operations; den samlade benämningen för 

AstraZenecas operativa produktionssiter i Sverige 

 

API Active Pharmaceutical Ingredient; Aktiv substans 

 

Basis of SHE En intern standard skapad av AstraZeneca, som används vid 

förändringsprojekt för att bedöma risker kopplade till säkerhet, hälsa 

och miljö; SHE-standarden beskriver hur hantering av riskkällor ska 

ske utifrån generella principer 

 

Containment Inneslutning; ett sätt att förhindra kontamination 

(samröre/smitta/nedsmutsning) mellan parterna människa, produkt 

och miljö 

 

Kassationer  Material av bristande kvalitet och som därmed bedöms vara av icke 

säljbar kvalitet 

 

MTBS  Mean Time Between Stop; Inom AstraZeneca är MTBS en 

benämning för småstopp; stopp av mindre allvarlig karaktär som 

vanligtvis snabbt kan åtgärdas. Småstoppen sker ofta med hög 

frekvens, därav anledningen till att AstraZeneca aktivt arbetar med 

eliminera uppkomsten av dessa samt aktivt arbetar med att förlänga 

tiden mellan dem. MTBS innefattar både planerade- och oplanerade 

stopp 

 

OEE/TAK  Overall Equipment Effectiveness; (TAK) Tillgänglighet 

Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte  

 

PPE Personal Protective Equipment; (PSU) Personlig skyddsutrustning 

 

Processmedia De tillflöden som finns till maskinen för att denna ska nå full 

körbarhet (prestanda). Dessa tillflöden kan bestå av exempelvis 

vakuumsug, tryckluft, reglerad luftfuktighet och 

datakommunikation 

 

SHE  Saftey, Health, Environment; Säkerhet, hälsa och miljö 

 

SOP Standard Operation Procedure; Används inom processindustrin som 

en mall för hur ett tillvägagångsätt för en viss operation skall ske.  

 

TT  Teknisk Tillgänglighet; den grad till vilken en utrusning rent 

tekniskt är tillgänglig för tilltänkt ändamål 

 

URS User Requierment Statement; Användarens kravspecifikation 

 

Utrustning  Maskin, fixturer, media och dyl. som har en koppling till 

produktionsprocessen 
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1. INLEDNING 
 

Detta kapitel syftar till att ge en bakgrundbeskrivning till detta examensarbete och den 

fallstudie som genomförts. Bakgrunden leder fram till en problemformulering som följs av ett 

syfte. Även de frågeställningar som arbetet formats utifrån redovisas, samt vilka avgränsningar 

som varit gällande.  

 

1.1 Bakgrund 

Som ett resultat av en ständigt föränderlig värld står vårt samhälle idag inför flertalet stora och 

komplexa utmaningar. Den snabba utvecklingen kräver att både människa och samhälle på ett 

hållbart och flexibelt vis anpassar sig. Denna utmaning blir specifikt märkbar inom området för 

produktionsutveckling. Optimering och förbättring av tillverkningsprocessen är en central del 

av det vardagliga arbetet för många producerande företag idag. Sullivan (1984) beskriver detta 

i en av sina sju principer för kvalitetsfilosofi. För att ett företag skall klara sig på en 

konkurrensutsatt marknad är det nödvändigt att arbeta med kostnadsreduktioner och ständiga 

förbättringar. Utvecklingen går mot att öka insatserna för att tidigt säkerställa en produktiv 

process, redan innan tillverkningsprocessen sätts igång (Bergman och Klefsjö, 2001). 

 

För att ett företag skall kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden, krävs idag ständigt arbete 

med utveckling och förbättringar, för att möta kundernas krav och förväntningar. Alla företag 

oavsett bransch strävar efter att vara så lönsamma som möjligt. Inom process- och 

stycketillverkande industri betyder detta att fokus ligger på att skapa processer som ger så stort 

värde till kunden (och därigenom produkten) som möjligt, samtligt som de är resurssnåla 

(Liker, 2004). För att lyckas med detta krävs system som säkerställer kvalitet och ett produktivt 

arbete samt metoder som hjälper till eliminera icke värdeadderande moment i processen.  

 

Bergman och Klefsjö (2001) menar att kvalitet och produktivitet går hand i hand. För att nå 

framgång och ökad lönsamhet krävs att förtaget aktivt arbetar med säkerställandet av kvaliteten 

på sina produkter och arbete. Genom att arbeta med kvalitet nås goda effekter; så som nöjdare 

kunder, kortare ledtider, mindre kassation, undvikandet av omarbetningskostnader samt högre 

produktivitet. Det finns således starka samband mellan kvalitet och ett företags lönsamhet. 

Lägre kostnader, färre störningar och färre reklamationer kan slutligen leda till högre vinst. Det 

kan på så vis sägas att ett samband finns mellan kvalitet, produktivitet och ett företags 

lönsamhet. Genom att framgångsrikt implementera strukturer för nya, mer effektiva, arbetssätt 

och metoder kan tillverkande företag öka kvaliteten för sina produkter samtidigt som de ökar 

vinstmarginalen på sina produkter. Toyota Production System (TPS) eller Lean Produktion är 

exempel på angreppssätt som hjälper tillverkande företag att förbättra kvaliteten på produkten 

samtidigt som produktionens effektivitet och produktivitet ökas (Liker, 2004). 

 

Just när det kommer till implementering av Lean-filosofin tycks många företag och 

organisationer arbeta hårt. Det är svårt att säkerställa att filosofin genomsyrar alla de beslut 

som fattas inom organisationen. King (2009) beskriver att företag idag har kommit olika långt i 

deras Lean-resa. Vissa använder sig av enstaka Lean-verktyg, medans andra har lyckats 

anamma tänkandet och filosofin i hela verksamheten, från beslutsfattande till samarbetet med 

leverantörer. Dock anser King (2009) att processindustrin, jämfört med den stycketillverkande 

industrin, ligger något efter i tillämpandet av Lean-filosofin och dess metoder. 

 

Många företag arbetar med olika typer av förändringsprojekt för att utveckla sina 

verksamheter. För att säkerställa att förväntat utfall av förändringsarbetet nås, granskas 
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förändringen och de potentiella risker som den kan medföra för verksamheten. Inom olika 

branscher är dessa riskgranskningsprocesser anpassade efter den specifika verksamhetens 

behov. En granskning utförs ofta inom flertalet områden, både stora och små. Detta är viktigt 

eftersom en till synes liten förändring kan ge stora effekter. På samma vis kan det omvända 

ske, att en stor förändring egentligen inte får någon större effekt för helheten. Bellgran och 

Säfsten (2005) betonar vikten av ett gediget förarbete då detta kan hjälpa till att kvalitetssäkra 

resultatet som kommer av förändringsarbetet. 

 

Inför detta examensarbete identifierades ett behov inom processindustrin, hos 

läkemedelsföretaget AstraZeneca SweOps. På grund av företagets ställning och bransch, hade 

verksamheten tvingats prioritera att förändringsprojekt tog hänsyn till SHE-aspekter (säkerhet, 

hälsa och miljö) vid förändringsprojekt inom verksamheten. Men då företaget såg ett ökande 

behov av att även skapa lösningar som gav produktiva förändringar, skapades grundidén för 

fallstudien.  

 

1.1.2 Bakgrund till fallstudien 
 
Då en av AstraZeneca SweOps produktionsanläggningar i Södertälje utsetts till lanseringssite 

för många nya och viktiga produkter, av AstraZenecas globala organisation, genomförs i 

dagsläget stora och många typer av förändringsarbetet inom verksamheten i Södertälje, främst 

vid produktionsanläggningen i Gärtuna. Stora satsningar har gjorts inom utveckling och 

produktion, vilket medför att produktionsanläggningen även måste skapa möjligheter för att 

lyckas leverera de förväntade resultat som finns på de olika förändringsarbetena. Verksamheten 

i Södertälje har lärt sig mycket från tidigare förändringsprojekt och för att leva upp till 

organisationens krav krävs att verksamheten säkerställer att förändringsprojekten blir rätt från 

början. Via dessa lärdomar har AstraZeneca SweOps lyckas identifiera ett behov av att tidigt i 

förändringsarbetet inkludera riskgranskning av produktivitetsaspekter, då lönsamma och 

produktiva förändringsarbeten i dagsläget är av hög prioritet inom verksamheten. 

 

Dock upplever AstraZeneca SweOps att vissa risker kopplade till produktivitet inte täcks in av 

den befintliga riskgranskningsmetoden. Det saknas en generell mall/checklista att följa, som 

täcker de riskfaktorer som kan komma att påverka produktiviteten. Detta leder till att olika 

riskgranskningar får olika utfall, i den bemärkelsen att olika riskgranskningar tar olika stor 

hänsyn till produktivitetsaspekter. Bidragande faktorer som avgör utfallet är 

riskgranskningsteamets kompetens, erfarenhet och grundförståelse för AstraZenecas 

förbättringsarbete. 

 

AstraZeneca SweOps efterfrågade ett specifikt dokument som ska kunna användas som stöd 

vid riskgranskningsprocessen. Användandet av dokumentet ska säkerställa att 

produktivitetsaspekter behandlas vid riskgranskningar av förändringsprojekt. 

 

1.2 Problemformulering 

Vid riskgranskning av förändringsprojekt inom läkemedelsindustrin saknar många 

verksamheter en generell mall att följa, som täcker de riskfaktorer som kan komma att påverka 

produktiviteten. Då den befintliga riskgranskningsmetoden ofta brister när det kommer till att 

ta hänsyn till produktivitetsaspekter finns risk för att förändringar, som kan komma att påverka 

denna negativt, genomförs. Detta leder i vissa fall till att verksamheten behöver korrigera 

arbetet och göra ytterligare förändringar i efterhand, en metod som kan betraktas förhållandevis 

ineffektiv. Då många företag idag arbetar med förbättringsarbete kopplat till Lean Produktion 
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finns vinning i att så strävsamt som möjligt skapa effektiva metoder och arbetssätt som stödjer 

en ökad produktivitet. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Arbetet syftar till att ge företag inom läkemedelsindustrin förutsättningar för att kunna ta 

hänsyn till produktivitet vid förändringsprojekt. Detta för att säkerställa att utfallet av 

förändringen ger ett produktivt resultat. Syftet med detta arbete är därav att utveckla en 

checklista som kan användas som stöd i förändringsprojekt, för att säkerställa att hänsyn tas till 

produktivitetsaspekter. Checklistan kan på så vis bli del i en mall som används vid 

riskgranskningar av förändringsprojekt.  

 

Resultatet med arbetet är tänkt att vända sig till företag inom läkemedelsindustrin som idag 

arbetar med Lean och utför riskgranskningar vid förändringar i verksamheten. Materialet skall 

ge företag frågeställningar som syftar till att ge stöd för verksamheten så att 

produktivitetsaspekter behandlas vid förändringsprojekt. 

 

Fråga 1: Vad är utmaningarna med att introducera produktivitetsaspekter vid 

riskgranskningar av förändringsprojekt inom läkemedelsindustrin? 

 

Fråga 2: Vilka förutsättningar bör företag inom läkemedelsindustrin ha för att kunna 

arbeta med produktivitetsaspekter vid riskgranskningar? 

 

Fråga 3: Vilka faktorer/områden bör beaktas vid riskgranskningar av förändringsprojekt 

för att säkerställa att hänsyn tas till produktivitet för företag inom läkemedelsindustrin?  

 

1.4 Avgränsningar  

En avgränsning är att de teoretiska delarna av studien är fokuserade mot renodlade 

produktivitetsaspekter kopplade till Lean-filosofin. Det vill säga, resultatet behandlar inte 

Lean-aspekter kopplade till kvalitet, säkerhet och hälsa. Utan är fokuserade kring relationen 

mellan människa och maskin. Konsekvensen av avgränsningen är att resultatet av studien 

endast bör ses som ett delresultat i en helhetsmall vid riskgranskningar av förändringsprojekt. 

Dock kan implementering av mallen leda till positiva resultat inom området för kvalitet, 

säkerhet och hälsa, då de alla har ett potentiellt samband med produktivitetsaspekter. Detta är 

dock något som inte utretts vidare i detta arbete. Den framtagna checklistan som behandlar 

främst produktivitetsaspekter kopplade till relationen mellan maskin och människa.  

 

Ytterligare en avgränsning gäller begreppet förändringsprojekt. I detta arbete syftar begreppet 

på förändringsprojekt som innebär förbättring och/eller utveckling av teknisk utrustning 

och/eller relationen människa – maskin. 

 

Den övergripande delen information är inhämtad via fallstudien på PET Turbuhaler, 

AstraZeneca SweOps. Detta medför att resultatet av studien i stor utsträckning baseras på vissa 

av de speciella förutsättningar som gäller för just denna verksamhet, men även de 

förutsättningar som generellt gäller för ett producerande företag inom läkemedelsindustrin.  

 

Huvudfokus för fallstudien var att resultatet av den skulle vara implementerbart inom 

verksamheten för PET Turbuhaler, AstraZeneca SweOps. Dock har AstraZeneca SweOps 

önskat att resultatet även skall vara implementerbart på andra avdelningar inom företaget. 
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Därav har arbetet utformats främst med hänsyn till processindustrin, men delar av den 

framtagna checklistan har även potentiella användningsområden inom produktionsindustrin.  

 

När det kommer till implementering av den framtagna checklistan inom en verksamhet finns 

även här en avgränsning som bör nämnas. Detta arbete innefattar inte förslag kring vilken 

implementeringsmetod som bör användas och ger heller ingen detaljerad riktning för vad 

implementeringen ger för faktiska resultat i den specifika verksamheten.  

 

Tiden för arbetet är en ytterligare avgränsning. Respektive rapportförfattare avsätter cirka 20 

timmars arbete per vecka för projektarbetet, något som begränsar arbetets totala omfattning. 
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2. ANSATS OCH METOD 
 

Vid val av metod eftersträvades en lättförståelig, strukturerad och pedagogisk metod som 

skulle främja inhämtandet av information och samtidigt möjliggöra kompetensutveckling inom 

forskningsområdet. Vid valet av metod lades stor vikt vid att ”få vara med i verkligheten” ute 

på fallföretaget. Utifrån detta resonemang föll valet av projektets mest centrala 

forskningsmetod på genomförandet av en fallstudie. 

 

2.1 Forskningsmetod 

Ett tillvägagångssätt som är framgångsrikt när det kommer till att nå fördjupad förståelse för ett 

socialt fenomen, är att studera fenomenet i dess naturliga miljö (Williamson, 2002). Genom en 

fallstudie kan datainsamling från verkliga sammanhang ske på ett bra sätt. Vår fallstudie vid 

fallföretaget gav en bra balans mellan teori och praktik, vilket var en av uppsidorna med 

forskningsmetoden. 

 

Nedan följer en detaljerad beskrivning av de forskningstekniker som använts vid arbetet: 

 

2.1.1 Litteraturstudier och artikelstudier 

 

Relevant information inom det valda efterforskningsområdet inhämtades genom studier av 

litteratur och vetenskapliga artiklar som befann sig inom ramen för det valda ämnesområdet. 

Litteraturen studerades inledningsvis på ett generellt plan för bedömning av dess relevans. 

Därefter plockades vald information ut innan den processades och analyserades.  

 

Studier av de vetenskapliga artiklarna skedde genom att först studera sammanfattningen av 

dem, för att en bedömning av dess relevans skulle kunna genomföras. Därefter studerades de 

relevanta artiklarna på detaljnivå. Artiklarna hittades via sökmotorer som Mälardalens 

högskolas databas DIVA, Google Scholar, Emerald Insight, m.fl. 

 

Sökord: 

 Design av ett produktionssystem 

 Lean produktion 

 Implementering av Lean i processindustri 

 Hur Lean tas i beaktande vid förändringsprojekt inom processindustrin 

 Behov av Lean inom process/läkemedelsindustrin 

 Tvärfunktionella projektteam 

 Framgångsfaktorer för processutveckling inom processindustrin 

 Lean metoder; fiskbensdiagram 

 Ständiga förbättringar 

 Standardiserade arbetssätt 

 De åtta slöserierna 

 Processindustri 

 Läkemedelsindustri 

 Processindustri vs stycketillverkningsindustri 

 Produktivitet 

 Output/input 

 OEE 

 OEE inom processindustrin 
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 Tillgänglighet 

 Förändringsprojekt 

 Förändringsprojekt inom processindustrin 

 Flexibilitet 

 Riskhanteringsprocessen 

 Riskbedömning 

 Riskhantering 

 Riskanalys 

 Riskmatris 

 Grovanalys 

 Samspelet människa maskin vid hantering av riskkällor 

 Checklistor som riskgranskningsmetod 

 

2.1.2 Internutbildningar 

 

Följande internutbildningar genomfördes på fallföretaget under projektperioden:  

 

 Containmentutbildning – en utbildning som behandlar de förhållningsregler som tas i 

beaktande vid utformning av produktionsutrustning, skyddsutrustning eller 

produktionsmiljöer som ska komma i kontakt med aktiv substans. Utbildningen var en 

timme lång och genomfördes vid fallföretaget. 

 

 Riskgranskningsledarutbildning – en utbildning som syftar till att utbilda 

riskgranskningsledare inom fallföretaget. Denna utbildning genomfördes under en 

heldag (åtta timmar) vid fallföretaget. 

 

2.2 Forskningsprocess 

Rapportförfattarna fick möjlighet att följa en riskgranskningsledare som idag arbetar med just 

riskgranskningsprojekt på företaget. Denne har på eget initiativ och intresse påbörjat ett arbete 

med att inkludera produktivitetsaspekter i riskgranskningsarbetet. Detta skapade möjligheten 

att studera ämnet närmre. 

 

Det praktiska utförandet av fallstudien innefattade flertalet deltagande observationer vid 

riskgranskningsprocesser på fallföretaget, men även genom intervjuer, avstämningsmöten, 

litteratur- och artikelstudier. 

 

2.2.1 Inledande fas  

 

Datainsamling och deltagande observationer genomfördes vid utvalda 

riskgranskningsprocesser på fallföretaget under fyra veckor. De riskgranskningsprocesser som 

studerades behandlade olika förändringsarbeten som berör utformning av utrustning samt 

relationen människa – maskin. Under dessa riskgranskningsprocesser studerades det arbete som 

riskgranskningsteamet genomförde.  

 

Riskgranskningsmötena var vardera cirka tre till fyra timmar långa och observationer gjordes 

på två till tre möten i veckan under denna tidsperiod, vilket medför ett totalt deltagande på 10 

riskgranskningsmöten. Deltagarlistan vid riskgranskningsmötena illustreras nedan, i Tabell 1. 
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Riskgranskningsmötena behandlade riskfaktorer inom olika ämnesområden så som; ergonomi, 

logistik, kvalitet, containment, materialförsörjning, säkerhet, planering av produktionslokalens 

utrymmen, kontroller och produktivitet. Deltagandet vid dessa riskgranskningsmöten gav oss 

möjlighet att följa riskgranskningsteamets resonemang i beslutsfattandet inom de 

ämnesområden som var kopplade till förändringsprojektets olika faser.  

 

Vid de tillfällen då bristande informationsunderlag upplevdes inom ett visst ämnesområde 

skapades ett tillfälle för oss att delta vid en annan relevant riskgranskningsprocess/ett annat 

riskgranskningsmöte. Detta för att styrka att den inhämtade informationen utgav en bred grund 

att stå på in för vidare bearbetning och analys. 

 
Table 1 Deltagare vid riskgranskningsmöten 

Deltagare vid riskgranskningsmöten:  

Riskgranskningsledare 

Operatörer 

Skyddsombud 

Produktionstekniker 

Kvalitetsansvarig 

Projektledare 

Projektadministratör 

Ergonom 

SHE-koordinator 

Kompletterande kompetens aktuell för 

det specifika mötet, exempelvis 

logistikansvarig.  

 

 

Under dessa observationer fördes anteckningar samtidigt som utrymme gavs till att ställa 

följdfrågor på de beslut som riskgranskningsteamet fattade. Utrymmet för följdfrågor kring 

beslutsprocessen var till stor fördel för en vidare analys av de resonemang som lett fram till 

beslutet. Tabell 2 listar de tillfällen då deltagande observationer genomförts: 

 

Table 2 Deltagande observationer 

Datum Ämnet som mötet behandlade: 

2016-01-19  Grovanalys/layoutgranskning –  

Genuairprojektet 

 SHE-granskning, containment – 

Pearlprojektet 

2016-01-20 

 
 Slutskede av grovanalys för sikt-/blandningsprocess - 

Genuairprojektet 

2016-01-26  Slutskede av grovanalys/layoutgranskning – 

Genuairprojektet 

2016-01-27  Grovanalys och riskvärdering, fyllning och montering -  

Genuairprojektet 
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Semistrukturerade intervjuer genomfördes med två personer som arbetar inom olika 

specialist/stödfunktioner på fallföretaget samt med en person som arbetar som gruppchef i 

kärnflödet (tabell 3). Intervjuformen byggde på ett antal frågor som gav möjlighet att följa upp 

svaren med ytterligare följdfrågor. Under intervjuerna ansvarade en av oss för att driva 

intervjun framåt genom att ställa frågor, samtidigt som en av oss ansvarade för att anteckna 

svaren. 

 

Table 3 Intervjuer 

Datum och tid Respondent och intervjuämne 

2016-02-10 

 

Kl. 13-14:00 

 

Senior kvalitetsvärderare på kvalitetsfunktionen på fallföretaget 

 Hur kvalitetsaspekter påverkar värderingen av riskkällor 

kopplade till utrustningens utformning samt relationen 

människa – maskin vid förändringsprojekt, 

2016-02-12 

 

Kl. 13-14:00 

Ansvarig Logistikingenjör i Genuairprojektet på fallföretaget 

 Hur planeringen av logistikflödet sker inom ett 

förändringsprojekt på fallföretaget i nuläget, med 

2016-05-04 

 

Kl. 14-16:00 

Gruppchef Förpackning och fd Lean- koordinator 

 Hur AZ ser på produktivitet, erfarenheter från 

förändringsprojekt och Lean aspekter vid förändringar, 

 

  

 Översiktlig riskgranskning –  

Pearlprojektet 

2016-02-03  Grovanalys av rengöringsprocessen vid fyllningsstationen 

- Genuairprojektet 

2016-02-03  Grovanalys av rengöringsprocessen vid fyllningsstationen 

- Genuairprojektet 

2016-02-05  Kravställning till URS, fyllstation och containment –  

Linje 18 

2016-02-10  Grovanalys av rengöringsprocessen efter mottagande av 

linje från leverantör –  

 Genuairprojektet 

2016-02-12  Kravställning till URS, fyllstation och containment –  

Linje 18 

2016-03-04  Kravställning till URS, fyllstation och containment –  

Linje 18 
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Under den inledande fasen fokuserades arbetet även mot studier av relevanta dokument. 

Studier av riskgranskningsrapporter kopplade till de berörda förändringsprocesserna på 

fallföretaget genomfördes. Studien innefattade följande dokument: 

 

 Översiktlig SHE- och produktivitetsgranskning av utrustning 

 Grovanalys av linje i avseende SHE- och produktivitetsrisker i samband med 

uppgradering av hantering av säkerhetskod 

 Ny maskin - slutmontering Turbuhaler 

 Grovanalys för hantering av färdig produkt på linje Turbuhaler, fyllning och 

packning 

 Ny monteringsutrustning på linje Turbuhaler 

Därefter genomfördes studier av fallföretagets egna standarder. Dokumenten som studerades 

var följande: 
 

 SOP– Riskbedömning ur ett kvalitetsperspektiv 

 SOP – Avfallshantering 

 Basis of SHE  

Vidare studerades fallföretagets Lean-filosofi, en filosofi som finns sammanfattad i följande 

dokument: 

 Lean på vårt vis - en introduktion till AstraZeneca Supply System på Sweden 

Operations  

Studier av några av fallföretagets riskmatriser genomfördes, dessa riskmatriser innefattade: 

 

 Bedömning/riskvärdering av ergonomi/belastningsbesvär 

 Bedömning/riskvärdering av produktivitetsaspekter  

2.3 Materialbearbetningsfas 

Uppbyggnad av ett dokument att leverera till fallföretaget påbörjades. Dokumentet består av en 

mall för riskgranskningsarbete kopplat till produktivitetsaspekter inom förändringsprojekt, 

lämplig för användning inom fallföretagets verksamhet. 

2.3.1 Förfarande  

 

Inledningsvis strukturerades insamlad data i form av individuella anteckningar som förts under 

de deltagande observationerna och vid de semistrukturerade intervjuerna. Informationen i dessa 

anteckningar processades genom identifiering och analys av relevant information utifrån 

arbetets tre huvudfrågor. Därefter vävdes de individuella anteckningarna samman till ett och 

samma dokument. 

 

Vidare påbörjades en analys av informationen i sin helhet i det sammanställda dokumentet. 

Detta gjordes med syftet att identifiera en röd tråd att bygga upp en lämplig dokumentstruktur 

kring, för det dokument som separat skulle levereras till fallföretaget. 
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I nästa steg skapades en mind-map (Figur 1), där den inhämtade informationen delades in 

under olika ämnesområden. Dessa ämnesområden kopplades sedan ihop med en lämplig Lean-

princip. Lean-principerna som ingick i mind-mapen härstammade från fallföretagets egen 

Lean-filosofi. 

 

Figur 1 Strukturering av information under fallstudiens materialbearbetningsfas.  

Foto: Malin Wagner 

Då informationen strukturerats i mind-mapen förtydligades grundorsaken till varför den 

insamlade informationen är aktuell för det fortsatta arbetet. Detta gjordes med syftet att 

identifiera brister i den befintliga informationen eller de ämnesområden som krävde ytterligare 

datainsamling. 

 

Då all information delats in under ett ämnesområde och kopplats ihop med en relevant Lean-

princip fördes informationen in i en ny dokumentstruktur. Den nya dokumentstrukturen togs 

delvis fram utifrån fallföretagets önskemål och delvis utifrån teorin. 

 

Under projektarbetets gång genomfördes flertalet avstämningsmöten på fallföretaget 

tillsammans med en Lean-koordinator och en produktionstekniker/senior 

riskgranskningsledare. Under dessa möten diskuterades delar av dokumentets innehåll och 

layout gemensamt. Mellan tidpunkterna för dessa möten genomfördes korrigering, 

komplettering och redigering av materialet utifrån de rekommendationer och kommentarer som 

samlades in under avstämningsmötena. 

 

Efter halva projekttiden testades delar av det framtagna materialets vid ett riskgranskningsmöte 

på fallföretaget. Under riskgranskningsmötet deltog vi i diskussionen genom att tillföra den 

information vi ansåg vara lämplig att ta i beaktning utifrån ett produktivitetsperspektiv. På så 

vis kunde vi bedöma det framtagna materialets relevans och kompabilitet i ett verkligt 

riskgranskningssammanhang. 

 

I anslutning till tidpunkten för testningen fick även en sektionschef för PET Turbuhaler med 

ansvar för förändringsprojekt, tillgång till delar av dokumentet och kunde på så vis ge feedback 

på dokumentets innehåll och layout. Denna sektionschef bidrog med sin breda kompetens inom 
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området och Lean. Vilket kunde göra att materialet kunde utvärderas och utvecklas ytterligare 

efter dennes feedback.  

 

Då fallföretaget lämnat sin feedback påbörjades en jämförelse mellan fallstudiens resultat och 

den teori vi funnit relevant i våra efterforskningar bland artiklar och litteratur. Detta för att på 

bästa sätt anpassa dokumentets innehåll och struktur efter det resultat som teorin och 

fallstudien visat. 

 

2.3.2 Avslutande fas 

 

En månad innan leverans till fallföretaget testades det framtagna materialet på en av 

fallföretagets produktionslinjer. Detta med syfte att på ett konkret vis synliggöra eventuella 

brister i materialet. Tillsammans med en Lean-koordinator och en produktionstekniker gick vi 

igenom delar av materialet och diskuterade innehållet både ur ett generellt och detaljerat 

perspektiv.  Efter testningen genomfördes korrigering, komplettering och redigering av 

materialet utifrån de rekommendationer och kommentarer som samlades in under testtillfället. 

 

Tre veckor innan leverans till fallföretaget genomfördes ett avstämningsmöte med en 

produktionstekniker/senior riskgranskningsledare som gav oss ytterligare feedback på delar av 

materialet. Därefter genomfördes korrigering, komplettering och redigering av materialet 

utifrån de rekommendationer och kommentarer som samlades in under mötet. 

 

Två veckor innan slutleverans genomfördes en så kallad delleverans av det framtagna 

materialet till fallföretaget. Leveransen genomfördes via en muntlig presentation inför de 

intressenter som är involverade i projektet på företaget. Dessa intressenter innefattade: 

projektbeställare, produktionstekniker, metodspecialist, sektionschefer, samt SHE-koordinator. 

Allmän information om projektet presenterades innan vi redogjorde för den aktuella 

projektmetoden samt för den problemställning som gav uppkomst till projektet på fallföretaget. 

 

Den 27 april 2016 levererades resultatet av fallstudien till projektbeställaren på fallföretaget. 

Leveransen skedde genom en muntlig presentation samt skriftligen genom ett separat 

dokument. Den muntliga presentationen gavs inför de projektintressenter som nämndes ovan. 

Under detta tillfälle presenterades fallstudiens resultat. Därefter inleddes en öppen diskussion 

kring resultatet av projektet där projektintressenterna fick möjlighet att ifrågasätta materialet 

samtidigt som de fick möjlighet att ställa andra frågor till oss kopplade till projektet i sin 

helhet. 
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2.4 Validitet och reliabilitet 

Den insamlade informationen har analyserats och förfinats genom en iterativ process och 

kvaliteten för arbetet har därigenom kunnat säkerställas. Validiteten för den insamlade 

informationen har kunnat stärkas genom användning av olika informationskällor. 

 

Under projekttiden genomfördes statusrapporteringar veckovis tillsammans med handledarna 

på fallföretaget. Detta tryggade att arbetet följde utsatt planering samt att det följde de avtalade 

ramarna för projektet. Varannan vecka genomfördes statusrapporteringarna på plats på 

företaget och varannan vecka genomfördes de via konferenstelefon. Rapporteringsmötena var 

45 respektive 20 minuter långa. Fördelen med att varannan vecka ha ett längre möte var att 

detta möjliggjorde en djupare diskussion kring de områden som behöver behandlas, planeras 

och rapporteras. 

 

Ytterligare avstämningsmöten, där tillfälle för feedback från projektintressenterna gavs, 

genomfördes kontinuerligt på fallföretaget under hela projektet. Under dessa möten 

analyserade vi delar av det framtagna materialet tillsammans med representanter från 

fallföretaget. Dessa avstämningsmöten hjälpte till att säkerställa att det framtagna materialet 

utformades efter fallföretagets önskemål och behov. Reliabiliteten för detta arbete har kunnat 

stärkas genom en detaljerad beskrivning av arbetets förfarande och metod. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Nedan beskrivs de bakomliggande teorier som ligger till grund för genomförandet av detta 

examensarbete. 

 

3.1 Processindustri 

De egenskaper som karaktäriserar en processindustri är enligt Abdulmalek et al., (2006) en 

produktion med höga volymer, låg produktvariation och relativt oflexibla processer. 

Processindustrin kan ses som tillverkning av material snarare än tillverkning av hela enheter 

som inom den stycketillverkande industrin. Med processindustri menas att maskinen 

producerar samtidigt som operatörer styr processen via avancerade styrsystem från ett 

kontrollrum. När processen/produktionen går som den ska har således operatörerna endast en 

övervakande roll i processen. Medans inom annan produktionsindustri arbetar operatören 

istället med maskinen på golvet för att fylla på material, ordna småfel, kontrollera, underhålla 

och förbereda nästa körning i produktionsprocessen. 

 

Inom processindustrin är produktionstakten direkt kopplad till utrustningen och dess förmåga. 

Vilket kan jämföras med styckestillverkningen, där takten oftast istället är direkt kopplad till 

arbetskraften. På så vis kan flaskhalsar och produktionstakten ökas genom att addera ytterligare 

personal till processen. Detta är inte möjligt på samma sätt inom processindustrin. Att addera 

personal till en maskin inom processindustrin som blandar pappersmassa, kommer knappast 

öka takten. Det blir således mer betydelsefullt att förstå rot- orsaken till uppkomna slöserier, 

vilket ofta är utrustningen inom processen, vilket inte kan elimineras genom att addera mer 

personal till processen (King, 2009).   

 

Produktionsmiljöerna inom processindustrin kan ha svårigheter med att producera låga volymer 

då det är kostsamt att stänga ner processerna vid omställ (White, 1996, som refererar till Winter 

Simulation Conference, 1996) samtidigt som ställtiderna ofta är långa.  

 

Abdulmalek et al., (2006) beskriver kortfattat skillnaden mellan processindustri och 

stycketillverkande industri. Den sistnämnda innebär bearbetning av individuella- eller grupper 

av hela enheter (exempelvis bilar och datorer etc.) samtidigt som den förstnämnda innebär att 

den färdiga produkten består av en komponent till en enhet, där komponentens beståndsdelar 

inte längre kan separeras efter bearbetning (till exempel bensin och kemikalier etc.). Även fast 

den färdiga produkten består av en hel enhet kan en del av produktionsprocessen för denna 

kräva operationer där enheterna som bearbetas inte längre kan separeras efter bearbetning (till 

exempelvis läkemedel och stål etc.). 

 

Samtidigt som de båda tillverkningsindustrierna skiljer sig på många vis så delar de också 

några gemensamma egenskaper. Den största skillnaden mellan de båda är kontinuiteten av 

operationer. White (1996), som refererar till Winter Simulation Conference 1996, menar dock 

att även processen för tillverkning inom processindustrin vid någon punkt slutligen faktiskt 

övergår stycketillverkning. I Figur 2 illustrerar Abdulmalek et al., (2006) skillnaderna mellan 
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processindustrin och stycketillverkande industrin samt deras gemensamma egenskaper 

(överlappning). 

 

 
 

 

 

 

King (2009) beskriver skillnaderna mellan industrierna på så vis att inom styckestillverkande 

produktion startar produktionen med et stort antal olika rå komponenter för att efter förädlingen 

sluta med ett fåtal produkter som lagerförs. Inom processindustrin menar författaren att det är 

tvärtom, få rå material används i processen för att skapa en stor mängd av slutprodukt.  

 

Processen för styckes tillverkning kan traditionellt beskrivas genom oavbruten stor volyms 

produktion med låg variation av produkttyper. Processindustrin behöver ofta möta en annan 

marknad som istället kräver höga volymer och stor variation. Processindustrin måste också 

mästra förmågan att i hög grad kunna vara ombytliga. Genom att kunderna inom denna 

marknad givits möjligheten till många olika val, har behov skapats för olika varianter av 

produkter och specifika krav. Detta kundbehov kan därav göra att önskemålet för produkter kan 

variera enormt och vara mycket oförutsägbart (King, 2009).   

 

3.1.1 Att implementera Lean i processindustrin 

 

Då Lean härstammar från industri för styckestillverkning (Liker, 2004), kan det ses som svårt 

att applicera filosofin rakt av för produktion inom processindustri. Detta då industrierna i sig 

har sådana stora skillnader och olika utmaningar sinsemellan, så metoderna kan komma att 

behöva justeras för att få full effekt inom processindustrin (King, 2009). För att Lean filosofin 

och dess metoder skall kunna implementeras inom processindustrin krävs förståelse för 

teorierna och deras underliggande budskap inom Lean (King, 2009). 

 

En annan aspekt inom processindustrin är den tenderar att vara mycket kapital styrd/intensiv, 

medans stycketillverkning istället är arbetskrafts-styrd/intensiv. Mycket inom Lean handlar om 

att eliminera slöserier kopplade till personal och dess arbetsmoment så arbetet blir mer 

produktivt. Inom processindustrin är det också viktigt att arbetskraften arbetar på ett produktivt 

sätt, men det är än mer viktigt att tillgångarna utnyttjas produktivt. Detta ger resultatet att de 

traditionella Lean metoderna som syftar till förbättringar kopplade till arbetskraften, behöver 

utvidgas och justeras för att kunna nyttjas och ge bästa resultat inom processindustrin (King, 

2009).   

Figur 2 En översättning av ”Processindustri vs stycketillverkande industri” 

(Abdulmalek et al., 2006) 
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För att nå framgångar inom Lean är det viktigt att ha en jämn produktions takt som följer 

efterfrågan (Liker, 2004). Inom styckesindustrin kan en ökad efterfråga mötas genom att 

tillsätta ytterligare ett skift inom produktionen eller att personalen arbetar övertid en period. 

Inom processindustrin är detta inte möjligt på samma sätt, då processerna ofta redan går dygnet 

runt. Fokus blir då istället att förbättra utrustningen inom processen för att kunna öka 

produktionstakten (King, 2009).   

 

3.2 Lean produktion 

Målet med Lean är i grunden att minimera användandet av resurser som inte är direkt 

värdehöjande för produkten (Abdulmalek et al. 2006) och därmed något som kunden är villig 

att betala för. Enligt Abdulmalek et al, (2006), krävs åtgärder för att överleva på dagens 

marknad. Företag kan inte längre ha massproduktion som koncept, utan behöver anpassa sig till 

den nya iden av produktion som Lean produktion innebär.  

 

Enligt Floyd (2010) är målet med användandet av Lean principer att först avlägsna problemen 

kopplade till dem, för att sedan kunna gå på djupet och eliminera grundorsaken. Detta är 

nödvändigt då problem på ytan annars kan skymma grundorsaken och därigenom problemets 

dess sanna natur (Floyd, 2010). Genom att avlägsna problemet i sig förts, blir det därmed 

enklare att se till grundorsaken och detaljerna som skapar problemet. Författaren poängterar 

dock, att det är av stor vikt att kunna se relationen mellan problemet och resurser för att nå 

största möjliga framgång i respektive situation.  

 

Ett fiskbensdiagram är en systematisk analys av orsak-verkan som syftar till att åskådliggöra 

grundorsaken till att ett specifikt problem uppstår. Metoden går även under namnet orsak-

verkan-diagram eller Ishikawadiagram och är ett Lean-verktyg som ofta används vid 

kvalitetsutvecklingsarbeten. Diagrammet konstrueras, efter att ett specifikt problem 

identifierats, genom att ta reda på huvudorsakerna till att problemet uppstår. Därefter förfinar 

man klassificeringen i diagrammet genom att ta reda på, samt mer detaljerat beskriva, 

orsakerna till huvudorsaken (Bergman och Klefsjö, 2001). När diagrammet är färdigt kan man 

se det som att orsakerna till huvudproblemet består av olika ”ben”, därav namnet 

fiskbensdiagram (Bergman och Klefsjö, 2001), detta illustreras i Figur 3. 

 

 
Figur 3 Modifierad illustration av fiskbensdiagram från Bergman och Klefsjö (2001) 



Sida 16 av 59 

 

Som en del av läran om Lean-filosofin var Ohno (1988) en av de första att definiera åtta typer 

av slöserier inom tillverkande produktion. För att ett tillverkande företag ska få en Lean 

produktion menar Ohno (1988) att dessa slöserier ska identifieras och elimineras. Nicholas & 

Soni, (2006) listar dessa åtta slöserier enligt följande: 

 
 Felaktig tillverkningsprocess – En allt för komplicerad process används för en enkel 

uppgift som annars är relativt enkel. 

 Felaktig produktion – Delar av produktionen leder fram till att produkter behöver 

kasseras eller omarbetas. Detta tillför inte värde för kunden. 

 Onödig lagerhållning – Större lager än vad som är nödvändigt 

 Onödiga rörelser – Operatören utför rörelser egentligen inte är nödvändiga 

 Transporter – Onödiga transporter 

 Väntan – På att något ska hända 

 Överproduktion – Produkter och komponenter produceras inte i proportion till 

efterfrågan. Fler produkter eller komponenter än vad som är nödvändigt produceras 

eller produceras tidigare än de behövs. 

 Slöseri med mänsklig kompetens – människans kunskap, erfarenhet och kompetens tas 

inte tillvara på rätt sätt. 

När det kommer till arbetet med att eliminera slöserier kan metoder för standardiserade 

arbetssätt och arbete med ständiga förbättringar införas inom en verksamhet (Liker, 2004). 

Detta är en del av Lean-filosofin och enligt Abdulmalek et al., (2006) innebär standardiserade 

arbetssätt att varje arbete/uppgift utförs på ett organiserat och konsekvent vis, så att arbetet blir 

effektivt. Vidare menar Abdulmalek et al., (2006) även att ständiga förbättringar är detsamma 

som Kaizen, en metod för att gradvis ordna ständiga förbättringar genom ett systematiskt 

synsätt. 

 

Imai (1986) nämner sju skäl till att Japanska chefer väljer att arbeta med ständiga förbättringar: 

 

 Att det gör arbetet lättare 

 Att få bort tristess ur arbetet 

 Att få bort hinder för arbetet 

 Att göra arbetet säkrare 

 Att göra arbetet mer produktivt 

 Att förbättra produktkvaliteten 

 Att spara tid och kostnader 

 

3.2.1 Fördelar med Lean-implementering inom processindustrin  

 

Abdulmalek et al, (2006) menar att processindustrin ligger efter i implementeringen och 

användningen av Lean metoder. Detta beror delvis på processens in flexibilitet men också de 

svårigheter som är direkt kopplade till att producera i små partier enligt branschen själva. Dock 

är just detta, att producera i små partier, en primär lean filosofi. Adbulmalek et al, (2006) vill 

dock poängtera att alla processindustrier inte kan jämföras rakt av, utan att det är skillnader 

emellan dem. Därav ligger utmaningen i att anpassa Lean produktion på så sätt att det kan 

implementera i miljön för processindustrin.  
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Floyd (2010) poängterar vinningen av att använda Lean och dess metoder för företag inom 

processindustrin. Han menar att processindustrier har mycket att vinna på att ”bli Lean”, till 

och med mer än till exempel fordonsindustrin. Detta då processen i sig kapitalintensiv och 

därmed kan ett avbrott i processen bli mycket kostsam. Enligt den studie han gjorde på Suncor 

menar Floyd (2010) att en implementering av Lean och dess metoder ger vinningar i form av 

ökad produktivitet. 

 

3.2.2 Produktivitet 

 

Ett sätt att mäta effektiviteten för en produktionsprocess är genom att mäta produktiviteten. 

Mätetalet för produktivitet anger förhållandet mellan produktionsresultat och resursinsats 

(Almström och Kinnander, 2006). Produktivitet mäts traditionellt sett genom skillnaden mellan 

input och output där output står för antalet produkter som producerats och input för den tiden 

som krävs för att tillverka dessa (Sink, 1983). 

 

Bergman och Klefsjö (2005) definierar begreppet produktivitet vid en angiven tidpunkt enlig 

följande: 
output

input
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 

 

För att uppnå ett produktivt system krävs att alla aktiviteter i det bidrar till output samtidigt 

som de skapar värde för produkten eller tjänsten. De delar av systemet som inte adderar värde 

till produkten eller tjänsten betraktas som slöseri (Ohno, 1988) med insatta resurser. 

 

En bedömning av Säfsten och Aresu (2000) är att produktivitet även kan definieras enligt 

följande:  

 

 Den analyserade tiden per maskin multiplicerat med antal tillverkande 

maskiner/instämplad total, arbetstid. 

 Den beräknade tiden per produkt i förhållande till den tid det tog. 

 Den förbrukade tiden dividerat med den anslagna tiden.  

 

Det är viktigt att ange vad som avses när produktivitet används som mätetal, detta för att 

undvika feltolkningar. 

 

Valet av output och input spelar stor roll när det kommer till att mäta produktivitet. De 

traditionella grundtyperna av produktivitetsmätetal är: 

 

 Partiell produktivitet – där output relateras till en enskild form av input, exempelvis 

kapital, material och arbetskraft (ett enkelt mätetal att förstå och mäta, dock kan det ge 

en missvisande bild av den totala verksamheten (Coelli et al., 1998) 

 

 Flerfaktorsproduktivitet – flera output- och inputfaktorer som dessutom inkluderar 

mellanliggande gods som inköpt material (Tangen 2004). Svårigheter med att hantera 

alla input i ett och samma mätetal kan uppkomma. 

 

 Totalproduktivitet – inkluderar alla output- och inputfaktorer. Även denna metod kan 

ses som svårhanterlig då alla input ingår i ett och samma mätetal (Tangen 2004). 
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Enligt Tangen (2004) är problemet med de traditionella produktivitetsmätetalen att definiera 

output och input. Detta beror bland annat på att output består av mer än bara själva produkten. 

En lösning på denna problematik påstås vara att sammankoppla output och input med 

kostnader. Dock lyfter Jackson och Peterson (1999), då de refererar till 32nd CIRP International 

Seminar on Manufacturing systems, fram tidsenhet som ett vanligare och bättre 

produktivitetsmätetal. De föreslår att den värdeadderande tiden (output) relateras till den totala 

tiden (input). 

 

Några av fördelarna med att använda tid som enhet vid produktivitetsmätning är enligt Jackson 

och Petersson (1999), som refererar till 32nd CIRP International Seminar on Manufacturing 

systems, samt Pettersson (2000): 

 Det är lätt att mäta 

 Det är lätt att förstå 

 Det underlättar jämförelser mellan fabriker eftersom det ej är beroende av 

kostnadsstrukturen 

 Det underlättar jämförelser mellan länder eftersom det ej är beroende av valutor 

Enligt Tangen (2004) är några nackdelar att: 

 

 Definitionen av vad som är värdeadderande kan vara subjektivt 

 Definitionen stödjer aktiviteter med lång bearbetningstid (utan att ifrågasätta om det är 

rätt typ av bearbetning) 

 

Bellgran och Säfsten (2005) noterar dock vikten av att använda flera olika 

produktivitetsmätetal. 

 

 

3.2.3 OEE 

 

OEE (Tillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte) används för att mäta hur väl ett 

produktionssystem använder sina resurser enligt Dal et al., (2000). Hur ett företag väljer att 

mäta detta kan dock skilja sig åt (Bamber, 2003). Figur 4 syftar till att illustrera de sex stora 

förlustkällorna inom produktion. Figuren visar hur olika tidsförluster dras av från den totala 

schemalagda tiden (Kellgren och Farina, 2007). 
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Figur 4 De sex stora förlustkällorna enligt Kellgren och Farina (2007). 

 

Figur 5 visar formler för hur OEE kan beräknas enligt De Groote (1995). Formlerna tar inte 

med planerade produktionsstopp så som exempelvis raster och planerat underhåll av maskiner 

just eftersom att de är planerade och därför inte betraktas som en produktionsförlust. 

 

 
Figur 5 Formler för beräkning av OEE enligt De Groote (1995). 
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För ett företag i världsklass föreslog Nakajima (1992) att följande värden bör ses som ideala 

när det kommer till de ingående faktorerna i OEE-talet: 

 

● Tillgänglighet ≥ 90 % 

● Anläggningsutnyttjande ≥ 95 % 

● Kvalitet ≥ 99 % 

 

Generellt definieras tillgänglighet som sannolikheten för att ett system eller en komponent utför 

sin efterfrågade funktion vid en viss tidpunkt eller över en viss tidsperiod (Ebeling, 1996). 

Genom hög tillgänglighet kan processer, utrustning och andra resurser nyttjas på ett effektivt 

sätt (Ahmed et al., 2014). 

 

Nakajima (1992) anser att ett OEE-värde på 85% är något som alla tillverkande företag borde 

sträva efter att uppnå, något som blir möjligt då ovanstående idealvärden uppfylls. Vid en 

beräkning av OEE inom processindustrin strävade även Nayak et al., (2013) mot ett OEE-värde 

på 85%.  

 

3.3 Flexibilitet 

Flexibilitet är den anpassningsbarhet som en produktionsanläggning har till förändringar på 

marknaden. Detta gäller både för förändringar i volymer och produkt-mix, två primära typer av 

flexibilitet som Schonberger (1986) och Skinner (1974) identifierat. Flexibilitet genom 

förändringsbenägenhet är en av de viktigaste konkurrensfaktorerna enligt Bellgran och Säfsten 

(2005). 

 

Cox (1989) menar att flexibiliteten hos ett företag kan mätas genom sju punkter: 

1. Hur väl har produktionsanläggningen förmåga att anpassa sig till oväntade förändringar 

i ordervolym? 

2. Hur snabbt har produktionsanläggningen förmåga att svara på ändrat behov av 

produktmix från kund? 

3. Hur samarbetsvillig är företagsledningen när det kommer till att respondera på oväntade 

förändringar i ordervolym eller oväntade ändringar för produktmixen? 

4. Hur smidigt sker övergången från en produkt till en annan vid förändrat behov från 

kund? 

5. I vilken utsträckning påverkas inte produktkvaliteten av oväntat förändrat behov av 

ordervolym och produktmix? 

6. I vilken utsträckning påverkas inte kostnaderna av skiftningar i behov från kund? 

7. I vilken utsträckning påverkas inte leveransförmågan av skiftningar i behov från kund? 
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3.4 Riskhantering 

Arbetet med hantering av risker är mycket viktigt och kräver kunskap och mål för arbetet inom 

organisationen. För att processen med riskhantering skall ge korrekta och attraktiva resultat, 

krävs även att processen ges resurser, genomförs med kvalitet och förändras väl. 

Riskhanteringsprocessen har för avsikt att åskådliggöra möjliga risker kopplat till ett visst 

område och/eller projekt, för att på så sätt kunna minska dem och på så sätt öka säkerheten. För 

att processen skall vara framgångsrik krävs huvudsakligen en inventering av tänkbara risker. 

Därefter bör dessa på ett systematiskt vis analyseras för att identifiera potentiella riskkällor, och 

därefter ständigt uppdatera riskanalysen med aktuella risker (Davidsson, 2003). 

 

En av grunderna inom riskhantering är värdering av de åskådliggjorda riskerna. Vid värdering 

är dock frågan om någon risk överhuvudtaget är ”acceptabelt” eller av ”acceptabel risknivå”. 

Dock vet vi att all form av verksamhet innebär någon form av risk, och att resurserna för att 

reducera risker är begränsade. Detta betyder att både företag, enskilda personer och samhället i 

stort tvingas acceptera förekomsten av risker. Vilket i sin tur leder till at det inte finns någon 

generell nivå för accepterade risker (Davidsson, et al., 1997). 

 

Samspelet mellan människa och maskin är en av de största utmaningarna inom industrin, då 

den största källan till fel skapas av människan och dess eventuella felaktiga hantering av 

maskinen. Människan kan på så vis ses som en av den största riskkällan till säkerhetsrisker. Vid 

identifiering av tänkbara riskkällor bör inte fokus ligga på de risker som har ett direkt samband 

med de missar som kan göras av operatörer. Istället bör ett säkerhetssystem finnas, som kan 

bibehålla säkerhet, och på så vis eliminera risker som är direkt kopplade till riskkällor skapade 

av människan (Hellström, 2000). 

 

Vid värdering av risker sätts ofta riskens allvarlighetsgrad i förhållande till allvarlighetsgrad 

vid utfall av konsekvens, sannolikhet och uppskattad frekvens (Riskkollegiet, 1991). Detta är 

dock mycket svårt att uppskatta detta med full säkert, då det råder en stor osäkerhet kring 

skattningen av risker och huruvida uppskattningen är objektiv. Det sker ofta misstag vid 

värdering av risker, så som att en risk uppskattats som mindre allvarlig i jämförelse till en 

annan, då sannolikheten för att skada inträffar ses som mindre. Utfallet av detta blir således att 

risken ses som mer acceptabel. Avgörandet kring hur acceptabel en viss risk är görs via en 

riskvärdering. Vid värderingen bör man ta hänsyn till att vissa risker helt enkelt måste 

accepteras, då det i vissa fall finns fördelar som väger tyngre inom företagets verksamhet. Vid 

värderingen av risker hör även ett ställningstagande för hur den givna risken uppskattas. 

Uppskattningen som gjorts är i direkt samband med felkällans storlek och uppskattarens 

trovärdighet (Riskkollegiet, 1991). 

 

När det kommer till att beräkna och bedöma konsekvenser och sannolikhet för olika 

skadehändelser kan en sammanfattning av olika risknivåer göras. I de fall då det inte är 

lämpligt eller möjligt att beräkna risknivån matematiskt kan en riskmatris användas. Med hjälp 

av olika olycksrisker, som placeras in i riskmatrisen, kan man bedöma och grovt rangordna de 

olika konsekvens- och sannolikhetsklasserna samt de olika risknivåerna för en skadehändelse 

(Kemikontoret, 2001). Ett exempel på hur en riskmatris kan se ut illustreras i Figur 6. 
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Figur 6 Riskmatris (Kemikontoret, 2001) 

I riskmatrisens övre högra hörn placeras de händelser som har hög sannolikhet och allvarliga 

konsekvenser (som omedelbart bör reduceras). De olyckrisker som utgör mindre allvarliga eller 

obetydliga risker (som troligtvis inte behöver åtgärdas) placeras i matrisens nedre vänstra hörn 

(Kemikontoret, 2001). 

 

 

3.4.1 Riskinventering 

 

Riskinventering innebär identifiering och inventering av tänkbara riskobjekt/riskkällor och 

olycksförlopp. För det fortsatta riskhanteringsarbetet ligger de identifierade risker till grund. 

Riskinventeringen sägs vara en av de viktigaste delarna i riskhanteringen då risker annars inte 

kommer upp till diskussion och bearbetning. För säkerställa att viktiga risker identifieras och 

behandlas krävs stor kunskap och fantasi hos dem som genomför riskinventeringen. 

Kemikontoret (2001) menar att följande frågor bör besvaras: 

 

 Vad kan hända och hur kan det hända? 

 Vilka är risk- och skyddsobjekten? 

 Var är risk- och skyddsobjekten lokaliserade? 

 Vilket underlag finns tillgängligt för den kommande riskanalysen och riskvärderingen?  

 

3.4.2 Riskanalys 

 

Riskanalys är en process som innefattar identifikation av faror, riskbedömning och 

riskutvärdering för ett givet system. Riskanalysen delas ofta upp två delar a) kvalitativ och b) 

kvantitativ analys (Mattsson, 2000). Riskanalys är en viktig del av riskhanteringen som 

vanligtvis ligger till grund för vidare beslut, därför är det viktigt att analysen är av god kvalitet. 

I analysskedet bedöms sannolikheten för och konsekvenser av oönskade händelser, något som 

kan göras genom att besvara följande frågor (Kemikontoret, 2001): 

 

 Hur stor är sannolikheten för en viss skade- eller olyckshändelse? 
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 Vilka konsekvenser skulle denna händelse kunna få? (För exempelvis människor, miljö 

och egendom) 

Viktiga områden och frågor som bör identifieras/utredas innan riskanalysen påbörjas 

(Kemikontoret, 2001): 

 

 Den fas i livscykeln som riskanalysen ska omfatta (exempelvis projektering, 

byggnation, drift, avveckling etc.) 

 Analysgruppens sammansättning 

 Vem som är ansvarig för riskanalysen  

 Det specifika syftet med riskanalysen (Genomförs den på grund av inträffade 

tillbud/olyckor, ny verksamhet, förändrad produktion eller p.g.a. lagstiftningskrav?) 

 Frågor som riskanalysen ska behandla (exempelvis ifall den ska identifiera och 

kvantifiera risker för människa, miljö eller egendom?) 

 Krav på riskanalysens noggrannhet (exempelvis vid vilken tidpunkt riskanalysen ska 

avbrytas)  

För en del frågeställningar kan det vara fullt tillräckligt att arbeta med tämligen grova risk- och 

orsaksanalyser (Kemikontoret, 2001). En grovanalys är en översiktlig typ av riskanalys, som 

med fördel kan göras tidigt i en ny verksamhet, eller vid en översiktlig granskning av en redan 

existerande. Analysenens syfte är att på ett översiktligt plan och i grova drag identifiera och 

kvantifiera riskkällor. Vanligt fungerar grovanalysen som ett utsorteringsfilter för de riskkällor 

och faror som bör utvärderas i noggrannare riskanalyser (Mattsson, 2000). 

 

 

3.4.3 Checklistor som riskanalysmetod 

 

Checklistor klassas som en kvalitativ metod och kan användas vid granskning av risker. 

Metoden är uppbyggd genom erfarenheter av förväntade riskkälllor och kan även användas om 

ett kontrollinstrument för att säkerställa att given standard efterlevs. Listornas upplägg kan 

klassificeras in i generella och detaljerade listor. De generella listorna syftar till att behandla 

yttre störningar och egenskaper hos de ämnen som fastställts som relevanta. Medans de 

detaljerade listorna ofta används för att granska en specifik anläggning och/eller process 

(Nilsson, 2003). 

 

Vid riskanalyser kan checklistor användas som stöd för att göra en jämförande analys, där 

syftet är att identifiera kända typer av riskkällor för att sedan kunna verifiera att tillämpning av 

standardutförfarande efterlevs. Genom att använda checklistor som analysmetod, kan arbetet 

underlättas och en systematisk genomgång av risker kan göras. Förlag på rekommenderande 

åtgärder vid inträffad risk bör finnas, för att på så sätt eliminera riskens uppkomst (Davidsson, 

2003).  

 

Fördelen med att använda standardiserade checklistor som analysmetod vid riskgranskningar är 

att arbetet på sås ätt blir tidseffektivt och enkelt. Genom att använda checklistor skall även god 

kvalitet kunna uppnås genom reparerbara resultat (Kemikontoret, 2001).  
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3.5 Förändringsprojekt 

Förändringsprojekt syftar ofta till att förbättra, förenkla, effektivisera och/eller resursoptimera 

utrustning och/eller processer. För att lyckas möta förändringar i behov från kund krävs att 

företag kontinuerligt arbetar med att ständigt förbättra sina processer (Heyes och Helms, 1999), 

detta är något som bör motivera genomförandet av ett förändringsprojekt. 

 

Då en ny produktionsprocess ska utformas, eller när ett förändringsarbete kopplat till 

produktionsprocessen påbörjas sätts vanligen ett projektteam ihop. Det viktigt att rätt 

kompentens finns tillgänglig i dessa projektteam redan ifrån början. Vanligtvis är personal från 

produktionsfunktionen, framförallt från produktionsteknik, ansvariga för förändrings- och 

utvecklingsprojekt som berör produktionssystemet (Bellgran och Säfsten, 2005) 

 

Vanligtvis inleds ett förändringsprojekt för en process med att man först genomför åtgärder 

som identifierar mätetal för processen. Därefter analyseras delprocesserna och i vissa fall 

genomförs ändringar av existerande processer/delprocesser (Sarkar et al, 2011). Bedömning av 

utfallet av ett förändringsprojekt kan ofta vara mycket svårt. Det sker även att utfallet inte 

svarar upp mot förväntningarna (Dahlin, 2008). 

 

3.5.1 Framgångsfaktorer för processutveckling inom processindustrin 

 

Lager och Hörte, (2002) har efter en studie av processteknikutveckling inom processindustrin 

utvecklat 25 potentiella framgångsfaktorer för förbättring och utveckling av processteknik 

inom processindustrin. De har också identifierat tio faktorer med högst rankning och delat in 

dessa under olika områden. De framgångsfaktorer som gäller för processutveckling rankas av 

Lager och Hörte (2002) enligt följande: 

 

För skapandet av utvecklingsprojekt 

 

1. Projektbeskrivningen är välformulerad (Rankning 1). 

2. Den förbättrade processekonomin kvantifieras och översätts till tekniska utvecklingsmål 

(Rankning 7). 

3. Projektet har välstrukturerade, tydliga och mätbara ”milstolpar” (Rankning 8). 

  

För arbetet med utvecklingsprojektet 

 

4. Starka drivkrafter och goda incitament till processutveckling finns (Rankning 6). 

5. Effektiv övervakning av projektet och dess resultat från start till mål sker (Rankning 

10). 

 

För implementering av utvecklingsprojektets resultat 

 

6. Mätbara, signifikanta och reproducerbara resultat av utvecklingsprojekten existerar. 

Dessa är trovärdiga och går att urskilja från övrigt ”processbrus” (Rankning 5). 

7. Produktionsorganisationen accepterar till fullo de förändringar i produktionsprocessen 

som kommer av ett framgångsrikt processutvecklingsarbete (Rankning 2). 
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För projektmiljö 

 

8. Ett stimulerande och bra klimat för processutvecklingsarbete finns inom företaget 

(Rankning 9). 

9. Utvecklingsorganisationen består av individer med passande personliga kvalifikationer 

för det specifika processutvecklingsarbetet (Rankning 4). 

10. Ett starkt och ömsesidigt förtroende finns mellan utvecklingsorganisationen och 

produktionsorganisationen i fråga (Rankning 3). 

 

3.5.2 Fördelen med tvärfunktionella projektteam vid förändringsprojekt 

 

Tvärfunktionella projektteam består ofta av en liten grupp individer från olika 

specialistfunktioner inom en organisation. Vanligtvis arbetar gruppen tillsammans under en 

begränsad tidsperiod och gruppmedlemmarna är ofta delaktiga i flera olika projekt samtidigt 

(Webber, 2001). Den främsta fördelen med tvärfunktionella team är att det är ett lätthanterligt 

sätt att sammanföra olika resurser på. Tvärfunktionella team sätts ofta ihop med förväntningen 

att de ska producera mer kreativa idéer och innovationer (Jackson et al., 1995). Jämfört med 

individer anser Tidd et al. (2001) att tvärfunktionella team har mer att erbjuda när det kommer 

till idégenerering och skapandet av gränsöverskridande, flexibla och innovativa lösningar. 

Detta är något som kan höja ett företags konkurrenskraft (Pinto et al., 1993) och lyhördhet till 

förändringar på marknaden (Tidd et al., 2001). 
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4. RESULTAT 
 

4.1 Företagsbeskrivning  

AstraZeneca är ett process- och produktionsföretag inom läkemedelsindustrin. Företaget har 

alla delar av läkemedlets livscykel i sin verksamhet. Från forskning till testning, utveckling, 

produktion och försäljning till olika marknader (länder). De har 23 produktionsanläggningar i 

16 länder. Totalt har företaget ca 61 500 medarbetare världen över, varav 35 % i Europa. Inom 

forskningen fokuserar företaget idag på att forska fram medicin inom områdena hjärta/kärl och 

metabola sjukdomar, cancer, andningsvägar, inflammation och autoimmunitet infektion, 

mage/tarm och neurovetenskap.  

  

Målet inom processindustrin är att eftersträva stabila processer för hög utnyttjandegrad. 

Önskeläget är att kunna utnyttja produktionen på bästa möjliga vis, genom maximal 

produktionstakt och resurssnål produktion. Viss del av AstraZeneca verksamhet klassificeras 

som automatiserad produktion. Önskeläget i denna produktion är att frigöra operatören från 

maskinen genom att till exempel automatisera delar av olika arbetsmoment så som kontroll och 

rengöring. Genom detta kan standarder skapas och processen kan säkras för upprepbart resultat 

och jämn takt. I denna typ av produktion eftersträvas flexibilitet och korta ställtider.  

 

Idag arbetar totalt ca 6600 personer på AstraZeneca i Sverige. Produktionen inom Sverige 

omfattar läkemedel i flytande form, tabletter, turbuhaler och API. I Sverige har AstraZeneca 

produktion på två siter i Södertälje samt forskning i Göteborg. På anläggningarna i Södertälje, 

belägna i Snäckviken och Gärtuna, arbetar idag ca 3500 människor och anläggningen i Gärtuna 

är en av världens största tablettfabriker. 35 % av Astrazenecas totala, globala försäljning 

kommer från tillverkningen Södertälje. Där sker tillverkning av aktiv läkemedelssubstans, 

tillverkning av slutprodukt, formulering och förpackning av slutprodukt. Fabriken i Gärtuna 

tillverkar 10 miljarder tabletter per år, genom att producera 30 olika läkemedel för fler än 100 

olika marknader. Denna fabrik är även lanseringssite för nya läkemedel i kapsel och tablettform 

som skall ut på den globala marknaden. Fabriken har således flaggskeppsstatus inom 

AstraZeneca globalt och har därav särskilda funktioner på plats för att ta över och utveckla 

särskilda produktionsmetoder för nya läkemedel. Detta sker i nära samarbete med forsknings- 

och utvecklingsorganisationen.  

 

Företaget växer och kommer inom kommande år även att ha en högteknologisk biomedicinsk 

anläggning, med tillverkning av biomedicinskt läkemedel i Gärtuna. Den nya anläggningen 

kommer främst att arbeta med fyllning och packning av proteinläkemedel.  

Sedan 2010 har företaget investerat 4,5 miljarder kronor i anläggningarna i Södertälje.  

 

Kärnan i företagets produktionssystem är att öka effektiviteteten i processerna genom att 

eliminera slöserier. De vill också etablera en vilja till ständiga förbättringar genom sin 

företagskultur. Alla inom företaget har på så sätt dubbla arbetsuppgifter, både att leverera 

löpande resultat och samtidigt ständigt förbättra verksamheten. 

  

4.1.1 Förutsättningar inom läkemedelsindustrin som påverkar förändringsarbetet 

 

Inom läkemedelsindustrin finns det vissa förutsättningar som gör att branschen skiljer sig från 

till exempel fordonsindustrin. Inom läkemedelstillverkningen måste specifika krav och lagar 

följas från respektive land och myndigheter. Både för att få tillverka läkemedel men också för 
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att få sälja till en viss marknad (land). Spårbarhet och anpassningsbarhet är därav mycket 

viktiga faktorer.  

 

Vid förändringsarbeten på AstraZeneca måste de nya ändringarna följa de lagar och krav som 

branschen har på sig från myndigheterna i respektive land. Detta görs genom att all utrustning 

måste valideras för det tänkta ändamålet enligt det regelverk som finns för den processen. Detta 

innebär att AstraZeneca måste genomföra förändringar efter de bestämmelser som ska följas. 

Förändringsprocesser kan därigenom ofta ta lång tid och vara kostsamma. För att förändringen 

skall bli så lönsam för företaget som möjligt är det av stor vikt att förändringen blir rätt från 

början. 

 

4.1.2 Spridningen av Lean inom företaget  

 

AstraZeneca SweOps Lean-resa började 2001, då det infördes vissa Lean-verktyg i delar av 

verksamheten. 2005 togs ett mer samlat Lean-grepp inom verksamheten, och hösten 2007 

infördes ett globalt Lean-program.  

 

År 2008 vann AstraZeneca SweOps avdelning PET Turbuhaler det Svenska Leanpriset bland 

annat för deras arbete med visuell styrning och resultatorienterat förbättringsarbete i hela 

organisationen. 

 

I figur 7 illustreras AstraZenecas Lean-utveckling sedan 2003. De har utvecklats mycket och 

har sedan 2010 skapat generella standarder inom verksamheten i Sverige och globalt.  

  

Figur 7 AstraZenecas Lean-utveckling sedan 2003 
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I april 2014 tog företaget fram ett globalt, generellt Lean-hus som beskriver företagets 

grundprinciper, synsätt, prioriteringar, arbetssätt och målbild. Huset illustreras i Figur 8 och 

beskriver således hur företaget tänker i stort och vad de vill att alla medarbetare ska sträva och 

arbeta efter. Vid skapandet av huset tog AstraZeneca inspiration från Toyotas modell, men har 

sedan modifierat huset så att det ska passa deras verksamhet och förutsättningar. 

 

 

 

 

Företaget arbetar med Lean enligt cykeln; Värderingar – Principer – Metoder – Resultat, både 

nedifrån och upp.  Deras synsätt är att arbetet inom funktioner så som kvalitetssäkring, 

underhåll, inköp, labb, finans, produktionsteknik, materialhantering och planering ska stödja 

kärnflödet, d.v.s. produktionen.  

 

Inom verksamheten använder sig AZ SweOps av flera olika Lean-verktyg och metoder, så som: 

 För maskinen: OEE, SMED, 5S, TPM, Andon, m.fl. 

 För material: VSM, Pull, Kanban, Takt, Rytm, m.fl. 

 För människan: Kaizen, VSM, PDCA, SPS, 5 varför, Visuell styrning, Standardiserat 

arbetssätt, m.fl.  

AstraZeneca SweOps har tagit fram en handbok för hur deras anställda ska förhålla sig till 

Lean enligt gemensamma bestämmelser, handboken kallas ”Lean på vårt vis”. Materialet ska 

ge nyanställda en grundförståelse för Lean-metodiken och hur företaget vill att den enskilde 

arbetstagaren skall tänka. Materialet innehåller Lean-huset, principer, metoder och riktlinjer 

som företaget arbetar efter. Nedan återfinns ett utdrag från handboken:  

 

  

Figur 8 Astra Zenecas Lean-hus 
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Princip 1: Standardiserat arbetssätt 

Alla arbetsmoment utförs på samma sätt varje gång enligt en detaljerad, överenskommen 

beskrivning. Dokumentationen följs till punkt och pricka i det dagliga arbetet men förbättras 

också ständigt. 

 

Princip 2: Ständiga förbättringar 

Alla har i uppgift att utmana vår verksamhet och ställa sig frågan: ”Kan detta göras på ett ännu 

bättre sätt”? På kort sikt förbättras arbetet utifrån att lära från avvikelser. På lång sikt utifrån 

mål.  

 

Princip 3: Eliminering av slöseri 

Vi strävar alltid efter att eliminera de aktiviteter och processer som inte är värdeskapande. Vi 

gör allt för att eliminera det som inte är till nytta för kunden, så som överproduktion, väntan, 

onödiga transporter, överarbete, onödiga lager, onödiga resurser, produktion av defekta 

produkter och outnyttjad kompetens.  

 

Princip 4: Rätt från mig 

Vi skapar förutsättningar för en jämn och hög kvalitet i alla delar av produktionsflödet. Genom 

att bygga in kvalitetstänkande i flödena minskar vi behovet av efterkontroller. Det ska också 

vara ”lätt att göra rätt”.  

 

Princip 5: Just in time 

Vi strävar efter att skapa en störningsfri, stadig och lagom hög arbetstakt. Principen hjälper oss 

att öka produktiviteten och minska ledtiderna. Organisationen strävar hela tiden efter att 

producera ”rätt produkt, i rätt antal, i rätt tidpunkt”.  

 

Princip 6: Flödesorienterat ledarskap och teamarbete 

Vi tillämpar team och coachande ledare som ser till helheten. 

 

Princip 7: Kundfokus 

Kunden är i fokus i vårt arbete och när vi fattar våra beslut. Jag gör mitt yttersta för att klara 

alla mina leveranser till kund. Vi vill förstå kundens behov, för att kunna förstå värdet ur 

kundens perspektiv. Fokus blir därav att leverera värdet på det mest effektiva sättet.  

 

SQLE: De prioriteringar som AstraZeneca använder sig av vid beslutsfattande 

1. S: SHE - Vi får aldrig riskera att skada människor eller miljö. 

2. Q: Kvalitet- vi ska ha rätt kvalitet på våra produkter. 

3. L: Leverans- rätt kvantitet ska kunna levereras vid rätt tidpunkt. 

4. E: Ekonomi- vi måste ha kontroll över kostnaderna. 

 

PDCA: En metod för att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Detta genom att 

planera (Plan), utföra (Do), kontrollera/följa upp (Check) och slutligen agera utefter 

förändringen/resultatet (Act).  

 

Kundfokus: Det viktigaste är att upprätthålla en stadig kvalitetssäkrat produktionsflöde så att 

kunderna kan få sina produkter utan vare sig förseningar eller defekter och till rätt pris.  

 

Ständig förbättring: Att ständigt arbeta med många och små förbättringar av verksamheten. 

Att ha detaljtänkande och ständigt ta bort störningar och problem.   
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Flödestänkande: (Process) Att betrakta alla typer av verksamheten som flöden, där det går att 

dela upp det som skall göras i en serie av enskilda moment. Man talar på så sätt om 

produktionsflöden, materialflöden, informationsflöden o.s.v.  

 

Eliminering av slöseri: Genom att granska flöden och arbetsmoment, kan man avgöra om det 

går att göra på ett mer effektivt sätt- eller kanske inte behöver göras överhuvudtaget. Slöseri 

kan också hindras genom att man lägger till saker, så som tydlig information.  

 

Jämn takt: Produktionen anpassas alltid efter hur stor efterfrågan är hos kunden. Idealet är att 

hålla en jämn takt där maskinerna hinner servas och personalen upplever att dagarna räcker till 

för både rutinuppgifter och förbättringsarbete.  

 

Visualisering: Att synliggöra viktig information för alla berörda. Att använda enklast robusta 

lösningar så som tavlor, flaggor o.s.v. 

 

Helhetssyn: Att som anställd i Lean-verksamheten, ha förmågan att växla perspektiv. Mellan 

de små dagliga förbättringarna och de större övergripande målen. Det är viktigt att kunna se det 

enskilda som del av helheten, för att kunna ägna sina arbetsdagar åt det som skapar värde för 

kunden.  

 

Standard: Överenskomna arbetssätt inom avdelning och funktion. Gemensamma standarder är 

en grund för förbättringsarbete.  

 

Outnyttjad kompetens: medarbetarna med deras förmågor, kunskaper, upplevelser och tankar 

är företagets främsta resurs.  

 

Kontinuerligt flöde: Produkter och material ska befinna sig i ständig rörelse.  

Detta kan göras genom att:  

 

 Se till att produktionsstoppen blir så få och korta som möjligt. 

 Skapa korta avstånd mellan olika moment i flödet. 

 Inrätta buffertar mellan momenten där produkter kan befinna sig i vänteläge. Så små 

buffertar som möjligt, hellre transportera små förpackningar ofta, än stora 

förpackningar sällan.  

 

Dragande system: Ett system som styrs av efterfrågan, inget ska produceras förrän kunden 

behöver det.  

 

4.1.3 AstraZenecas definition av produktivitet och hur de arbetar med det 

 

AstraZeneca definierar produktivitet enligt mätetalet OEE (TAK). Detta mäts per 

produktionslinje och ger företaget information om hur väl de utnyttjar sina maskiners maximala 

produktionskapacitet. AstraZeneca strävar mot att nå så stort output som möjligt per tidsenhet. 

Genom att förbättra OEE:t blir tillgängligheten större och därigenom kan det nå större output 

då maskinen har mer tillgänglighet att producera enheter på. 

 

De arbetar även med Teknisk Tillgänglighet (TT), vilket mäts genom Medeltiden mellan stopp 

(MTBS). AstraZeneca arbetar med detta för att identifiera potentiella förbättringar och 

eliminera slöserier i processen. De kan på detta vis synliggöra hur ofta och varför det blir stopp, 

för att sedan kunna arbeta med de olika orsakerna och på så vis förhindra att de uppstår. När de 
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förbättrar MTBS blir deras TT bättre, vilket leder till ökad processeffektivitet. Genom ökad 

processeffektivitet får det även ett bättre OEE-värde. 

 

4.2 Nulägesanalys av AstraZeneca SweOps riskgranskningsarbete vid förändringsprojekt 

AstraZeneca tillämpar riskgranskningar för att identifiera risker och hot inom verksamheten, 

ofta i samband med ett förändringsprojekt. I riskhanteringen ingår riskgranskning, fastställande 

och införande av kontrollåtgärder, rutiner för att bibehålla kontrollåtgärder samt för att 

kommunicera riskgranskningens resultat. Då AstraZenecas verksamhet innefattar behandling 

av områden med höga risker så som miljöfarliga ämnen, kemikalier, och dylikt omfattas arbetet 

med och kring dessa av lagar och förordningar. Riskgranskningen styrs till stor del av externa 

och interna krav, därför är det viktigt att ha ett gemensamt tillvägagångssätt för att hantera 

dessa för att se till att kraven uppfylls och att granskningen av riskerna blir så effektiv som 

möjligt. AstraZeneca ser riskhantering som en viktig aktivitet vid förändringsprojekt och 

arbetar med det på ett konsekvent och metodiskt sätt. Riskhanteringen syftar till att identifiera 

och förebygga att risker och dess konsekvenser så som olycksfall, verksamhetsavbrott, negativ 

miljöpåverkan och dålig publicitets uppstår.  

  

Då AstraZeneca precis som alla företag i Sverige, arbetar under Arbetsmiljöverkets 

författningssamling, måste de följa de lagar som denna innefattar. Detta gör att AstraZeneca 

regelbundet måste undersöka och kartlägga verksamhetens arbetsförhållanden samt bedöma de 

potentiella riskerna för att en medarbetare drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 

Ytterligare ett krav är även att dessa riskbedömningar skall dokumenteras skriftligen, efter en 

bedömning av riskernas allvarlighetsgrad genomförts. 

 

Vid en förändring i verksamheten genomförts i planeringsfasen först en affärsanalys, därefter 

en förstudie där en SHE-strategi fastställs och en SHE-utredning genomförs. Efter detta sker 

förprojektering och detaljprojektering. Vid förprojekteringen sker SHE-planering i form av en 

översiktlig SHE granskning. Vid detaljprojekteringen sker en riskgranskning. När projektet 

sedan övergår från planeringsfasen till förverkligande sker byggnads- och driftsättning, 

provdrift- och överlämning och slutligen drift. Under byggnads- och driftsättningsfasen 

riskgranskas utförandet.  

 

I förändringsprojekt inom verksamheten genomför AstraZeneca SweOps i dagsläget 

riskgranskningar som tar hänsyn till aspekter kopplade till säkerhet, hälsa och miljö (SHE). 

Dessa genomförs med syftet att identifiera och förebygga avvikelser från det tänkta arbetssättet 

samt för att skapa SHE-åtgärder som gör riskkällorna tolererbara. I inledningsfasen sätts 

tvärfunktionella team ihop utifrån den specifika kompetens som riskgranskningen kräver. I 

teamet ingår personer med olika kompetenser och bakgrund, så som riskgranskningsledare, 

produktionstekniker, projektledare, processtekniker, SHE-koordinator, operatör, m.fl. Vid 

behov förekommer även korta inhopp för exempelvis processingenjör, ergonom, logistiker eller 

arbetsmiljöingenjör.  

 

På AstraZeneca SweOps finns i dagsläget en etablerad och tydligt organiserad mötesstruktur 

för riskgranskningsmöten. En person (vanligtvis riskgranskningsledaren) är ansvarig för att 

driva dagordningen framåt samt att säkerställa att viktiga huvudfrågor kopplade till 

granskningen behandlas. Samtidigt ansvarar denne för att alla deltagare får möjlighet att 

komma till tals under mötet. Riskgranskningsledaren har även till uppgift att säkerställa att 

varje enskild punkt/fråga följs upp och åtgärdas av lämpligt kompetensområde/funktion. 
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I början av ett förändringsprojekt genomförs en översiktlig riskgranskning som syftar till att 

identifiera SHE-risker kopplade förändringsprojektet. Detta genomförs främst med syftet att se 

över behovet av ytterligare riskgranskningar men även för att identifiera riskkällor och de 

möjliga konsekvenser som kan komma av riskkällorna. För dessa riskkällor fastställs SHE-

principer och resultatet av den översiktliga riskgranskningen dokumenteras i en rapport som 

enligt lagstiftning sedan måste sparas.  

  

I riskgranskningsarbetet tar riskgranskningsteamet stöd i ett omfattande dokument kallat Basis 

of SHE, en standard som företaget själv arbetat fram under många år. I Basis of SHE finns de 

riskkällor och faror som identifierats inom verksamheten och som bör tas i beaktning vid 

riskgranskningar av förändringsprojekt. I dokumentet finns SHE-principer kopplade till de 

olika riskkällorna. Principerna beskriver hur de olika riskerna skall hanteras, enligt de 

bestämmelser och standarder som företaget tagit fram. Varje avdelning/sektion inom 

AstraZeneca SweOps använder sig av Basis of SHE, men materialet är till viss del anpassat 

efter de speciella förutsättningar som ibland råder inom de olika avdelningarna/sektionerna. 

Syftet med användandet av Basis of SHE är att säkerställa att alla riskgranskningar genomförs 

på ett enhetligt vis inom verksamheten för AstraZeneca SweOps. 

 

Då förändringsarbetet övergått till förverkligande påbörjar riskgranskningsteamet en 

grovanalys (detaljerad riskgranskning) som syftar till att kartlägga potentiella riskkällor 

kopplade till de olika aktiviteterna som ingår i den nya processen/det nya området. Syftet med 

en grovanalys kan exempelvis vara att kontrollera att leverantören levererat den utrustning som 

beskrevs i kravställningen. Inledningsvis utreder riskgranskningsteamet ifall det finns några 

omfattande eller allvarliga SHE-risker kopplade till utformningen av den levererade 

utrustningen. Då riskkällorna identifierats för en specifik aktivitet påbörjas en bedömning av 

allvarlighetsgraden av dessa. I denna bedömning tar man stöd i olika riskmatriser som företaget 

upprättat utifrån SHE-riskerna. Via riskmatriserna kan konsekvens och sannolikhet för en 

specifik skadehändelse bedömas och därefter införs SHE-åtgärder med syfte att förebygga 

riskkällan eller minska konsekvensen av/sannolikheten för den. Riskgranskningsteamet kan 

exempelvis ställa sig frågan: Hur kan vi på bästa sätt anpassa arbetet runt maskinen för att 

säkerheten, hälsan och/eller miljön inte ska påverkas och/eller äventyras? Ett exempel på 

åtgärd, då brister av allvarligare eller mer omfattande karaktär upptäckts, är att 

maskinleverantören kontaktas och en åtgärdsplan för korrigering av dessa fel etableras. 

Arbetsgången för en grovanalys inom AstraZeneca SweOps illustreras i Figur 9.  
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Figur 9 Utbildningsmaterial ”Riskgranskning och Riskhantering”, grundkurs, SHE 

Governance AstraZeneca (2016-05-25) 

 

4.2.1 Identifierade SHE-risker inom PET Turbuhaler 

 

Astrazeneca har globala policyriktlinjer som alla länder och produktionsanläggningar ska följa. 

Detta är till exempel att företaget skall ha ”en säker och sund arbetsplats för all personal och 

besökare”. Begreppet riskkälla har AstraZeneca valt att definiera som ”något som har möjlighet 

att orsaka skada på människa, miljö eller egendom”. De har sedan delat in riskkällorna i tre 

områden: Material, Energi och Människa. Material innefattar giftverkan och fysiskpåverkan, 

energi innefattar värme och tryck och människa innefattar arbetsställning, tunga lyft och 

psykosociala faktorer. Principerna skall verka som ett önskeläge att sträva mot och i Basis of 

SHE finns även SHE-åtgärder som skall säkerställa att principerna uppnås och efterlevs. 

 

Alla sektioner inom AstraZeneca SweOps utgår ifrån Basis of SHE vid riskgranskning. För 

varje sektion har sedan olika tillägg gjorts i dokumentet för de specifika risker och 

förutsättningar som råder inom sektionen i fråga. Inom varje sektion revideras Basis of SHE 

årligen då sektionen kan behöva lägga till och uppdatera dokumentet med faktorer som 

identifieras under olika projekt. Vardera riskkälla har flera principer kopplade till dem, där 

övergripande delen principer har bestämts centralt inom organisationen. Nedan följer ett utdrag 

ur Basis of SHE (PET Turbuhaler) som syftar till att illustrera en del av dokumentets 

uppbyggnad: 

 

  



Sida 35 av 59 

 

Riskkälla:   SHE-princip:  
 

Arbete på hög höjd  Vid arbete på hög höjd ska godkänd stege användas 

och vid behov sele 

 

Ensamarbete Ensamarbete ska undvikas 

 

Trafik   Påkörningsskydd skall finnas på pallstallage 

 

 

Identifierade riskkällor inom verksamheten PET Turbuhaler: 

 Arbete på hög höjd 

 Brandfarlig vara eller pulver 

 Bristfällig utbildning/information 

 Brännbara ämnen/material 

 Buller 

 Elektricitet 

 Ensamarbete 

 Ergonomi 

 Explosiva ämnen 

 Gnistor och friktion 

 Gravida och ammande arbetstagare 

 Hydralisk utrustning 

 Hög/låg arbetsbelastning 

 Hög respektive låg temperatur 

 Instabila ämnen 

 Kemikaliehantering 

 Kvävande ämnen, kvävgas 

 Lagring av kemikalier 

 Lagring på hög höjd 

 Maskiner 

 Miljöfarliga ämnen 

 Psykosocial arbetsmiljö 

 Radioaktiva ämnen 

 Trafik 

 Tryck 

 Tryckluft 

 UV/IR-ljus, laser, microvågor, radiovågor, magnetfält 

 Vassa föremål 

 Ventilation och temperatur 
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4.3 AstraZeneca SweOps arbete med produktivitetsaspekter i riskgranskningar 

AstraZeneca SweOps har tvingats att fokusera på de kriterier som krävs inom 

läkemedelsindustrin för att få tillverka och sälja läkemedel till olika marknader, då företagets 

arbete till stor del styrs av lag- och myndighetskrav. Detta har gjort att säkerhet, hälsa och 

miljö- aspekter hamnat i fokus för förteget och i deras riskgränsningsarbete inför förändringar.  

Denna prioritet är avgörande för företagets existens och har därav tvingats vara i huvudfokus. 

Prioriteringen har gjort att företaget idag saknar systematiskt och konsekvent arbete med 

produktivitetsaspekter vid förändringsprojekt. Då AstraZenecas verksamhet har vuxit fort, kan 

även detta ses som en av anledningarna till att denna prioritering har tvingats bli gjord.  

 

Hur väl produktivitetsaspekter behandlas under riskgranskningsprocessen är till stor del 

beroende av den enskilda projektledaren och/eller riskgranskningsledaren. Huruvida de väljer 

att ta med dessa aspekter i riskgranskningsarbetet avgörs av personens egna engagemang i 

frågan, men även utifrån personens erfarenhet och kompetens. Detta gör att det kan skilja 

mycket mellan olika sektioner och projekt.  

 

Den riskgranskningsledare som varit i fokus för fallstudien har på eget initiativ valt att ta 

hänsyn till produktivitetsaspekter vid riskgranskningar av förändringsprojekt. Denna har ett 

personligt engagemang i frågan och själv sett de positiva effekter som detta medför för 

verksamheten. Riskgranskningsledaren har stor kunskap och erfarenhet av både 

produktionsteknik och riskgranskningsarbete. Utifrån detta har riskgranskningsledaren kunnat 

identifiera ett behov av att på tidigt stadium ta med produktivitetsaspekter i 

riskgranskningsarbetet.  

 

Aspekter som riskgranskningsledaren identifierat och arbetat med: 

 Se till helheten och hur förändringen påverkar flödet i stort 

 Skapa en produktionsprocess som eliminerar att fel kan uppstå 

 Skapa en säker process där våra produkter ej kan kontamineras 

 Konstruera bort behovet av PPE (Personlig skyddsutrustning), då detta endast skyddar 

bäraren och är kostsamt 

 Skapa enkla tekniska lösningar, inga hjälpmedel skall behövas för att hantera maskinen 

Då AstraZeneca SweOps saknar en generell standard för hur förändringsprojekt ska behandla 

produktivitetsaspekter vid riskgranskningar, är det svårt att bedöma i vilken utsträckning andra 

riskgranskningsledare väljer att ta med aspekterna i sina projekt inom verksamheten. 

Avsaknaden av en generell standard kan leda till att en del av förändringsarbetets resultat blir 

ickeproduktivt. Detta är något som får konsekvenser då förändringsprojektet är avslutat. I 

många fall tvingas företaget göra ytterligare förändringar och/eller justeringar på redan 

befintliga lösningar och/eller på befintlig utrustning i efterhand. Ett standardiserat arbetssätt där 

hänsyn tas till produktivitetsaspekter i riskgranskningsarbetet, skulle kunna leda till att sådana 

fel upptäckts tidigt i riskgranskningsprocessen och möjliggör att fel kan konstrueras bort redan 

från början. 
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5. ANALYS 
 

Nedan redovisas de analyser och lösningar som byggts upp utifrån frågeställningarna i detta 

examensarbete. Från ett produktivitetsperspektiv byggs resonemang som bland annat syftar till 

att eliminera slöserier på tidigt stadium vid utveckling och riskgranskning av en 

produktionsprocess.  

 

5.1 Utmaningarna med att introducera produktivitetsaspekter vid riskgranskningar av 

förändringsprojekt inom läkemedelsindustrin 

För att få sälja sina produkter på marknaden krävs att läkemedelsföretag följer de lagar och 

krav som är gällande inom läkemedelsbranschen. Läkemedelsföretagen måste säkerställa att 

förändringsarbeten och den dagliga produktionen bedrivs i enlighet med dessa krav. Studien på 

AstraZeneca SweOps har visat att företaget tvingats välja att göra arbetet med SHE frågor till 

sin främsta prioritering. Denna prioritering har kommit att bli viktig då dessa frågor, i 

kombination med krav på produkternas kvalitet, är grundförutsättningar för företagets 

försäljning och på så vis existens. I och med denna prioritering har produktivitetsaspekter och 

standarder för arbete med dem vid riskgranskningar av förändringar, tvingats komma i andra 

hand för företaget under de senaste åren. Bergman och Klefsjö (2001) menar att kvalitet och 

produktivitet går hand i hand för att företag ska kunna nå ökad lönsamhet. Suboptimering i 

form av fokus på till exempel endast kvalitet är därav inte att föredra för att nå optimal 

produktivitet och vinst. För fallföretaget ligger det således en utmaning i att se till 

produktivitetsaspekter vid förändringsarbeten för att nå ökad lönsamhet.  

 

Processindustrin hanterar stora och kostsamma utrustningar, vilka ofta är svåra och komplexa 

att förflytta. Detta beror ofta på utrustningens storlek men också den produktionsmedia, 

elektronik och hydraulik som är kopplad till den. Därför kan förändringar som innefattar 

förflyttning av utrustning komma att bli både svåra och kostsamma (King, 2009). I och med 

detta kan det antas att ett företag som AstraZeneca troligtvis har vinning av att på tidigt stadium 

i förändringsprojektet planera produktionslayouten utifrån ett optimalt flöde. Detta för att 

förebygga problem som kan komma av att produktionsutrustning i efterhand måste flyttas. 

 

För att lyckas leva upp till utökad efterfrågan från kund är en av förutsättningarna för 

producerande företag att på ett flexibelt vis kunna öka produktionstakten i processen. Till 

skillnad från den styckestillverkande industrin, där takten ofta kan ökas genom adderade av 

personalstyrka, är produktionstakten inom processindustrin direkt kopplad till utrustningens 

kapacitet. Detta ger att förändringar kopplade till ökad takt kräver förståelse för utrustningen; 

hur hanteringen av den ska ske och hur de olika delarna i processen påverkar takten (King, 

2009). Utifrån detta samt utifrån den fallstudie som genomförts kan det konstateras att det är 

mycket viktigt att förändringar av maskinens utformning på tidigt stadium anpassas efter 

önskad produktionstakt, samt efter produktionens önskade förmåga till flexibilitet.  

 

Cox (1989) nämner flera olika aspekter som kan användas för att mäta ett företags flexibilitet. 

Detta är till exempel aspekter så som anpassningsbarheten hos produktionsanläggningen vid 

förändringar, hur smidigt maskinen kan ändras vid produktbyte och i vilken utsträckning 

kostnaderna inte påverkas vid förändrat behov från kund. Dessa mätetal blir således avgörande 

för hur väl verksamheten kan vara flexibel vid ändrade produktionsförhållanden. För att vara 

konkurrenskraftig på marknaden är ett företags flexibilitet genom förändringsbenägenhet av 

enorm betydelse för framgång menar Bellgran och Säfsten (2005).  
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Abdulmalek et al., (2006) beskriver processindustrin som en verksamhet med bland annat höga 

volymer, låg variation, oflexibel utrustning, fixerad operationsföljd, långa omställ och fixerad 

produktionslayout. Dessa förutsättningar är även något som kan återfinnas i AstraZenecas 

produktion. Oväntade förändringar i exempelvis orderstorlek från kund kräver god och snabb 

anpassningsförmåga, något som ofta kan bli en svårighet för företag inom processindustrin. 

Oflexibel utrustning gör att det exempelvis svårt att göra justeringar vid förändringar. Inom den 

stycketillverkande industrin är tillverkningen och processen i större utsträckning 

anpassningsbar efter olika produkttyper enligt Abdulmalek et al., (2006). Genom detta kan den 

typen av produktion enklare hantera variationer i ordervolymer. Detta ger att ställtider och 

slöserier kopplade till förändringarna kan minskas på ett helt annat sätt än inom 

processindustrin. Inom processindustrin är det ofta svårt att producera låga volymer, då det är 

kostsamt att stänga ned processerna för omställ då dessa ofta är långa (White, 1996). 

Observationer under fallstudien konfirmerar att detta även är gällande för AstraZeneca SweOps 

verksamhet. Detta gör att ett företag inom processindustrin i god tid behöver planera för vilka 

typer av produkter utrustningen är tänkt att vara anpassningsbar för. Genom utrustningens 

anpassningsförmåga kan tiden för omställ reduceras. 

 

För att nå så hög lönsamhet och produktivitet för verksamheten som möjligt är det viktigt att 

eliminera och minska slöserier (Liker 2004). Vissa slöserier så som väntan, onödig 

lagerhållning och onödiga rörelser (Nicholas & Soni, 2006) kan genom processindustrins 

förutsättningar vara svåra att påverka och på så vis eliminera. Då operatörerna ofta 

styr/övervakar processen via avancerade styrsystem från ett kontrollrum (King, 2009) kan det 

tänkas att viss form av väntan oundvikligen förekommer i verksamheten innan operatörerna 

kan genomföra nästa steg i arbetsprocessen. Onödig lagerhållning kan komma att bli aktuell 

inom processindustrin då den till skillnad från den styckestillverkandeindustrin ofta pågår 

dygnet runt (King, 2009). Dessa förutsättningar är något som kan återfinnas i AstraZeneca 

SweOps verksamhet. Vid förhöjd efterfrågan krävs därför planering långt i förväg för att kunna 

tillgodose kundbehovet. Extra lagerhållning kan antas vara en kompensation för de oflexibla 

processerna inom processindustrin. Ytterligare en följd av att utrustningen ofta är svår att 

anpassa och förändra är att onödiga rörelser kan komma att bli nödvändiga.  

 

Med ovanstående förutsättningar i åtanke blir det tydligt att introducering av 

produktivitetsaspekter vid riskgranskningsarbetet inom processindustrin kräver stor förståelse 

för produktionens förutsättningar samt för de konsekvenser som olika förändringsarbeten kan 

komma att få inom verksamheten. Vid introduktion av produktivitetsaspekter vid 

riskgranskningar kan därför en standardiserad metod vara att föredra då verksamheten på så vis 

kan säkerställa repeterbara resultat (Liker, (2004) och Abdulmalek et al., (2006)). Utmaningen 

med detta kan bli verksamhetens förmåga att på rätt vis implementera den nya standarden som 

en del i den befintliga riskgranskningsmetoden. Ett led i att skapa rätt förutsättningar för denna 

implementering är utbildning för de projektteam som ska komma att arbeta med den nya 

metoden. För att fullt ut lyckas etablera den nya standarden i verksamheten krävs att företaget 

har tålamod, en vilja lära samt möjlighet att prioritera rätt för de resurser som 

implementeringen kan komma att kräva. 

 

En utmaning kopplad till riskgranskning av produktivitetsaspekter vid förändringsprojekt är de 

olika kunskapsnivåerna inom riskgranskningsteamet. Då riskgranskningsteam inom 

AstraZeneca SweOps idag inte har någon generell standard att följa, ligger ansvaret helt i 

händerna på den specifika riskgranskningsledaren och dennes intresse förkunskap och generell 

kunskap i frågan. Detta kan medföra stora variationer i hur granskning av produktivitetsrisker 

genomförs inom olika förändringsprojekt på företaget, något som troligtvis även leder till stora 
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variationer i utfall av dessa. Introduktion av en ny riskgranskningsmetod kan i och med detta 

utgångsläge bli en utmaning för företaget. 

 

Produktionen inom AstraZeneca SweOps kan främst klassas som processindustri, men vissa 

delar av produktionen sker även i form av ren produktionsindustri, exempelvis inom de olika 

förpackningsavdelningarna. För att det framtagna riskgranskningsmetoden ska kunna nyttjas på 

rätt sätt inom företagets alla produktionsavdelningar krävs ett helhetstänk vid utformning av 

metoden, något som kan bli en utmaning.  

 

5.2 Förutsättningar som företag inom läkemedelsindustrin bör ha för att kunna arbeta med 

produktivitetsaspekter vid riskgranskningar 

För att kunna möta förändringar kopplade till efterfrågan från kund (Heyes och Helms, 1999) 

arbetar AstraZeneca SweOps med att ständigt förbättra sina processer. En del av detta 

förbättringsarbete består av att riskgranskningar genomförs enligt generell praxis vid olika 

typer av förändringsarbeten. Vid dessa riskgranskningar tar man i dagsläget stor hänsyn till 

riskkällor kopplade till området för SHE. Davidsson (2003) rekommenderar att riskkällorna på 

ett systematiskt sätt identifieras, analyseras och förebyggs inom organisationen.  På så vis blir 

det möjligt att säkerställa att resultatet av förändringen uppfyller säkerhets-, miljö- och 

hälsokrav och inte heller skapar ogynnsamma förhållanden för företaget och dess verksamhet. 

Därför är det viktigt att den metod som används vid riskgranskning av produktivitetsaspekter 

inte strider emot arbetet med SHE-risker. En systematisk riskgranskningsmetod kan vara till 

stor hjälp vid förändringsprojekt inom ett företag för att säkerställa detta.  

 

För att kunna arbeta med produktivitetaspekter vid riskgranskningar krävs förmåga till 

helhetstänk samt en förståelse för hur en del i kedjan kan påverka processflödet i stort. 

Suboptimering av en specifik del av verksamheten kan leda till att andra delar tar skada och att 

slöserier i form av väntan, överproduktion, onödiga transporter, onödig lagerhållning eller 

liknande, uppstår (Liker, 2004).  Därför kan implementering av en filosofi liknande Lean 

Produktion kan vara fördelaktig för verksamheten. Genom denna filosofi skapas förutsättningar 

för ett helhetstänk, vilket kan ses som en vital framgångsfaktor för arbetet med 

produktivitetsaspekter vid riskgranskningar.  

 

AstraZeneca SweOps arbetar med att säkerställa att viktiga risker identifieras och behandlas 

genom att arbeta med tvärfunktionella riskgranskningsteam som besitter stor kunskap. I 

kombination med god fantasi är detta något som Kemikontoret (2001) anser vara en viktig 

ingrediens för att kunna uppnå en kvalitativ riskinventering. Ytterligare en fördel med 

tvärfunktionella team är enligt Tidd et al. (2001) att de har mer att erbjuda när det kommer till 

idégenerering och skapandet av gränsöverskridande, flexibla och innovativa lösningar än 

individen kan åstadkomma enskilt. Att komma fram till dessa typer av lösningar kan vara av 

stor vikt när det kommer till att öka och bibehålla ett företags konkurrenskraft (Pinto et al, 

1993). Styrkan i tvärfunktionella team kan därför även ses som en viktig del i företagets metod 

för riskgranskning av produktivitetsaspekter. Det tvärfunktionella teamet kan bidra med 

förmågan till helhetstänk i riskgranskningsarbetet, något som stämmer väl överens med Lean-

filosofin.  

 

För att kunna skapa framgångsrika, tvärfunktionella, team krävs att företaget har relevant 

kompetens inom verksamheten. Med fördel kan riskgranskningsteam utformas likt de som 

studerats vid AstraZeneca SweOps, där teamet bestod av individer med kompetens inom 

kvalitetsfrågor, produktionsteknik, processteknik, brandrisker, logistik, ergonomi, underhåll, 
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rengöring, och SHE-frågor. I riskgranskningsteamet ingick även en projektadministratör samt 

maskinoperatörer med värdefull erfarandet av den dagliga driften. Genom dessa individers 

kompetens kan en helhetsbild av riskkällor lätt skapas, vilket ger större förutsättningar för att se 

till produktivitetsaspekter inom olika ämnesområden. Bergman och Säfsten, (2005) betonar 

vikten av att rätt kompetenser finns i projektteamet tidigt i arbetet, för att säkerställa ett 

framgångsrikt resultat.  

 

På AstraZeneca SweOps finns i dagsläget en etablerad och tydligt organiserad mötesstruktur 

som möjliggör en ansvarsfördelning som skapar förutsättningar till att varje mötesdeltagare 

kommer till tals. Detta är viktigt för att varje mötesdeltagare skall känna sig delaktig i 

beslutsprocessen och samt att dennes kompetens nyttjas på bästa vis. En mötesstruktur med 

tydlig dagordning, ansvarsfördelning samt en öppenhet mellan deltagarna där var och en får 

möjlighet att tillföra och uttrycka sig fritt, är att föredra även när det kommer till granskning av 

produktivitetsrisker.  

 

Samspelet mellan människa och maskin är en känd utmaning för många företag inom den 

producerande industrin. En specifik utmaning kopplad till detta är människans förmåga att 

hantera maskinen på det mest optimala sättet (Hellström, 2000). Utmaningen ligger bland annat 

i att kunna utföra omställ, påfyllning, rengöring, justering, reparation och kontroll på ett sådant 

sätt så att det inte stör den dagliga driften och samtidigt inte skapar fel i processen (som 

potentiellt kan påverka slutprodukten negativt). För att säkerställa ett repeterbart resultat, 

oavsett vilken individ som hanterar maskinen, kan metodbeskrivningar av dessa moment vara 

betydelsefulla. Dessa kan skapas utifrån de standarder som finns för de olika operationerna 

inom verksamheten. AstraZeneca SweOps använder sig idag av SOP:ar för det dagliga och 

planerande arbetet runt och med maskinen. Detta är något som även är viktigt när det kommer 

till riskgranskningsmetoder inom förändringsprojekt. För att nå repeterbara resultat av en 

förändring, som är enkla för människan att följa, behöver organisationen ha och tillämpa 

standarder i sitt arbete.  

 

En befintlig riskgranskningsmetod som med fördel kan användas i flertalet sammanhang är 

checklistor. En checklista kan utformas som en standard för verksamheten att följa, för att till 

exempel säkerställa att en utrustning uppfyller de krav som är gällande. De detaljerade 

checklistorna kan användas för en specifik anläggning och/eller process (Nilsson, 2003). 

AstraZeneca SweOps checklista för SHE-risker, som används vid riskgranskningar, är 

uppbyggd utifrån kunskaper och erfarenhet av potentiella riskkällor för området. Genom den 

kunskap och erfarenhet som finns inom verksamheten skulle även en checklista för 

produktivitetsrisker kunna skapas. Det är viktigt att checklistan är uppbyggd och anpassad efter 

företagets behov och verksamhetens förutsättningar för att implementeringen av den ska bli 

framgångsrik. Detta kräver att relevant kunskap och erfarenhet finns inom 

företaget/verksamheten. Om företaget är relativt nytt eller har stor personalomsättning, kan 

detta bli en utmaning. 

 

5.3 Ämnesområden och faktorer som bör beaktas vid granskning av produktivitetsrisker i 

förändringsprojekt inom läkemedelsindustrin 

För att underlätta arbetet med riskgranskningar av förändringsprojekt kan checklistor med 

fördel användas som riskgranskningsmetod (Davidsson, 2003). Checklistornas upplägg kan 

klassificeras in i generella och detaljerade listor, där de generella syftar till att behandla yttre 

störningar och egenskaper hos de ämnen som fastställs vara relevanta, medans de detaljerade 

används för att granska en specifik anläggning och/eller process (Nilsson, 2003). Checklistor 
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som riskgranskningsmetod skapar repeterbara resultat samtidigt som arbetet med dem blir 

tidseffektivt, enkelt och av god kvalitet (Kemikontoret, 2001). Enligt Lager och Hörte (2002) är 

reproducerbara resultat av utvecklingsprojektet en av framgångsfaktorerna för 

processtekniksutveckling inom processindustrin. 

 

Resultatet av de genomförda observationerna påvisade ett behov av en strukturerad, 

systematisk och användarvänlig riskgranskningsmetod för produktivitetsaspekter inom 

verksamheten. En jämförelse av verksamhetens behov kontra teori leder fram till följande 

konstaterande; för ett företag inom läkemedelsindustrin finns stora fördelar med att använda 

checklistor som riskgranskningsmetod.  

 

Utifrån detta resonemang skapades en checklista där olika produktivitetsrisker för 

verksamheten identifierades och sorterades in under olika ämnesområden. Dessa 

ämnesområden är valda utifrån den forskning och teori som finns inom området. Då kvalitet 

och produktivitet går hand i hand krävs att företag aktivt arbetar med att öka kvaliteten på sina 

produkter för att nå ökad framgång och lönsamhet. För att kunna nå ökad kvalitet bör företaget 

ha insikt om vikten av aspekterna kopplade till människors arbetsmiljö (Bergman och Klefsjö 

2001). Detta identifierades som det första relevanta ämnesområdet eftersom PET Turbuhaler 

eftersträvar en arbetsmiljö som säkerställer ett produktivt arbete och samtidigt lämnar utrymme 

för ständiga förbättringar. 

 

Bellgran (1998), har i en checklista beskrivit systemfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid 

utformning och utvärdering av produktionssystem. I listan nämns just områdena ”lokal och 

utrymmen” och ”arbetsmiljö”. Under rubriken ”lokal och utrymmen” menar Bellgran (1998) att 

anläggningsfrågor så som golv, tak, truckgångar, personalutrymmen och layoutplanering bör 

innefattas och beaktas. Inom området ”arbetsmiljö” har författaren valt att ta med områden 

inom fysisk miljö, så som klimat, temperatur, ljud, buller, städrutiner, belysning, relationen 

människa-maskin, användarvänlighet, ergonomi, skydd och säkerhet.  

 

Variation i en tillverkningsprocess är en av aspekterna som är av högsta prioritet att undvika ur 

ett produktivt perspektiv. För att kunna göra detta krävs en förståelse för källan till variationers 

uppkomst och hur dessa kan förebyggas i förändringsarbetet. Bergman och Klefsjö (2001) 

beskriver att tänkbara riskkällor till dessa kan vara: variation i belysningsförhållanden, 

vibrationer, brister i rutiner, felinställd maskin och verktygsförslitning. Det kan därigenom 

även ses som relevant att behandla aspekter kopplade till maskinens utformning. PET 

Turbuhaler vill sträva mot att utnyttja maskinens fulla kapacitet och vill därför att maskinens 

utformning ska möjliggöra ett produktivt och effektivt arbete. 

 

Behandlingen av maskinens utformning i kombination med rutiner och metoder bör ske vid 

granskning av produktivitetsaspekter vid förändringarprojekt. Bergman och Klefsjö (2001, s. 

290) nämner vikten av att ha samverkan med leverantörer. Detta är nödvändigt för att bland 

annat undvika ”höga kvalitetsbristkostnader orsakade av låg produktkvalitet på inköpta varor”. 

Det kan därav ses motiverat att tidigt kravställa korrekta varor från leverantör, exempelvis vid 

konstruktion av en ny maskin. Detta för att säkerställa att maskinens utformning 

överensstämmer med de olika produkterna som den ska processa och med den redan befintliga 

utrustningen. Maskinens utformning ska delvis även vara kompatibel med de metoder som 

människan använder. PET Turbuhaler vill ha standardiserade metoder som är lätta att följa och 

som ger ett effektivt arbete. 
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Metoden fiskbensdiagram innefattar begrepp så som bland annat människa, metod och maskin 

(Bergman och Klefsjö, 2001). Då detta är ett Lean-verktyg som används för att ta reda på orsak 

och dess verkan, kan ett samband dras med identifiering av potentiella problemkällor kopplade 

till produktivitetsaspekter. Detta kan också ses som ett tecken på att aspekter kopplade till 

metod och maskin är relevanta att behandla vid riskgranskning av förändringsprojekt.  

 

King (2009) beskriver att en vital del inom processindustrin är att kunna ställa om maskinen är 

anpassad efter de olika produkter och format som den ska hantera. Mindre och/eller större 

justeringar av maskinens komponenter och dess inställningar är en del av det vardagliga arbetet 

inom processindustrin. De krävs ofta rengöringsvätskor, tid, arbetskraft och kontroller under 

och efter en omställning. För att kunna optimera produktionsprocessens totala effektivitet är 

därför möjligheten till enkel rengöring och omställning av maskinen av stor vikt. PET 

Turbuhaler eftersträvar att alla arbetsmoment kopplade till rengöring ska kunna genomföras 

enkelt och effektivt. För att säkerställa att samarbetet människa-maskin kan ske på ett enkelt 

och effektivt vis bör dessa områden granskas vid förändringarprojekt. 

 

Att leda arbetet framåt mot produktiva resultat kräver förståelse för-, och behandling av 

avvikelser inom processen. Hur arbetet skall gå till vid uppkomst av avvikelser blir på så vis 

väsentligt för förändringsarbetets produktiva framgång. Bergman och Klefsjö (2001) styrker 

detta i sitt resonemang om att en organisation skall ha ett arbete som säkerställer att produkter 

som inte uppfyller korrekt kvalitet skall identifieras. PET Turbuhaler vill utforma processer och 

system som säkerställer rätt kvalitet. Detta kan uppnås genom att företaget ser till rutiner för 

avvikelseidentifiering- och hantering finns. På så sätt kan kvaliteten säkras samtidigt som 

risken elimineras för att användning- eller leverans av felaktiga produkter sker. Avvikelser och 

hanteringen av dem, bör därför även ingå i riskgranskningsarbetet av förändringsprojekt.  

 

Genom att ha tillförlitliga och robusta system för kvalitetssäkring, kan företag förhindra att 

felaktiga produkter skapas och/eller når marknaden. Det kräver kontinuerlig kvalitetsutveckling 

inom processen, något som kan innebära att regelbundna kvalitetskontroller integreras i 

produktionsprocessen (Bergman och Klefsjö, 2001). PET Turbuhaler vill att alla typer av 

kontroller ska kunna utföras utan att störa den dagliga driften. 

 

Inom processindustrin är utrustningen ofta stor och svår att omplacera på grund av dess 

utformning och annan utrustning som är kopplad till den så som hydraulikkablar, 

produktionsmedia och komplexa elektroniska kopplingar. Detta kan försvåra 

förbättringsarbetet av det totala produktionsflödet inom processindustrin (King, 2009).  

Dessutom vill PET Turbuhaler säkerställa gynnsamma och effektiva logistikflöden för material 

och människa. På grund av detta är områden som planering av logistikflöden, lokaler och 

utrymmen viktiga att behandla för att säkerställa att förändringen blir så produktiv som möjligt.  

 

En förutsättning för att ett producerande företag ska lyckas nå goda och produktiva resultat av 

en förändring är att förändringsarbetet genomförs utifrån ett holistiskt perspektiv. Detta 

eftersom processerna och områdena är beroende av, och påverkar varandra (Bergman och 

Klefsjö, 2001). Utifrån detta, samt utifrån den fallstudie som genomförts, har ytterligare 

ämnesområden identifierats som relevanta vid riskgranskning av produktivitetsaspekter. Dessa 

områden är materialflöde, avfallshantering och underhåll. Materialflödet är viktigt att granska 

då PET Turbuhaler vill säkerställa en effektiv och resursoptimerad hantering av 

produktkomponenter. Avfallshanteringen är viktig att behandla vid riskgranskning av 

förändringsprojekt inom PET Turbuhaler då man vill att all hantering av avfall ska ske på ett 
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effektivt vis. Rutiner för underhåll bör utföras i enlighet med en etablerad standard som 

säkerställer minimal störning av den dagliga driften. 

Sammanfattningsvis bör riskkällor inom följande områden utredas vid riskgranskning, för att 

ett företag inom läkemedelsindustrin ska kunna säkerställa ett produktivt resultat av 

förändringsarbetet:  

 

Logistikflöden 

Lokaler och utrymmen 

Metod 

Maskin 

Arbetsmiljö 

Rengöring 

Avvikelser 

Kontroll 

Materialflöden 

Avfallshantering 

Underhåll 

 

5.4 Riktlinjer  

En del av syftet med detta examensarbete har varit att ta fram en checklista som ska kunna 

användas som stöd vid riskgranskning av produktivitetsaspekter vid förändringsprojekt inom 

läkemedelsindustrin. Checklistan består bland annat av riktlinjer på olika nivåer, dessa 

redovisas under följande delkapitel.  

 

5.4.1 Generella riktlinjer 

 

För att kunna säkerställa att slöserier elimineras, samt att övriga riskkällor för produktivitet 

identifieras och förebyggs på ett tidigt stadium i riskgranskningsarbetet, är det viktigt att 

följande riktlinjer på något vis behandlas under riskgranskningsprocessen. Dessa riktlinjer har 

sin grund i Ohno’s (1988) Lean-filosofi samt i AstraZenecas Lean-värderingar. Riktlinjerna har 

identifierats och formulerats efter observationer under fallstudien samt genom studier av teori 

inom området. De generella riktlinjerna har delats in under tre kategorier: 

 

Process och maskin 

 Bygg/konstruera bort problem genom kravställning på tidigt stadium. Säkerställ på så 

vis att framtida problem inte kan uppstå. 

 Skapa upprepningsbara processer som ger samma resultat varje gång. 

 Produktion som ger defekta produkter ska undvikas. 

 Rätt mängd material i rätt tid på rätt plats. 

 Eliminera risken för stopp i materialflödet. 

 Designa processen så att korskontamination inte kan uppstå. 

 Optimera de kritiska parametrarna i varje process på URS-stadiet i syftet att förkorta 

ledtiderna, exempelvis för rengöringsprocessen.  

 Ha inga mellanlager. 

 Eftersträva en helt PPE-fri produktionsprocess. Detta genom att anpassa designen av 

systemet. För att undvika onödiga kostnader, slöseri med tid, korskontamination och 

omständligt arbete som är direkt kopplat till användandet av PPE.  
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Människa och metod 

 Maskin ska inte vänta på människa. 

 Undvik att skapa arbetsmoment som låser människan vid maskin. 

 Skapa arbetsprocesser som gör det enkelt att arbeta ergonomiskt rätt. 

o Eftersträva goda arbetsställningar som minimerar rörelser, skapar jämn takt och 

hjälper till att säkerställa kvalitet. Felaktiga eller obekväma rörelser för kroppen 

kan leda till felaktiga resultat och bör därför undvikas. 

 Minimera rörelser för att på så sätt skapa bättre ergonomi för människan  

 Eftersträva bilder och enkla förklaringar i beskrivningar för arbetsmoment. Det ska vara 

lätt att göra rätt.  

Arbetsmoment 

 Varje aktivitetsyta är planerad utifrån ett effektivt arbetsflöde. 

 All utrustning är placerad utifrån ett effektivt arbetsflöde. 

 Återföring av produkt till processen ska inte behöva göras, producera rätt ifrån början 

o Om återföring av produkt krävs, ska detta kunna göras utan att 

maskinen/processen stannar. 

 

5.4.2 Övergripande riktlinjer 

 

Under varje ämnesområde finns en övergripande riktlinje som syftar till att sammanfatta målet 

med de detaljerade riktlinjerna under rubriken. Dessa riktlinjer har tagits fram och formulerats 

med hjälp av den riskgranskningsledare som följdes under fallstudien. Därför återspeglar dessa 

rubriker den syn som den specifike riskgranskningsledaren, samt PET Turbuhaler, har på vilka 

ämnesområden som bör ligga i fokus under riskgranskningsarbetet. För att uppnå produktiva 

och lönsamma resultat av ett förändringsprojekt, bör de övergripande riktlinjerna som ligga till 

grund för beslutsfattande inom en riskgranskningsprocess för ett företag inom 

läkemedelsindustrin: 

 

Ämnesområde: Övergripande riktlinje:  

 

Logistikflödet 

 Säkerställ ett gynnsamt och effektivt logistikflöde för material 

och människa. 

Lokaler och utrymmen 

 Anpassa lokalerna och utrymmena på det mest funktionella 

sättet för det tilltänka ändamålet. 

Metod 

 Skapa metoder som är lätta att följa och som ger ett effektivt 

arbete. 

Materialflöde 

 Säkerställ en effektiv och resursoptimerad hantering av 

produktkomponenter. 

Maskin 
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 Maskinens utformning möjliggör ett produktivt och effektivt 

arbete (maskinens fulla kapacitet utnyttjas). 

Arbetsmiljö 

 Arbetsmiljön möjliggör ett produktivt vardagligt arbete men 

lämnar samtidigt utrymme för ständiga förbättringar.  

Rengöring 

 Arbetsmoment kopplade till rengöring skall kunna genomföras 

enkelt och effektivt. 

Avfallshantering 

 All hantering av avfall ska ske på ett effektivt sätt. 

Avvikelser 

 Utforma processer och system som säkerställer rätt kvalitet.  

Kontroll 

 Kontroller utförs utan att störa den dagliga driften. 

Underhåll 

 Underhåll utförs då det är nödvändigt genom att tillämpa en 

standard som säkerställer minimal störning av den dagliga 

driften. 

 

5.4.3 Detaljerade riktlinjer 

 

Syftet med de detaljerade riktlinjerna är att illustrera det ”önskeläge” som utvecklings- och 

riskgranskningsprojektet bör sträva mot vid design av processer och utrustning. Kolumnen 

”Frågeställning” syftar till att ge konkreta exempel på frågor som riskgranskningsteamet bör 

ställa sig vid granskning av olika riskkällor för produktivitet.  

 

De detaljerade riktlinjerna, som redovisas i kolumn 3 i tabell 4 som ”Riktlinje Lean”, kan ses 

som motsatsen till de slöserier som bör elimineras för att få en Lean produktion. Detta 

resonemang kan tydliggöras och förklaras genom följande exempel, taget ur Tabell 4 - 

Logistikflöde; Rad 1: Kolumn 3: 

 

Motsatsen till 

 

”Var sak har sin plats, vilket leder till ett störningsfritt produktionsflöde” är;  

 

”Var sak har inte sin plats, vilket leder till störningar i produktionsflödet” 

 

Strävan bör alltså ligga mot att undvika det sistnämnda scenariot. 
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5.5 Checklista för riskgranskning av produktivitetsaspekter  

För att ge riktning och stöd i riskgranskningsarbetet inom verksamheten för PET Turbuhaler 

har en checklista tagits fram. Checklistan består av detaljerade riktlinjer och frågeställningar 

kopplade till riskkällor för produktivitet. Dessa har efter observationer under fallstudien, samt 

efter studier av teori inom området, identifierats och formulerats. Därefter har de indelats under 

olika ämnesområden. Riktlinjerna har sin grund i Ohno’s (1988) samt i AstraZenecas Lean-

filosofi. 

 

Tabell 4 Checklista för riskgranskning av produktivitetsaspekter 

Logistikflödet 

– Säkerställ ett gynnsamt och effektivt logistikflöde för material och människa. 

Frågeställning Förklaring/uppmaning Riktlinje AZ Lean-princip 

Har var sak sin plats vid 

 Uppstart? 

 Körning? 

 Avslut? 

 

Rätt planering leder till 

att arbetspositioner, 

material, hjälpmedel 

och utrustning anvisas 

till rätt placering. 

Var sak har sin plats, 

vilket leder till ett 

störningsfritt 

produktionsflöde 

Princip 1 – 

Standardiserade 

arbetssätt 

Finns en plan för när och 

med vilken frekvens 

material till linjen ska 

levereras? 

Utred hur många 

pallplatser som behövs 

för att säkerställa att 

rätt takttid är möjlig. 

Hantera material på 

så sätt så att onödiga 

förflyttningar 

elimineras 

Princip 5 – 

Just in time 

Har alla pallar en bestämd 

plats? 

Överenskommelse kring 

var PSA-yta ska vara. 

Markerade 

pallplatser för allt 

material 

Princip 1–  

Standardiserat 

arbetssätt 

Finns ett standardiserat 

arbetssätt för 

upphämtning/leverans av 

utgående material? 

Säkerställ detta genom 

att planera logistikflödet 

så att flaskhalsar och 

”tidstjuvar” elimineras. 

Hantera material på 

så sätt så att onödiga 

förflyttningar 

elimineras 

Princip 1 – 

Standardiserade 

arbetssätt 

Utnyttjas lokalens fulla 

kapacitet? 

 Flödet planeras så 

att lokalen utnyttjas 

på det mest effektiva 

sättet 

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 

 

Om flera olika delflöden 

går igenom samma 

passager, är anpassning 

gjord så att de inte stör 

varandra? 

 Olika flöden ska inte 

störa varandra 

Princip 5 –  

Just in time 

Vilka transporter sker i 

flödet, kan några av dessa 

tas bort och/eller ändras? 

 Undvik onödiga 

transporter 

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 

Möjliggör vägar och 

utrymmen ett effektivt 

arbete med truck som 

hjälpmedel? 

Rätt mått på utrymmen. Utrymmet tillåter att 

truckar kan mötas 

utan att stanna 

Princip 5 –  

Just in time 
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Finns en standard för 

laddning och skötsel av 

truck? 

 

Truckens tillgänglighet 

optimeras bl a genom 

att batteriet räcker hela 

arbetsskiftet. 

Skapa en standard 

för skötsel och 

laddning av truck 

Princip 1 – 

Standardiserat 

arbetssätt  

Klarar truckens 

batterikapacitet hela 

arbetscykeln? 

 

Kravställning på 

truckbatteriets 

kapacitet. 

Truckens 

batterikapacitet 

klara hela 

arbetscykeln 

Princip 3  – 

Eliminera slöseri 

 

Lokaler och utrymmen  

- Anpassa lokalerna och utrymmena på det mest funktionella sättet för det tilltänka 

ändamålet. 

Frågeställning Förklaring/uppmaning Riktlinje AZ Lean-princip  

Är belysningen anpassad 

för arbetsuppgiften? 

 Normalstandard i 

rum? 

 Kontrollrum? 

 Syningsjobb? 

 Maskin? 

För att säkerställa god 

arbetstakt och jämn 

kvalitet krävs god sikt. 

Utred vilken belysning 

som krävs och uppfyll 

detta. 

 

Skapa en standard 

som säkerställer att 

ljuset har rätt kvalitet 

för arbetet 

 

Princip 1 – 

Standardiserade 

arbetssätt 

Är utrymmen och vägar 

rätt anpassade efter de 

”mått” som de olika 

aktiviteterna kräver? 

Säkerställ att 

utrymmena möjliggör ett 

produktivt arbetsflöde.  

Skapa en standard för 

storlek på aktivitetsyta 

kopplad till moment så 

som t.ex. klädombyte 

Princip 1 – 

Standardiserade 

arbetssätt 

Är utrustningen placerad i 

enlighet med en effektiv 

arbetsgång? 

T ex placering av 

handfat, maskiner, 

utrustning och 

hjälpmedel. 

All utrustning är 

placerad utifrån en 

effektiv arbetsgång 

 

Princip 1 – 

Standardiserade 

arbetssätt 

Tillåter lokalen 

tidseffektiv förflyttning?  

T ex högt till lågt.  

 Varje aktivitetsyta är 

planerad utifrån ett 

effektivt arbetsflöde. 

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 

Tillåter lokalen ett jämnt 

flöde av ingående och 

utgående material? 

 

Inget onödigt material 

är i vägen för 

produktionen eller 

stoppar upp flödet. 

Lokalen tillåter jämnt 

flöde och jämn 

produktionstakt  

Princip 5 –  

Just in time 

Om dörr eller liknande är 

nödvändig för att minska 

ljudnivån, hur kan denna 

placeras och utformas så 

att passeringen därigenom 

inte stör det dagliga 

arbetet? 

Utred om dörren 

verkligen är nödvändig. 

Kan man göra på ett 

annat sätt så att lokalen 

kan utnyttjas mer 

effektivt? 

Passager genom 

dörröppningar stör 

inte 

produktionsprocessen  

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 
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Metod 

- Skapa metoder som gör det lätt att göra rätt och som ger ett effektivt arbete.  

Frågeställning Förklaring/uppmaning Riktlinje AZ Lean-princip  

Främjar arbetssättet 

effektiv 

demontering/montering 

av maskinen? 

Maskinen ska inte skadas 

och arbetet ska utföras 

på enklast möjliga och 

effektiva sätt.   

Effektiva arbetssätt vid 

demontering/montering 

av maskinen   

Princip 1 – 

Standardiserade 

arbetssätt 

Säkerställer våra 

metoder att risken för 

kontaminering 

elimineras? 

Undvik kassation. 

 

Metoderna eliminerar 

risken för 

kontaminering av 

produkt  

Princip 4 –  

Rätt från mig  

Är arbetssättet utformat 

så att arbetet blir 

produktivt och 

kvaliteten kan 

säkerställas? 

 Arbetssättet främjar 

god produktivitet och 

kvalitet 

 

Princip 1 – 

Standardiserade 

arbetssätt 

Är arbetsinstruktionerna 

lätta att följa och förstå? 

 Det ska vara lätt att 

göra rätt 

Princip 4 – 

Rätt från mig 

Är arbetsmetoden 

utformad så att resultatet 

är repeterbart? 

 Arbetsmetoderna ger 

samma resultat varje 

gång  

Princip 1 – 

Standardiserade 

arbetssätt 

Är arbetsmetoden 

utformad så att så få 

verktyg/hjälpmedel som 

möjligt behövs?  

 Arbetsmetoderna 

kräver inga hjälpmedel 

 

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 

Ger metoderna en 

effektiv hantering av 

material? 

Gemensamma 

standarder/bestämmelser 

för hantering av material. 

Metoderna ger en 

effektiv hantering av 

material  

Princip 1 – 

Standardiserade 

arbetssätt 

Är arbetssättet utformat 

med hänsyn till 

ergonomi? 

 

Operatören skall klara av 

att i ett jämnt 

arbetstempo hantera 

momenten på den 

specifika 

arbetspositionen. 

Minimera rörelser, 

eftersträva skjutande 

förflyttningar  

 

Princip 1 – 

Standardiserade 

arbetssätt 

Finns en arbetsmetod 

som säkerställer att 

defekter inte 

uppkommer? 

 Produktionsprocessen 

eliminerar risken för 

uppkomst av defekter 

och avvikelser 

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 

Underlättar metoderna 

att avvikelser kommer 

upp till ytan? 

 Avvikelser upptäcks 

och åtgärdas direkt 

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 
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Tillåter 

arbetsmomentens 

utformning att de 

mänskliga resurserna 

kan nyttjas optimalt? 

 

Undvik att låsa två eller 

flera operatörer vid en 

arbetsstation eller vid ett 

arbetsmoment. 

De mänskliga resurserna 

är rätt fördelade. 

Arbetsmomenten är 

utformade så att de 

mänskliga resurserna 

nyttjas optimalt  

 

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 

 

Materialflöde 

– Säkerställ en effektiv och resursoptimerad hantering av produktkomponenter. 

Frågeställning Förklaring/uppmaning Riktlinje AZ Lean-princip 

Är processen designad så 

att inga hjälpmedel behövs? 

 

 Arbetet i processen 

kräver inga 

hjälpmedel 

Princip 3 – 

Eliminera slöserier 

Om hjälpmedel behövs, är 

dessa anpassade så att 

arbetet med dem blir 

effektivt? 

Hjälpmedlen ska 

inbjuda till användning. 

Arbetet blir mer 

effektivt med 

hjälpmedlen än utan 

Princip 3 – 

Eliminera slöserier 

Hur kan vi säkerställa att 

rätt typ av material 

levereras i rätt mängd i rätt 

tid till linjen?  

Ett signalsystem kan 

indikera när det är dags 

för förrådet att fylla på 

material till linjen. 

Rätt typ av material 

levereras i rätt 

mängd och i rätt tid 

 

Princip 5 –  

Just in time 

 

Har materialflödet 

anpassats efter maskinens 

takt?  

Mängden material 

avgör den möjliga 

graden av 

flödesoptimering. Så 

som i vilken takt 

material fylls på.  

Produktionstakten 

styr materialflödet 

 

 

Princip 5 –  

Just in time 

 

 

Fylls material, så som 

folierullar, på i maskinen på 

ett sätt som ger ett 

repeterbart resultat?  

Undvik skador på 

material och människa. 

Påfyllning av folie-

och etikettrullar ska 

ske maskinellt  

Princip 1 –  

Standardiserat 

arbetssätt 

 
Maskin 

- Maskinens utformning möjliggör att den fulla kapaciteten kan utnyttjas, samtidigt som 

arbetet med den kan ske produktivt och hållbart.  

Frågeställning Förklaring/uppmaning Riktlinje AZ Lean-princip 

Är maskinens 

bearbetningsprocess 

anpassad efter 

containmentkrav? 

Utred typen av 

inneslutning för 

processen. 

 

Hantering av aktiv 

substans ska ske slutet 

 

Princip 7 –  

Kundfokus 

Är nödstoppsknappen 

placerad så att denna inte 

kan brukas av misstag? 

 Undvik oplanerade 

stopp 

Princip 3 – 

Eliminera slöserier 
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Är maskiner från olika 

leverantörer i processen 

kompatibla med 

varandra?  

 Alla maskiner i en 

process är kompatibla 

med varandra så att en 

jämn produktionstakt 

kan uppnås 

Princip 3 – 

Eliminera slöserier 

Är det lätt att kontrollera 

att maskinen och 

utrustningen har rätt 

inställningar?  

 

Säkerställ detta innan 

driften sätts igång vid 

uppstart och daglig 

drift. 

 

Det ska vara enkelt att 

kontrollera att 

maskinen och 

utrustningen har rätt 

inställningar 

Princip 3 –  

Eliminera slöserier 

Är maskinen utformad så 

att arbetet runt den kan 

utföras ergonomiskt och 

med repeterbart resultat? 

 Hanteringen av 

maskinen ska ske 

enkelt och med 

repeterbart resultat  

Princip 5 –  

Just in time 

Är maskinen designad så 

att inga hjälpmedel 

behövs? 

Arbetet med maskinen 

kräver inga hjälpmedel. 

Behovet av hjälpmedel 

byggs bort från början 

Princip 3 – 

Eliminera slöserier 

Om hjälpmedel behövs, är 

dessa anpassade så att 

arbetet med dem blir 

effektivt? 

Hjälpmedlen ska 

inbjuda till 

användning.  

Arbetet med maskinen 

blir mer effektivt med 

hjälpmedlet än utan 

Princip 3 –  

Eliminera slöserier 

Är det enkelt att se om 

utrustningen/maskinen är 

ren?  

 Maskinens utformning 

möjliggör god sikt vid 

kritiska 

rengöringspunkter 

Princip 3 – 

Eliminera slöserier 

Är maskinen och 

utrustningen designad så 

att förflyttningar i höjdled 

undviks? 

 Människan ska inte 

tvingas anpassa sin 

arbetshöjd efter 

maskinens utformning 

Princip 3 – 

Eliminera slöserier 

Utnyttjas maskinens fulla 

kapacitet? 

Utred om och var det 

finns ev. flaskhalsar 

och arbeta med att 

eliminera dessa för att 

nå optimal 

produktionstakt. 

Eliminering av 

slöserier kopplade till 

nedsatt 

produktionstakt 

 

Princip 3 –  

Eliminera slöserier 

Tillåter maskinens 

utformning att hygienkrav 

lätt kan uppfyllas och 

kvalitet på produkt lätt 

kan säkras? 

Inga onödiga 

inneslutningar som 

försvårar hantering av 

maskinen. 

Maskinen är utformad 

så att hygien och 

kvalitetskrav enkelt 

kan uppfyllas 

Princip 7– 

Kundfokus 

 

Är automationsnivån på 

produktionsprocessen 

tidseffektiv samtidigt som 

den ger ett jämnt resultat? 

Vilken hantering är 

mest effektiv och ger ett 

repeterbart resultat? 

Manuell eller 

automatiserad 

hantering av ett visst 

moment? 

Automationsnivån på 

produktionsprocessen 

är tidseffektiv och ger 

ett jämnt resultat 

Princip 3 – 

Eliminera slöserier 
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Går det att förlita sig på 

validerad utrustning? 

 

 Inga extrakontroller 

krävs för validerad 

utrustning 

Princip 3 – 

Eliminera slöserier 

Underlättar maskinens 

utformning att det går 

snabbt att komma åt 

kritiska delar i den? 

Så som placering av 

luckor. 

Luckor på maskinen är 

lätta att komma åt och 

öppna  

Princip 3 –  

Eliminera slöserier 

Går det att snabbt 

upptäcka fel i maskinens 

bearbetningsprocess?  

 De kritiska 

bearbetningsmomenten 

i maskinen är lätta att 

övervaka  

Princip 3 –  

Eliminera slöserier 

Kan flaskhalsar 

förekomma? 

 

 Utred och förbygg 

uppkomst av 

flaskhalsar 

Princip 2 –  

Ständiga 

förbättringar 

Finns kritiska 

maskinkomponenter i 

lager? 

Maskinkomponenter 

som lätt skadas och är 

kritiska ska finnas i 

lager. 

Kritiska 

maskinkomponenter 

ska finnas tillgängliga 

så att driften snabbt 

kan återupptas 

Princip 5 –  

Just in time 

Kan återföring av produkt 

ske utan att maskinen 

stannar? 

 Återföring av produkt 

sker utan att maskinen 

Princip 5 –  

Just in time 

Är produktbanan designad 

så att inga produkter kan 

fastna i trånga passager? 

 

 Utformningen av 

produktbanan är 

anpassad efter de olika 

produkterna som ska 

kunna passera 

därigenom  

Princip 3 –  

Eliminera slöserier  

Är maskinen utformad så 

att inga formatdelar 

behövs? 

Maskinen har en 

inbyggd 

anpassningsbarhet till 

de olika produkttyper 

som den ska processa. 

Behovet av 

formatdelar byggs bort 

från början 

Princip 3 –  

Eliminera slöserier 

Är en automatiserad 

process möjlig vid 

smörjning av maskinen? 

 Centralsmörjning av 

maskinen ger ett 

repeterbart resultat 

och minskar slöserier  

Princip 3 – 

Eliminera slöserier 

Kan provtagning 

genomföras utan att 

maskinen stannar? 

 Provtagning kan 

utföras utan att 

maskinen stannar  

Princip 5 –  

Just in time 

Är maskinen utformad så 

att byte av folie-

/etikettrullar enkelt kan 

utföras?  

Undvik skador på folie- 

och eller etikettrullar. 

Folie- och/eller 

etikettrullar kan bytas 

ut enkelt vilket 

eliminerar risken för 

skador på dem 

Princip 3 –  

Eliminera slöserier  

Är maskinen utformad så 

att byte av folie-

/etikettrullar kan ske utan 

produktionsstopp? 

Undvik 

produktionsstopp.  

Folie- och/eller 

etikettrullar behöver ej 

träs om vid påfyllning 

Princip 5 –  

Just in time 
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Delmontage 
Kan delmontage hamna i 

fel position till följd av 

maskinens utformning? 

En kartong ska inte 

kunna välta på bandet. 

Genom maskinens 

utformning hamnar 

delmontage alltid i rätt 

position  

Princip 5 –  

Just in time 

 

 

Är det enkelt att fylla på 

delmontage i maskinen? 

 Det är enkelt att fylla 

på delmontage i 

maskinen 

Princip 3 –  

Eliminera slöserier 

Kan delmontage fyllas på 

utan att maskinen stannar? 

 Maskinen stannar inte 

vid påfyllnad av 

delmontage 

Princip 5 –  

Just in time 

 

 

 

Utsorteringskärl 
Är det enkelt att bedöma 

fyllnadsgraden på 

utsorteringskärl? 

 

 Maskinens utformning 

gör det enkelt att se 

innehåll i 

utsorteringskärl   

Princip 3 – 

Eliminera slöserier 

Finns rutiner för hur och 

när utsorteringskärlen ska 

tömmas? 

 Eliminera risk för 

oplanerade stopp 

kopplade till 

utsorteringskärl  

 

Princip 1 – 

Standardiserat 

arbetssätt 

Är det enkelt att tömma 

utsorteringskärlen? 

 

 Maskinens utformning 

möjliggör att 

utsorteringskärl enkelt 

kan tömmas 

Princip 3 – 

Eliminera slöserier 

 

Tillåter utformning att 

utsorteringskärl kan 

tömmas utan 

produktionsstopp? 

 Utsorteringskärl skall 

kunna tömmas utan att 

maskinen stannar eller 

påverkas 

Princip 3 – 

Eliminera slöserier 

 

 

 
Arbetsmiljö 

- Arbetsmiljön möjliggör ett produktivt vardagligt arbete och lämnar samtidigt utrymme för 

ständiga förbättringar.  

Frågeställning Förklaring/uppmaning Riktlinje AZ Lean-princip 

Följs den ergonomiska 

standarden? 

Repeterbart resultat 

genom ergonomiska 

arbetsmoment. 

Minimera antal 

rörelser, skjutande 

rörelser föredras 

Princip 1 – 

Standardiserade 

arbetssätt 

Hur bör 

arbetsfördelningen se ut 

för att arbetsbelastningen 

inom varje position ska 

tillåta ett effektivt arbete? 

För hög 

arbetsbelastning eller 

för många 

arbetsmoment kan leda 

till stopp. 

Genom en jämn 

belastning för varje 

arbetsposition nås ett 

jämnt resultat 

Princip 5 –  

Just in time 
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Avfallshantering 

- All avfallshantering ska ske på ett effektivt sätt. Avfall ska sorteras direkt i tilltänkt 

avfallsström.  

Frågeställning Förklaring/uppmaning Riktlinje AZ Lean-

princip 

Hanteras avfallet mer än en 

gång? 

Minimera antalet 

arbetsmoment kopplade 

till hantering av avfall. 

Avfall ska sorteras 

direkt i tilltänkt 

avfallsström 

Princip 3 –  

Eliminera 

slöserier 

Är processen för 

avfallshanteringen designad 

så att inga hjälpmedel 

behövs? 

 Arbetet i processen 

kräver inga 

hjälpmedel 

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 

Rengöring 

- Arbetsmoment kopplade till rengöring skall kunna genomföras enkelt och effektivt. 

Frågeställning Förklaring/uppmaning Riktlinje AZ Lean-princip 

Tillåter maskinens 

utformning enkel och 

smidig rengöring? 

Om maskinen inte är 

optimalt utformad ska 

metod tas fram för 

rengöring, som 

säkerställer att 

maskinens funktion inte 

äventyras. 

Det är enkelt att 

rengöra maskinen  

Princip 1 – 

Standardiserat 

arbetssätt 

Är processen för 

rengöring utformad så att 

momenten är repeterbara 

och ger samma resultat 

varje gång? 

Exempelvis vid 

diskning. 

Skapa 

upprepningsbara 

moment som ger 

repeterbart resultat 

Princip 3 –  

Eliminera slöserier 

Är de kritiska 

parametrarna för 

rengöringsprocessen 

optimerade med syfte att 

korta ledtiderna?  

D.v.s. utred positioner 

och spolmönster 

och/eller torkprocesser. 

Kritiska delar av 

rengöringsprocessen 

är optimerade  

 

 

Princip 3 –  

Eliminera slöserier 

Var och hur bör rengöring 

utföras för att arbetet ska 

bli som mest effektivt? 

Utred hur 

rengöringsmomentet 

ska genomföras, 

ska/kan den göras på 

plats eller i diskrum? 

Vad är mest effektivt? 

Eftersträva så enkla 

rengöringsprocesser 

som möjligt 

Princip 3 –  

Eliminera slöserier 

Vilken 

rengöringsfrekvens och 

rengöringsmetod krävs för 

att säkerställa en ren 

process där inga 

främmande partiklar 

kommer i kontakt med 

produkten? 

Utred. Metod och frekvens 

för rengöring 

säkerställer att 

momenten inte 

behöver göras om 

Princip 3 –  

Eliminera slöserier 
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Om hjälpmedel behövs, är 

dessa anpassade så att arbetet 

med dem blir effektivt? 

Hjälpmedlen ska 

inbjuda till användning. 

Arbetet blir mer 

effektivt med 

hjälpmedlen än utan 

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 

 

Är kärl för lagring av avfall 

placerade på så vis att inga 

onödiga transportvägar 

krävs? 

God tillgänglighet för 

utrustning, material och 

hjälpmedel. 

 

Avfallskärl är 

placerade på så sätt 

att hanteringen av 

avfall sker effektivt  

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 

Tillåter utformningen av 

förpackningar och emballage 

en enkel och effektiv 

hantering? 

Kravställning till 

leverantör. 

Emballaget är 

utformat så att 

hanteringstiden blir 

minimal   

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 

Med vilken frekvens bör 

avfallshanteringen ske för att 

säkerställa ett jämnt flöde i 

enlighet med 

produktionstakten? 

För mycket avfall att 

hantera på samma gång 

kan leda till stop.  

 

Avfallshanteringen 

sker i enlighet med 

produktionstakten  

Princip 5 –  

Just in time 

 

 

Avvikelser 

- Utforma processer och system som säkerställer rätt kvalitet på produkten.  

Frågeställning Förklaring/uppmaning Riktlinje AZ Lean-

princip 

Är avvikelser lätta att 

upptäcka? 

 Processen synliggör 

avvikelser så att de 

kan åtgärdas 

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 

 

 

Kontroll 

- Kontroller utförs utan att störa den dagliga driften. 

Frågeställning Förklaring/uppmaning Riktlinje AZ Lean-

princip 

Är kontrollutrustningen 

tillförlitlig? 

Det ska gå att lita på att 

utrustningen utför det 

jobb som den är 

validerad för, vid 

exempelvis vägning. 

Validerad 

kontrollutrustning är 

tillförlitlig  

Princip 3 – 

Eliminera 

slöserier 
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Underhåll 

- Underhåll utförs då det är nödvändigt genom att tillämpa en standard som säkerställer 

minimal störning av den dagliga driften. 

Frågeställning Förklaring/uppmaning Riktlinje AZ Lean-princip 

Finns en plan för med vilken 

frekvens underhåll bör ske 

för maskinen? 

Maskinens 

underhållsbehov utreds 

kopplat till 

produktionstakten. 

 

Hur ofta, och vilka 

maskindelar behövs 

servas/bytas ut? 

Det finns 

bestämmelser för 

underhållsfrekvens 

för maskinen kopplat 

till maskinens takt 

Princip 1 – 

Standardiserat 

arbetssätt 

Är lätt att säkerställa 

korrekta inställningar på 

maskin och utrustning efter 

underhåll? 

 

 Det är enkelt att 

kontrollera att 

inställningar för 

utrustning är 

korrekta 

Princip 4 – 

Rätt från mig 
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION  
 

6.1 Slutsatser 

En fallstudie genomfördes, som en del av detta examensarbete, hos läkemedelsföretaget 

AstraZeneca, med syfte att skapa en checklista som kan fungera som stöd vid granskning av 

produktivitetsaspekter vid förändringsprojekt. Resultatet av fallstudien kan sammanfattningsvis 

formuleras enligt följande; ett företag inom läkemedelsindustrin kan säkerställa mer produktiva 

resultat av ett förändringsarbete genom att tidigt identifiera och förebygga riskkällor kopplade 

till produktivitetsaspekter. Genom att verksamheten i början av förändringsprojektet applicerar 

ett standardiserat arbetssätt för grundlig riskhantering inom detta område kan 

förändringsprojektet kvalitet- och produktivitetsäkras.  

 

För att undvika suboptimering av processen är en viktig förutsättning att riskgranskning av 

produktivitetsaspekter alltid sker utifrån ett holistiskt perspektiv. Genom tvärfunktionella 

riskgranskningsteam tillförs värdefull samt relevant kompetens och erfarenhet till projektet, 

något som kan komma att påverka utfallet av förändringsarbetet. Tvärfunktionella 

riskgranskningsteam som har tillgång till en strukturerad och systematisk 

riskgranskningsmetod skapar goda förutsättningar för att förändringsarbetet ska leda fram till 

produktiva och lönsamma resultat. 

 

Vid implementering av en ny riskgranskningsmetod i en verksamhet krävs att företaget har rätt 

förutsättningar för att implementeringen ska kunna genomföras på rätt vis. Det kan konstateras 

att ett företag med väletablerade rutiner för arbete med ständiga förbättringar och 

standardiserade arbetssätt har goda förutsättningar att nå en lyckad implementering av en ny 

riskgranskningsmetod. 

 

Resultaten av fallstudien visade även att maskinens utformning har ett starkt, direkt samband 

med riskkällor för produktivitet. Dessa frågor har i sin tur en sammankoppling med 

riskområden som exempelvis berör lokalens utformning eller planeringen av logistikflödet i 

lokalen. Ett konkret exempel på hur ett teoretiskt önskeläge kan se ut när det kommer till 

optimering av produktivitetsaspekter är; att produktionslokalen tillåter en effektiv 

produktionsprocess genom att den anpassas efter maskinens utformning, istället för att 

maskinens utformning anpassas efter produktionslokalen. Därför bör riskkällor, som kan 

komma att påverka detta samband, identifieras och förebyggas på tidigt stadium i 

riskgranskningsprocessen. 

 

6.2 Diskussion  

Bergman och Klefsjö (2001) poängterar sambandet mellan kvalitet och produktivitet, samt hur 

detta även är direkt kopplat till verksamhetens lönsamhet. Suboptimeras kvaliteten, likt det 

nuläge som konstaterats i fallstudien, påverkar detta produktiviteten och därigenom går 

företaget miste om potentiell ökad lönsamhet. Detta kan också sägas att om fokus endast ligger 

på produktivitet, så kan kvaliteten tänkas bli lidande och därigenom även företagets lönsamhet. 

Tillverkas produkter av hög och jämn kvalitet, men på ett sätt som inte är optimalt ur ett 

produktivt perspektiv, är det troligt att se att detta blir kostsamt. Om produkter tillverkas på ett 

produktivt sätt, men kvaliteten inte säkerställs, ökar risken för felaktig produktion och för 

kassationer, som i sig också är kostsamt för företaget. Därav kan ett direkt samband ses till att 

företag tar hänsyn till både kvalitet och produktivitet för att nå optimal lönsamhet för 

verksamheten.  
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Huruvida den framtagna checklistan ger ökad lönsamhet för organisationer som väljer att 

implementera den, har inte utretts i detta examensarbete. Det kan dock göras antaganden om att 

företag som arbetar med kvalitet. och samtidigt väljer att implementera checklistan för att 

säkerställa att hänsyn tas till produktivitets aspekter vid riskgranskningar av förändringar, bör 

nå ökad lönsamhet enligt de resonemang som bland annat Bergman och Klefsjö (2001) 

behandlat.  

 

Genom att tidigt i förändringsprocessen se till produktivitetsaspekter kan många framtida 

kostnader undvikas. Kostnader som är direkt kopplade till förändringar och justeringar som 

tvingas göras i senare skede, då förändringsprojektet inte tagit hänsyn till produktivitets 

aspekter från början. King, (2009) nämner en av förutsättningarna som processindustrin ställs 

inför, vilket är hanteringen av stor och kostsam utrustning. Detta styrker det antagandet som 

gjorts ovan, att det är av stor vikt att ett förändringsprojekt planeras och görs rätt från början. 

Framförallt inom processindustrin, då deras förutsättningar gör att förändringar i senare skede 

kan bli kostsamma. Om till exempel en maskin utformats på så vis att en lucka med frekvent 

användning är svåråtkomlig, och på så vis komplicerad att öppna, försvåras arbetet med 

utrustningen. Ett resultat av detta kan till exempel bli att en arbetsmetod där två operatörer 

hjälps åt samtidigt för att öppna luckan tvingas tillämpas. Genom detta nyttjas inte de 

människliga resurserna optimalt, det kan ta extra tid och arbetet med maskinen sker inte på det 

mest produktiva sättet. Detta kan på så vis skapa onödiga slöserier, vilket ofta är direkt kopplat 

till stora kostnader för ett företag, som slutkonsumenten inte är villig att betala för (Liker 

2004). För att undvika detta, är det motiverat att ta beslut tidigt i förändringsprocessen så att 

resultatet av förändringen blir så optimal som möjligt, vilket motiverar användandet av den 

framtagna checklistan i så tidigt skede som möjligt i processen.  

 

Liker (2004) beskriver helhetstänk som en av grundstenarna inom Lean-filosofin, för företags 

verksamhet och dess framgång på marknaden genom Lean. Att använda en checklista som tar 

hänsyn till produktivitet är av godo, men dess implementering och resultat kan komma att bli 

icke produktiva om projektet som leder förändringen inte ser till helheten. Det är på så vis 

mycket viktigt att se till hur förändringen kommer att påverka hela kedjan av processen. Om 

företaget väljer att följa checklistan och på så vis lyckas nå en produktiv förändring av till 

exempel en maskin, kan detta ändå ses som ett misslyckade för verksamheten i stort, om 

hänsyns inte tas till hur helheten påverkas. Det i sig kan leda till att andra delar av 

verksamheten tvingas att bli mindre produktiva, vilket i slutändan kan leda till ökade kostnader. 

Därav kan det sägas, att helhetstänk är av stor vikt för implementeringens framgång och ett 

produktivt resultat för hela verksamheten vid en förändring.  

 

Checklistan som utformats har främst behandlat relationen mellan maskin och människa, vilket 

kan ha en viss grad av suboptimering som följd. Suboptimering går emot Lean-filosofin som 

förespråkar helhetstänk, men med tanke på examensarbetets omfattning var denna avgränsning 

nödvändig. Ett omfattande dokument som tar hänsyn till hela processen och alla dess delar 

hade varit optimalt ur ett Lean och produktivitetsperspektiv, men på grund av examensarbetets 

givna förutsättningar har detta inte varit möjligt att genomföra. Därför ligger ansvaret för 

implementering av checklistan helt hos de företag som väljer att använda den i sin verksamhet. 

Förslagsvis tas arbetet vidare med utgångspunkt ur till exempel Lean filosofin och helhetstänk, 

för att nå optimalt resultat. Denna förutsättning kräver att organisationer som tar detta vidare 

också har förkunskaper inom Lean och hur en checklista implementeras och användas i 

riskgranskningsprocessen. Att endast ta checklistan och nyttja den för att nå produktivt resultat 

vid förändringar, är inte att föredra. Det krävs kunskap om Lean och helheten, men även 
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standarder och strukturer för arbete vid förändringar. Fallföretaget hade redan detta i sin 

verksamhet, vilket ger mycket bra förutsättningar för att kunna ta checklistan vidare. Eventuell 

anpassning och vidare utformning av checklistan kan komma att bli aktuell, med hänsyn till 

verksamhetens specifika behov och förutsättningar. Allt detta kan komma att bli nödvändigt för 

att skapa en så heltäckande riskgranskningsmetod som möjligt. Genom anpassningen kan också 

verksamhetens specifika behov tillgodoses, vilket också motiveras i enlighet med Lean-

filosofin.  

 

6.3 Framtida arbete/vidare studier inom området 

Ytterligare frågeställningar som ligger utanför forskningsområdet för detta examensarbete har 

formulerats. Dessa kan vara viktiga att studera och arbeta vidare med innan eller efter 

implementering av den framtagna checklistan sker i riskgranskningsprocessen: 

 

 Hur bör spridning av den nya riskgranskningsmetoden som innefattar 

produktivitetsaspekter ske inom företaget? 

 Vilka specifika förkunskaper krävs för att arbetet med checklistan ska kunna 

genomföras på ett optimalt vis? 

 På vilket sätt bör checklistan implementeras för att resultatet av användandet skall bli 

mest optimalt? 

 Hur kan effekterna av implementeringen av checklistans mätas? 

 Hur kan resultatet av förändringsarbete mätas? 

 Hur kan resultatet av riskgranskningsarbete mätas? 

 På vilket sätt bör checklistan utvecklas för att se till helheten för ett förändringsarbete? 

 Finns det en annan riskgranskningsmetod som tar hänsyn till produktivitetsaspekter vid 

förändringsarbete som är mer optimal än en checklista? I så fall, vilken metod och 

varför är den mer optimal?  

 Kan den framtagna checklistan användas inom andra branscher än läkemedelsindustrin, 

och behöver den modifieras i så fall?  

  



Sida 60 av 59 

 

  



Sida 61 av 59 

 

7. KÄLLFÖRTECKNING  
 
Almström, P. och Kinnander, A., (2006); PPA - en metod för att bedöma produktivitetspotentialen i 

verkstadsindustrin, Doktorsavhandling, Chalmers universitet. 

 

Abdulmalek, F. A., Rajgopal, J. och Needy, K. L., (2006); A Classification Scheme for the Process Industry to 

Guide the Implementation of Lean. .Engineering Management Journal, 18(2), s. 15-25. 

 

Ahmed Q., Khan F.I. och Raza S.A., (2014); International Journal of Quality & Reliability Management 

A risk-based availability estimation using Markov method, International Journal of Quality & 

Reliability Management, Vol. 31 No. 2, 2014, s. 106-128. 

 

Bamber C.J., (2003); Cross‐functional team working for overall equipment effectiveness (OEE). Journal of Quality 

in Maintenance Engineering 9:3, s. 223-238. The University of Salford. 

 

Bellgran, M., 1998, “Systematic Design of assembly systems: Preconditions qrand design process planning“, 

Doktorsavhandling, Linköping Universitet. 

 

Bellgran, M. och Säfsten, K., (2005); Produktionsutveckling – utveckling och drift av produktionssystem, 

Studentlitteratur, Lund. 

 

Bergman, B. och Klefsjö, B., (2001); Kvalitet – från behov till användning, Studentlitteratur, Lund. 

 

Coelli, T., Prasada Rao, D.S., och Battese, G. E., (1998); An introduction to efficiency and productivity analysis, 

Kluwer Academic Publishers, Boston 

 

Cox T., (1989); Toward The Measurement Of Manufacturing Flexibility, Production and Inventory Management 

Journal, , 30(1): s. 68. 

 

Dal B., Tugwell P., och Greatbanks R., (2000); Overall equipment effectiveness as a measure of operational 

improvement – A practical analysis, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20 No 

12, s.1488 – 1502. 

 

Dahlin M., (2008); Tro, hopp och IT- stora och små berättelser från ett förändringsprojekt, Doktorsavhandling, 

Mälardalens Högskola. 

 

Davidsson, G., (2003); Handbok för Riskanalys, Statens Räddningsverk (SRV), Karlstad. 

 

Davidsson, G., Lindgren, M., & Mett, L. (1997). Värdering av risk, Statens  

Räddningsverk [SRV], Karlstad. 

 

De Groote, P., (1995); Maintenance performance analysis: a practical approach, Journal of 

Quality in Maintenance Engineering, Vol. 1 No. 2, s. 4-24. 

 

Ebeling, C.E., (1996); An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering, McGraw-Hill, New-York. 

 

Floyd, R. C., (2010); Liquid Lean: Developing Lean Culture in the Process Industries, Productivity Press, London 

och New York, NY, E-bok 

(https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=7l9G3zWqgUQC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Floyd,+R.+C.,+(2010)%

3B+Liquid+Lean:+Developing+Lean+Culture+in+the+Process+Industries,+Productivity&ots=qOXxHeH6W1&si

g=WXF9wd1HTYlpKbFOEb3l3BMSFE8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) (hämtad 2016-04-26). 

 

Hayes T. M., och Helms, M. M., (1999); Process improvement in autility company, University of Tennessee at 

Chattanooga. 

 

Hellström, T., (2000); Ta reda på systemriskerna - utveckla företaget! Statens Räddningsverk (SRV), Karlstad. 

 

Imai, M., (1986); Kaizen: The key to Japan's competitive success, McGraw-Hill, New-York. 

 

https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=7l9G3zWqgUQC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Floyd,+R.+C.,+(2010)%3B+Liquid+Lean:+Developing+Lean+Culture+in+the+Process+Industries,+Productivity&ots=qOXxHeH6W1&sig=WXF9wd1HTYlpKbFOEb3l3BMSFE8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=7l9G3zWqgUQC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Floyd,+R.+C.,+(2010)%3B+Liquid+Lean:+Developing+Lean+Culture+in+the+Process+Industries,+Productivity&ots=qOXxHeH6W1&sig=WXF9wd1HTYlpKbFOEb3l3BMSFE8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=7l9G3zWqgUQC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Floyd,+R.+C.,+(2010)%3B+Liquid+Lean:+Developing+Lean+Culture+in+the+Process+Industries,+Productivity&ots=qOXxHeH6W1&sig=WXF9wd1HTYlpKbFOEb3l3BMSFE8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)


Sida 62 av 59 

 

Jackson, S.E., May, K.E. och Whitney, K., (1995); Understanding the dynamics of diversity in decision making 

teams, i Guzzo, R.A. och Salas, E., (Eds), Team effectiveness and decision making in organizations, Jossey-Bass, 

San Franscisco, CA. 

 

Jackson, M., och Petersson, P., (1999); Productivity – An overall measure of competiveness, Proceedings of the 

32nd CIRP International Seminar on Manufacturing systems. 

 

Kellgren L. och Fariña N.S., (2007); Framtagande av OEE-mall på Volvo Cars Torslandas Målerifabrik, 

Examensarbete, Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Chalmers universitet 

 

Kemikontoret, (2001); Olycksrisker och MKB, Räddningsverket, Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås. 

 

Kemikontoret, (2001); Riskhantering 3 – Tekniska riskanalysmetoder, Räddningsverket, Sjuhäradsbygdens 

Tryckeri AB, Borås. 

 

King, L. P., (2009); Lean for the process industries, Productivity Press, New York, NY. 

 

Lager, T. och Hörte, S-Å., (2002); Success factors for improvement and innovation of process technology in 

process industry, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 13 Nr. 3 s. 158 – 164. 

 

Liker, J.K., (2004); The toyota way – Lean för världsklass, Liber, Stockholm. 

 

Mattsson, B., (2000); Riskhantering vid skydd mot olyckor - problemlösning och beslutsfattande, Statens 

Räddningsverk, Karlstad. 

 

Nakajima, S., (1988); Introduction to Total Productive Maintenance (TPM), Productivity Press, Cambridge. MA. 

 

Nayak, D. N., Kumar, V. G., Sreenivasulu N., och Shankar, V., (2013); Evaluation of OEE in a continuous 

process industry on an insulation line in cable manufacturing unit, International Journal of Innovative Research in 

Science, Engineering and Technology, Vol. 2, Issue 5, s. 1629-1634. 

 

Nicholas, J. och Soni, A., (2006); The portal to lean production, Auerbach Publications, New York, NY, E-bok 

http://www.crcnetbase.com/doi/pdf/10.1201/9781420031096.fmatt (hämtad 2016-04-26). 

 

Nilsson, J., (2003); Introduktion till riskanalysmetoder, avdelningen för Brandteknik och Riskhantering, Lunds 

Universitet, Lund. 

 

Ohno, T., (1988); Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity Press, Portland, 

Oregon. 

 

Olsson, F., (1999); Riskanalysmetoder; Brandteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lund. 

 

Petersson, P., (2000); Process Efficiency and capability flexibility, developing a support tool for capacity 

decisions and manual assembly systems, Linköping Studies in Science and Technology, Avhandling No. 617, 

Linköpings Tekniska Högskola, Linköping. 

 

Petersson, P. o.a., (2009); Lean: gör avvikelser till framgång, Part Development, 2a red, Bromma. 

 

Pinto, M., Pinto, J. och Prescott, J., (1993); Antecedents and consequences of project team 

cross-functional cooperation, Management Science, Vol. 39 No. 10, s. 1281-97. 

 

Riskkollegiet., (1991); Att jämföra risk, Riskkollegiet, Stockholm. 

 

Sarkar A., Mukhopadhyay, A. R., och Ghosh, S.K., (2011); Selection of critical processes for “process 

improvement”, Department of Mechanical Engineering, Jadavpur University, Kolkata, India. International Journal 

of Lean Six Sigma, Vol. 2 No. 4, s. 356-370. 

 

Schonberger, R. J., (1986); World Class manufacturing, The Free Press, NY. 

 

http://www.crcnetbase.com/doi/pdf/10.1201/9781420031096.fmatt


Sida 63 av 59 

 

Sink, D.S., (1983); Much ado about productivity: where do we go from here? Industrial Engineering, Vol. 15 No. 

10, s. 36-48. 

 

Skinner, W., (1974); The Focused Factory, Harvard business Review, vol 52, s. 113-121. 

 

Sullivan, L.P., (1984); Reducing variability: A new approach to quality, Quality Progress, 17(7) s. 15-21. 

 

Säfsten, K., och Aresu, E., (2000); Vad är bra monteringssystem? En studie av utvärdering och utformning på 15 

industriföretag i Sverige, LiTH-IKP-R-1090, Linköpings universitet, Linköping. 

 

Tangen, S., (2004); Evaluation and revision of performance measurement systems, Doktorsavhandling, TRITA-

IIP-04-14, Woxén Centrum, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 

 

Tidd, J., Bessant, J. och Pavitt, K., (2001); Managing Innovation, John Wiley & Sons, New York, 

NY. 

 

Webber S., (2001); Leadership and trust facilitating cross-functional team success, School of Business, Concordia 

University, Montreal, Quebec, Kanada. 

 

White, C. H., (1996); Distribution Logistics in the Process Industries: Establishing Railcar Requirements, 

Proceedings of the 1996 Winter Simulation Conference, s. 1367–1372., DuPont Process Engineering, Delaware, 

USA. 

 

Williamson, K., (2002); Research methods for students, academics and professionals – information management 

and systems, Centre of Information Studies, Chandos Pubslishing, Australien. 

 

 

7.1 Intervjuer 

 

Datum och tid Respondent och intervjuämne 

2016-02-10 

 

Kl. 13:00-14:00 

 

Pia Magnusson 

Senior kvalitetsvärderare på kvalitetsfunktionen på fallföretaget 

 Hur kvalitetsaspekter påverkar värderingen av riskkällor 

kopplade till utrustningens utformning, samt relationen 

människa – maskin vid förändringsprojekt. 

2016-02-12 

 

Kl. 13:00-14:00 

Peter Aurosell 

Ansvarig logistikingenjör i Genuairprojektet på fallföretaget 

 Hur planeringen av logistikflödet sker inom ett 

förändringsprojekt på fallföretaget i nuläget. 

2016-05-04 

 

Kl. 14:00-16:00 

Gunilla Wagner 

Gruppchef förpackning och fd Lean- koordinator på fallföretaget 

 Hur AstraZeneca ser på produktivitet, erfarenheter från 

förändringsprojekt och Lean aspekter vid förändringar. 

 


