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	   I	  

Sammanfattning	  
För	  att	  ett	  företag	  ska	  vara	  framgångsrikt	  krävs	  generellt	  att	  fokus	  ligger	  på	  att	  
tillfredsställa	  företagets	  kunder.	  	  Intresset	  för	  hur	  kundtillfredsställelse	  kan	  
uppnås	  har	  därför	  ökat.	  Det	  finns	  en	  rad	  olika	  tillvägagångssätt,	  metoder	  och	  
filosofier	  för	  hur	  ett	  företag	  ska	  handla	  för	  att	  leva	  upp	  till	  sina	  kunders	  
förväntningar.	  Kunders	  krav	  är	  även	  något	  som	  ständigt	  förändras	  och	  det	  är	  
något	  företag	  måste	  kunna	  förhålla	  sig	  till	  för	  att	  behålla	  sina	  kunder.	  Därmed	  
har	  även	  intresset	  för	  ständiga	  förbättringar	  ökat.	  
	  
Att	  ständiga	  förbättringar	  är	  något	  som	  en	  verksamhet	  bör	  applicera	  råder	  det	  
inga	  tvivel	  om.	  Hur	  det	  ska	  appliceras	  däremot,	  finns	  det	  en	  mängd	  metoder	  för.	  
Något	  som	  passar	  perfekt	  för	  ett	  företag	  kan	  vara	  tämligen	  omöjligt	  i	  ett	  annat.	  
Vilken	  bransch	  företaget	  är	  nischad	  inom	  har	  visat	  sig	  spela	  stor	  roll	  när	  ständiga	  
förbättringar	  ska	  implementeras.	  Inom	  läkemedelsbranschen	  skiljer	  sig	  
förbättringsarbete	  till	  stor	  del	  från	  hur	  det	  genomförs	  i	  andra	  branscher.	  Det	  här	  
beror	  bland	  annat	  på	  de	  regulatoriska	  krav	  som	  ställs	  på	  
läkemedelsproducerande	  företag.	  
	  
Intresset	  för	  hur	  ständiga	  förbättringar	  kan	  genomföras	  inom	  ett	  
läkemedelsföretag	  ligger	  till	  grund	  för	  den	  här	  rapporten	  som	  skrivits	  under	  ett	  
examensarbete	  på	  läkemedelsföretaget	  AstraZeneca.	  Under	  examensarbetet	  har	  
en	  av	  AstraZenecas	  förbättringsmetoder	  utvärderats	  genom	  en	  empirisk	  studie	  
på	  deras	  packningsavdelning,	  PET	  Packning.	  	  	  
	  
I	  den	  empiriska	  studien	  har	  packningsprocesserna	  studerats	  i	  syfte	  att	  
identifiera	  orsaker	  till	  varför	  det	  inträffar	  oplanerade	  stopp	  i	  
packningsmaskinerna.	  Målet	  med	  projektet	  var	  att	  identifiera	  orsakerna	  så	  att	  de	  
kan	  elimineras	  med	  förhoppning	  att	  kunna	  öka	  graden	  av	  värdeskapande	  
aktiviteter	  för	  kunderna.	  
	  
Resultatet	  pekar	  på	  att	  variationer	  inom	  förpackningsmaterial	  är	  en	  av	  
orsakerna	  till	  att	  oplanerade	  stopp	  inträffar.	  Studien	  av	  AstraZenecas	  
förbättringsarbete	  visar	  på	  att	  företaget	  generellt	  är	  duktiga	  att	  arbeta	  med	  
ständiga	  förbättringar.	  Medarbetare	  och	  ledning	  visar	  på	  gott	  engagemang	  men	  
uppföljning	  av	  implementerade	  förbättringar	  kan	  förbättras.	  	  
	  
Utifrån	  den	  empiriska	  studien	  rekommenderas	  AstraZeneca	  att	  fokusera	  mer	  på	  
att	  följa	  upp	  deras	  förbättringar	  så	  att	  lärdomar	  kan	  spridas	  inom	  verksamheten.	  
Vidare	  rekommenderas	  ett	  närmare	  samarbete	  med	  materialleverantören	  så	  att	  
urskiljbara	  orsaker	  till	  materialvariationer	  kan	  elimineras.	  	  
	   	  



	   II	  

Abstract	  
In	  order	  for	  a	  company	  to	  become	  successful,	  it	  is	  crucial	  that	  the	  customers	  are	  
satisfied.	  Consequently,	  the	  interest	  for	  customer	  satisfaction	  has	  increased.	  
There	  are	  many	  approaches	  to	  satisfying	  customer	  expectations.	  Customer	  
demands	  are	  constantly	  evolving	  and	  companies	  need	  to	  adapt	  in	  order	  to	  stay	  
ahead.	  This	  has	  resulted	  in	  a	  growing	  interest	  for	  continuous	  improvements.	  
	  
There	  are	  no	  doubts	  that	  a	  company	  should	  implement	  continuous	  
improvements.	  How	  this	  is	  done	  is	  a	  more	  complicated	  question.	  A	  work	  process	  
that	  suits	  one	  company	  may	  be	  impossible	  for	  another	  company	  to	  implement.	  A	  
company’s	  type	  of	  industry	  has	  proven	  to	  have	  great	  impact	  on	  how	  continuous	  
improvements	  are	  best	  implemented.	  Continuous	  improvement	  work	  in	  the	  
pharmaceutical	  industry	  differs	  greatly	  from	  other	  industries.	  This	  is	  mainly	  due	  
to	  regulatory	  demands	  that	  other	  industries	  do	  not	  have	  to	  face.	  
	  
This	  report	  is	  part	  of	  a	  master’s	  thesis	  that	  has	  been	  done	  at	  the	  pharmaceutical	  
company	  AstraZeneca.	  	  An	  empirical	  study	  has	  been	  conducted,	  at	  the	  packaging	  
department	  PET	  packaging,	  in	  order	  to	  analyse	  the	  methods	  that	  the	  company	  is	  
using	  when	  working	  with	  continuous	  improvements.	  	  
	  
The	  packaging	  processes	  have	  been	  studied	  to	  identify	  the	  reasons	  for	  any	  
unplanned	  stops	  that	  occur	  in	  the	  packaging	  machines.	  	  The	  goal	  of	  the	  project	  is	  
to	  identify	  the	  causes	  in	  order	  to	  eliminate	  any	  unplanned	  stops	  and	  to	  increase	  
the	  amount	  of	  value	  adding	  activities	  that	  the	  company	  is	  performing.	  
	  
The	  result	  shows	  that	  variation	  in	  the	  packaging	  material	  is	  one	  of	  causes	  of	  
unplanned	  stops.	  AstraZeneca	  is	  in	  general	  very	  good	  at	  working	  with	  
continuous	  improvements.	  The	  employees	  and	  management	  show	  great	  
enthusiasm	  but	  lack	  somewhat	  when	  it	  comes	  to	  following	  up	  the	  implemented	  
improvements.	  
	  
Based	  on	  the	  empirical	  study,	  AstraZeneca	  is	  recommended	  to	  put	  more	  
emphasis	  on	  following	  up	  the	  continuous	  improvement	  work	  in	  order	  to	  create	  a	  
good	  environment	  for	  a	  learning	  organisation.	  A	  closer	  cooperation	  with	  the	  
material	  supplier	  is	  also	  recommended	  in	  order	  to	  eliminate	  special	  sources	  of	  
variation.	   	  
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1 Inledning	  	  
I	  Följande	  kapitel	  beskrivs	  bakgrunden	  bakom	  examensarbetet.	  Vidare	  presenteras	  
arbetets	  syfte,	  mål,	  frågeställning	  samt	  avgränsningar.	  

1.1 Problembakgrund	  
För	  att	  ett	  företag	  ska	  bli	  framgångsrikt	  bör	  fokus	  ligga	  på	  att	  tillfredsställa	  
företagets	  kunder.	  Enligt	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  är	  graden	  av	  
kundtillfredsställelse	  det	  slutgiltiga	  måttet	  på	  kvalitet.	  Men	  hur	  uppnår	  
egentligen	  ett	  företag	  kundtillfredsställelse?	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  skriver	  
att	  ett	  ständigt	  förbättringsarbete	  är	  en	  del	  i	  grunden	  för	  att	  få	  nöjda	  kunder.	  
	  
Singh	  och	  Singh	  (2015)	  skriver	  att	  principen	  bakom	  ständiga	  förbättringar	  är	  att	  
en	  produkt	  eller	  process	  alltid	  kan	  förbättras	  genom	  till	  exempel	  högre	  kvalitet	  
eller	  effektivitet.	  Frågan	  som	  naturligt	  uppstår	  är	  hur	  förbättringar	  kan	  initieras.	  
Det	  finns	  en	  rad	  olika	  tillvägagångssätt	  och	  verktyg	  för	  att	  bedriva	  ett	  effektivt	  
förbättringsarbete.	  Beroende	  på	  vilken	  bransch	  ett	  företag	  eller	  organisation	  
befinner	  sig	  inom	  varierar	  tillvägagångssätten.	  Enlig	  Bellm	  (2014)	  skiljer	  sig	  
förbättringsarbete	  inom	  läkemedelsbranschen	  från	  andra	  branscher.	  Det	  här	  
beror	  till	  viss	  del	  på	  att	  det	  ställs	  höga	  krav	  från	  myndigheter	  på	  
läkemedelsproducerande	  företag.	  	  
	  
För	  att	  utreda	  vikten	  av	  ett	  antal	  aspekter	  för	  att	  framgångsrikt	  bedriva	  
förbättringsarbete	  har	  en	  fallstudie	  genomförts	  på	  läkemedelsföretaget	  
AstraZeneca.	  På	  AstraZenecas	  packningsavdelning,	  PET	  Packning,	  pågår	  ett	  
ständigt	  arbete	  med	  förbättringar	  och	  medarbetarna	  arbetar	  kontinuerligt	  med	  
att	  minimera	  graden	  av	  slöseri	  så	  att	  resurser	  kan	  omfördelas	  till	  värdeskapande	  
aktiviteter	  för	  företagets	  kunder.	  En	  av	  de	  slöserier	  som	  medarbetarna	  och	  
ledningen	  på	  avdelningen	  strävar	  efter	  att	  minimera	  är	  antalet	  oplanerade	  stopp	  
i	  packningsmaskinerna.	  Oplanerade	  stopp	  medför	  inget	  värdeskapande	  åt	  
slutkunden	  och	  som	  en	  del	  i	  arbetet	  för	  att	  minimera	  stoppen	  utformades	  det	  här	  
examensarbetet.	  

1.2 Syfte	  	  
Syftet	  med	  det	  här	  examensarbetet	  var	  att	  genomföra	  en	  fallstudie	  på	  
AstraZenecas	  packningsavdelning,	  PET	  Packning.	  Fallstudien	  genomfördes	  för	  
att	  studera	  betydelsen	  av	  hur	  ett	  antal	  aspekter	  inom	  verksamheten	  påverkar	  
förbättringsarbetet.	  De	  olika	  aspekterna	  som	  avsågs	  att	  studera	  är:	  

• Engagemang	  hos	  medarbetare	  och	  ledning	  
• Uppföljning	  av	  förbättringsarbete	  
• Samarbete	  mellan	  olika	  funktioner	  inom	  verksamheten	  
• Leverantörsamarbete	  	  
• Val	  av	  förbättringsmetod/förbättringsverktyg	  
• Förbättringsarbete	  inom	  läkemedelsbranschen	  

Inom	  fallstudien	  testades	  en	  modell	  hos	  företaget	  för	  att	  utreda	  styrkor	  och	  
förbättringspotential	  hos	  den	  valda	  modellen.	  Testet	  av	  modellen	  samt	  studien	  
av	  de	  ovanstående	  aspekterna	  syftar	  till	  att	  ge	  PET	  Packning	  en	  ökad	  kunskap	  
om	  hur	  de	  kan	  utveckla	  och	  förbättra	  deras	  förbättringsarbete.	  
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1.3 Mål	  
Målet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  genom	  att	  testa	  en	  av	  AstraZenecas	  modeller,	  
identifiera	  grundorsaker	  till	  att	  oplanerade	  stopp	  inträffar	  i	  
packningsmaskinerna	  på	  PET	  Packning.	  Genom	  att	  identifiera	  grundorsaker	  är	  
målet	  vidare	  att	  antalet	  oplanerade	  stopp	  ska	  kunna	  reduceras.	  
	  

1.4 Frågeställning	  
För	  att	  studera	  det	  examensarbetet	  avser,	  har	  följande	  frågeställning	  
formulerats:	  
	  
Hur	  arbetar	  PET	  Packning	  på	  AstraZeneca	  med	  ständiga	  förbättringar	  och	  vilka	  
styrkor	  och	  utvecklingsmöjligheter	  finns	  det	  med	  deras	  arbetssätt?	  
	  

1.5 Avgränsningar	  
För	  att	  inte	  litteraturstudien	  skulle	  ta	  för	  lång	  tid	  har	  endast	  företag	  inom	  
tillverkningsindustrin	  studerats.	  Studier	  på	  förbättringsarbeten	  inom	  
serviceindustrin	  har	  med	  andra	  ord	  inte	  studerats.	  
	  
För	  att	  fallstudien	  inte	  skulle	  bli	  för	  tidsödande	  har	  endast	  en	  av	  PET	  Packnings	  
förbättringsmetoder	  testats.	  Vidare	  har	  inte	  hela	  metoden	  slutförts	  på	  grund	  av	  
tidsbrist.	  Åtgärder	  har	  inte	  genomförts	  utan	  rekommendationer	  har	  getts	  för	  hur	  
PET	  Packning	  ska	  arbeta	  vidare.	  Arbetet	  har	  avgränsats	  till	  att	  endast	  studera	  en	  
del	  av	  PET	  Packning,	  där	  endast	  en	  typ	  av	  förpackning	  används.	  Dessutom	  har	  
endast	  en	  typ	  av	  maskin	  på	  packningslinjerna	  studerats.	  Examensarbetet	  är	  
vidare	  avgränsat	  till	  20	  veckor.	  
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2 Teoretisk	  referensram	  
I	  det	  här	  kapitlet	  presenteras	  den	  bakgrundsteori	  som	  läsaren	  behöver	  för	  att	  
förstå	  rapporten.	  Vidare	  ges	  det	  underlag	  som	  rapportens	  analys	  bygger	  på.	  

2.1 Organisering	  av	  förbättringsarbete	  	  
För	  att	  ett	  företag	  ska	  lyckas	  framgångsrikt	  krävs	  det	  att	  företaget	  lyckas	  
tillfredsställa	  sina	  kunders	  behov.	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002,	  s.	  20)	  skriver:	  
”Kvaliteten	  på	  en	  produkt	  är	  dess	  förmåga	  att	  tillfredsställa,	  och	  helst	  överträffa,	  
kundernas	  behov	  och	  förväntningar”.	  	  Enligt	  Forza	  och	  Fillipini	  (1998)	  krävs	  
vidare	  en	  nära	  relation	  till	  kunderna	  för	  att	  kunna	  identifiera	  deras	  önskningar	  få	  
feedback	  för	  att	  kontinuerligt	  förbättra	  sig	  utefter	  kundernas	  krav.	  	  
	  
Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  skriver	  vidare	  att	  grunden	  till	  kundtillfredsställelse	  
ligger	  i	  ett	  engagerat	  ledarskap.	  Författarna	  menar	  att	  för	  att	  företag	  ska	  lyckas	  
framgångsrikt	  krävs	  drivna	  och	  engagerade	  ledare.	  Enligt	  Carton	  et	  al.	  (2014)	  är	  
en	  av	  ledningens	  nyckeluppgifter	  att	  förmedla	  organisationens	  värderingar	  och	  
visioner	  till	  de	  anställda.	  Genom	  en	  gemensam	  syn	  på	  organisationens	  
överordnade	  mål	  förstärks	  engagemanget	  och	  koordinationen,	  mellan	  olika	  
parter	  i	  organisationen,	  underlättas.	  	  
	  
Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  menar	  att	  med	  ett	  engagerat	  ledarskap	  kan	  företag	  
utveckla	  deras	  kvalitetsarbete	  som	  bör	  baseras	  på	  följande	  hörnstenar:	  

• Sätta	  kunderna	  i	  centrum	  
• Basera	  beslut	  på	  fakta	  	  
• Arbeta	  med	  processer	  
• Arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar	  
• Skapa	  förutsättningar	  för	  delaktighet	  

	  
Hörnstenarna	  ingår	  i	  offensiv	  kvalitetsutveckling	  som	  är	  den	  svenska	  
översättningen	  av	  Total	  Quality	  Management	  (TQM).	  Slack	  et	  al.(2013)	  beskriver	  
TQM	  som	  en	  approach	  där	  samtliga	  individer	  inom	  en	  organisation	  influerar	  och	  
förbättrar	  kvaliteten.	  	  TQM	  utvecklades	  och	  myntades	  under	  1980-‐talet	  då	  
flertalet	  organisationer	  hade	  ett	  behov	  av	  att	  utnyttja	  sina	  resurser	  mer	  effektivt	  
och	  tankesättet	  hade	  övergått	  från	  att	  ”släcka	  bränder”	  till	  att	  istället	  säkerställa	  
kvaliteten	  inom	  organisationens	  processer	  (Korakianiti	  &	  Rekkas,	  2011).	  	  
	  
I	  Japan	  benämns	  ständiga	  förbättringar	  som	  Kaizen	  och	  är	  en	  central	  del	  inom	  
Lean	  (Slack	  et	  al.,	  2013).	  Enligt	  Čiarnienė	  och	  Vienažindienė	  (2012)	  utvecklades	  
Lean	  på	  1970-‐	  och	  1980-‐talet	  från	  det	  Japanska	  Toyota	  Production	  System	  (TPS).	  
Grundfilosofin	  inom	  Lean	  är	  att	  allt	  som	  inte	  skapar	  värde	  för	  slutkunden	  är	  
slöseri	  och	  bör	  elimineras.	  En	  generell	  princip	  inom	  Lean	  är	  att	  sträva	  efter	  
perfektion	  och	  en	  del	  i	  det	  är	  att	  ständigt	  utveckla	  och	  förbättra	  en	  organisations	  
processer.	  
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Čiarnienė	  och	  Vienažindienė	  (2012)	  skriver	  att	  för	  att	  lyckas	  med	  att	  eliminera	  
slöserier	  samt	  skapa	  värde	  utgår	  Lean	  från	  fem	  grundläggande	  principer	  där	  en	  
av	  dem	  är	  att	  sträva	  efter	  perfektion	  genom	  ständiga	  förbättringar.	  Något	  som	  
författarna	  ser	  som	  en	  risk	  med	  att	  implementera	  principen	  i	  en	  organisation	  är	  
att	  den	  ofta	  kräver	  ett	  nytt	  tanke-‐	  och	  arbetssätt.	  Dessutom	  kan	  det	  innebära	  
stora	  kostnader	  på	  grund	  av	  investering	  av	  ny	  utrustning	  och	  utbildning.	  	  
	  
Liker	  och	  Meier	  (2006)	  hävdar	  att	  grundfilosofin	  inom	  Toyota	  Production	  
System	  (TPS),	  som	  Lean	  härstammar	  ifrån,	  är	  att	  ledningen	  inom	  en	  organisation	  
måste	  ha	  ett	  långsiktigt	  tänkande.	  Vidare	  ska	  ledningen	  fokusera	  på	  att	  eliminera	  
slöserier	  i	  sina	  processer	  samt	  arbeta	  med	  människorna	  i	  verksamheten,	  både	  
medarbetare	  och	  partners.	  Därefter	  kan	  problemlösning	  appliceras	  för	  att	  arbeta	  
med	  ständiga	  förbättringar.	  Figur	  1	  visar	  nivåerna	  för	  hur	  ledningen	  bör	  tänka	  
och	  arbeta.	  
	  
	  

	  
Figur	  1.	  Ledningens	  åtaganden.	  Avbildad	  och	  översatt	  från	  (Liker & Meier, 2006).	  	  

	  
Som	  figuren	  ovan	  visar	  ligger	  ständiga	  förbättringar	  långt	  upp	  i	  hierarkin	  vilket	  
betyder	  att	  en	  organisation	  som	  planerar	  att	  implementera	  ett	  arbete	  med	  
ständiga	  förbättringar	  kan	  ha	  ett	  omfattande	  arbete	  framför	  sig	  innan	  resultat	  
kan	  urskiljas.	  Liker	  och	  Meier	  (2006)	  menar	  att	  nivåerna	  under	  problemlösning	  i	  
pyramiden	  måste	  uppnås	  innan	  ständiga	  förbättringar	  kan	  uppnås.	  
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2.2 Ständiga	  förbättringar	  
När	  väl	  en	  fungerande	  organisation	  för	  förbättringsarbete	  uppnåtts	  kan	  
organisationen	  påbörja	  sitt	  arbete	  med	  ständiga	  förbättringar.	  En	  process	  är	  
aldrig	  perfekt	  utan	  kan	  alltid	  förbättras	  genom	  till	  exempel	  bättre	  kvalitet	  eller	  
högre	  effektivitet	  (Slack	  et	  al.,	  2013;	  Singh	  &	  Singh,	  2015).	  Men	  varför	  är	  det	  så	  
viktigt	  att	  ständigt	  förbättra	  sig?	  	  Slack	  et	  al.(2013)	  skriver	  att	  i	  dagens	  samhälle	  
där	  det	  råder	  en	  ökad	  konkurrenskraft,	  begränsade	  naturresurser	  och	  nya	  
teknologier	  som	  ständigt	  utvecklas	  har	  intresset	  och	  kunskapen	  för	  ständiga	  
förbättringar	  vuxit.	  För	  att	  ett	  företag	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  hänga	  med	  i	  den	  här	  
utvecklingen	  och	  inte	  tappa	  sina	  kunder	  till	  konkurrenter	  krävs	  ständiga	  
förbättringar	  inom	  verksamheten.	  	  
	  
Nedan	  presenteras	  ett	  antal	  aspekter,	  filosofier	  och	  metoder	  som	  visat	  sig	  vara	  
viktiga	  vid	  ständiga	  förbättringar.	  De	  olika	  delarna	  behandlar	  följande:	  

• Ledningens	  ansvar	  för	  ständiga	  förbättringar	  
• Leverantörsutveckling	  	  
• Processorienterat	  förbättringsarbete	  
• Förbättringscykler	  
• Statistik	  processtyrning	  
• Förbättringsverktyg	  	  

2.2.1 Ledningens	  ansvar	  för	  ständiga	  förbättringar	  
Som	  tidigare	  nämnt	  skriver	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  att	  engagerat	  ledarskap	  
är	  grunden	  för	  att	  ett	  företag	  ska	  lyckas	  tillfredsställa	  sina	  kunder.	  Författarna	  
skriver	  även	  att	  ledare	  på	  samtliga	  nivåer	  inom	  en	  organisation	  bör	  engagera	  sig	  
för	  ständiga	  förbättringar.	  Utan	  engagerade	  ledare	  som	  kan	  driva	  på	  
förbättringsarbetet	  kommer	  medarbetarna	  inte	  förstå	  syftet	  samt	  vikten	  av	  
förbättringarna	  och	  de	  kommer	  således	  inte	  arbeta	  aktivt	  med	  dem.	  
	  
Enligt	  Imai	  (1986)	  citerad	  av	  Allard	  och	  Ekblom	  (2013)	  har	  ledare	  i	  
västerländska	  företag	  tenderat	  att	  fokusera	  mer	  på	  kortsiktiga	  förändringar	  
jämfört	  med	  ledare	  i	  japanska	  företag.	  Det	  här	  beteendet	  kan	  medföra	  att	  
medarbetarna	  uppfattar	  att	  nya	  stora	  innovationer	  är	  viktigare	  än	  små	  
kontinuerliga	  förändringar.	  Det	  här	  kan	  i	  sin	  tur	  medföra	  att	  inte	  heller	  
medarbetarna	  engagerar	  sig	  för	  kontinuerliga	  förbättringar.	  Även	  Lam	  et	  al.	  
(2015)	  stöder	  påståendet	  att	  engagerat	  ledarskap	  utgör	  en	  del	  i	  grunden	  för	  att	  
medarbetare	  ska	  engagera	  sig	  för	  förbättringsarbetet.	  	  
	  
Det	  finns	  en	  mängd	  tillvägagångssätt	  för	  att	  arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar	  
och	  tillvägagångssätten	  bör	  anpassas	  efter	  den	  organisation	  som	  implementerar	  
dem	  (Slack	  et	  al.,	  2013).	  Liker	  och	  Meier	  (2006)	  skriver	  även	  att	  det	  är	  av	  största	  
vikt	  att	  det	  finns	  ett	  syfte	  med	  förbättringen	  och	  att	  förbättringar	  inte	  ska	  
implementeras	  för	  sakens	  skull.	  	  Imai	  (1986)	  citerad	  av	  Allard	  och	  Ekblom	  
(2013)	  menar	  att	  mål	  med	  förbättringsarbete	  bör	  sättas	  av	  högsta	  ledningen	  i	  
organisationen.	  Därefter	  bör	  målen	  brytas	  ned	  av	  chefer	  på	  respektive	  nivå	  för	  
att	  säkerställa	  att	  samtliga	  i	  organisationen	  arbetar	  mot	  det	  slutgiltiga	  och	  
övergripande	  målet.	  	  
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För	  att	  medarbetarna	  ska	  kunna	  genomföra	  de	  övergripande	  målen	  har	  
ledningen	  ett	  stort	  ansvar	  i	  att	  förmedla	  de	  verktyg	  och	  resurser	  som	  
medarbetarna	  behöver.	  Liker	  och	  Meier	  (2006)	  skriver	  att	  en	  av	  anledningarna	  
att	  Toyota	  lyckats	  framgångsrikt	  med	  deras	  förbättringsarbete	  är	  tack	  vare	  att	  
ledarna	  där	  har	  ansvaret	  för	  att	  samtliga	  medarbetare	  bidrar	  på	  något	  sätt	  mot	  
det	  slutgiltiga	  målet.	  Hur	  stora	  bidrag	  är	  inte	  definierat	  men	  något	  bidrag	  ska	  ges	  
varje	  dag.	  Liker	  och	  Meier	  (2006)	  skriver	  vidare	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  göra	  ett	  
första	  steg	  i	  rätt	  riktning	  innan	  nästa	  steg	  kan	  göras.	  Författarna	  symboliserar	  
det	  här	  med	  hjälp	  av	  en	  trappa	  som	  visualiseras	  i	  Figur	  2.	  
	  
	  

	  
Figur	  2.	  Förbättringstrappa.	  Ledarnas	  roll	  är	  att	  ge	  medarbetarna	  de	  verktyg	  de	  behöver	  för	  att	  
kunna	  se	  hur	  delmål	  kan	  uppnås.	  	  Återbildad	  från	  (Liker	  och	  Meier	  (2006)).	  

Det	  som	  eftersträvas	  att	  visualisera	  med	  figuren	  ovan	  är	  att	  en	  medarbetare	  som	  
arbetar	  med	  en	  förbättring,	  initialt	  inte	  kan	  se	  hur	  det	  slutgiltiga	  målet	  ska	  kunna	  
uppnås.	  Medarbetaren	  måste	  börja	  med	  att	  uppnå	  små	  delmål	  i	  rätt	  riktning	  och	  
Liker	  och	  Meier	  (2006)	  menar	  att	  det	  är	  ledningens	  ansvar	  att	  medarbetaren	  har	  
de	  rätta	  förutsättningarna	  för	  att	  uppnå	  delmålen.	  
	  
Beroende	  på	  vilken	  mognadsgrad	  i	  förbättringsarbetet	  som	  en	  medarbetare	  
uppnått	  behöver	  personen	  olika	  grad	  av	  hjälp	  och	  vägledning.	  Genom	  att	  
identifiera	  mognadsgraden	  kan	  en	  ledare	  därigenom	  urskilja	  vilket	  stöd	  som	  
behövs	  för	  att	  leda	  personen	  i	  önskad	  riktning.	  Weisbord	  (1991)	  citerad	  av	  
Cronemyr	  (2007)	  beskriver	  den	  så	  kallade	  fyrarummaren,	  ursprungligen	  
utvecklad	  av	  Janssen	  (1982).	  I	  fyrarummaren	  beskrivs	  de	  olika	  tillstånden	  som	  
en	  person,	  grupp	  eller	  organisation	  genomgår	  vid	  förändringar.	  Genom	  att	  
identifiera	  vilket	  rum	  eller	  tillstånd	  som	  en	  medarbetare	  befinner	  sig	  inom	  kan	  
ledare	  handla	  och	  anpassa	  sitt	  stöd	  därefter.	  De	  fyra	  olika	  rummen	  är:	  
förnekelse,	  förvirring,	  förnyelse	  och	  tillfredställelse.	  Fyrarummaren	  visas	  i	  Figur	  
3.	  
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Figur	  3.	  Förändringens	  fyra	  rum.	  (Avbildad	  och	  översatt	  från:	  Weisbord	  1991,	  ursprungligen	  från	  
Janssen	  1982).	  	  

	  

2.2.2 Leverantörsutveckling	  
Inom	  Lean-‐filosofin	  bygger	  samarbete	  med	  en	  leverantör	  på	  
leverantörsutveckling	  och	  att	  leverantören	  tas	  med	  i	  företagets	  värdekedja.	  Ett	  
nära	  och	  gott	  leverantörssamarbete	  leder	  ofta	  till	  lägre	  kostnader	  och	  högre	  
kvalitet	  vilket	  medför	  att	  leverantörsutveckling	  generellt	  sett	  är	  positivt	  för	  både	  
leverantör	  och	  kund.	  (Harris,	  2011)	  	  
	  
Även	  Liker	  och	  Meier	  (2006)	  beskriver	  vikten	  av	  ett	  nära	  samarbete	  med	  
leverantörer.	  Liker	  och	  Meier	  menar	  att	  ett	  företag	  ska	  vara	  delaktig	  i	  sina	  
leverantörers	  utveckling	  och	  att	  leverantören	  bör	  ses	  som	  en	  utvidgning	  av	  
företaget.	  Även	  om	  ett	  nära	  samarbete	  kan	  vara	  kostsamt	  på	  kort	  sikt	  anser	  
författarna	  att	  det	  på	  lång	  sikt	  är	  fördelaktigt.	  Vidare	  menar	  de,	  som	  tidigare	  
nämnt,	  att	  ett	  företag	  som	  strävar	  efter	  att	  arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar,	  
först	  måste	  utveckla,	  utmana	  och	  respektera	  sina	  partners.	  Det	  här	  visualiseras	  i	  
pyramiden	  i	  Figur	  1.	  	  
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2.2.3 Processorienterat	  förbättringsarbete	  
Slack	  et	  al.	  (2013)	  beskriver	  att	  det	  är	  av	  största	  vikt	  att	  fokus	  ligger	  på	  att	  
förbättra	  en	  organisations	  processer	  snarare	  än	  att	  fokusera	  på	  en	  viss	  del	  av	  
organisationen.	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  skriver	  att	  processer	  kan	  delas	  upp	  i	  
tre	  större	  grupper;	  huvudprocesser,	  stödprocesser	  och	  ledningsprocesser.	  
Huvudprocesserna	  är	  de	  som	  genomför	  värdeskapande	  aktiviteter	  för	  att	  fylla	  
kundernas	  behov.	  En	  värdeskapande	  aktivitet	  är	  något	  som	  tillför	  värde	  för	  
slutkunden,	  så	  som	  tillverkning.	  Icke	  värdeskapande	  aktiviteter	  bör	  eftersträvas	  
att	  eliminera	  i	  den	  grad	  det	  är	  möjligt.	  Exempel	  på	  några	  icke	  värdeskapande	  
aktiviteter	  är	  omarbetning,	  väntetid	  och	  överflödigt	  pappersarbete.	  
Stödprocesser	  syftar	  till	  att	  stötta	  huvudprocesserna	  med	  de	  resurser	  som	  
behövs.	  Ledningsprocesser	  är	  de	  som	  tar	  beslut	  om	  organisationens	  mål,	  
strategier	  samt	  vilka	  förbättringar	  som	  ska	  genomföras	  inom	  organisationen.	  	  
	  
Liker	  och	  Meier	  (2006)	  skriver	  att	  ett	  kontinuerligt	  flöde	  inom	  processer	  skall	  
eftersträvas	  vilket	  enligt	  författarna	  är	  grunden	  till	  att	  kontinuerligt	  förbättra	  
processerna.	  Det	  här	  stöds	  även	  av	  Imai	  (1986)	  citerad	  av	  Singh	  och	  Singh	  
(2015)	  som	  skriver	  att	  den	  första	  huvudprincipen	  inom	  Kaizen	  är	  att	  Kaizen	  är	  
processorienterad.	  Det	  här	  innebär	  enligt	  författarna	  att	  processerna	  måste	  
förbättras	  innan	  resultaten	  kan	  förbättras,	  vilket	  är	  motsatsen	  till	  
resultatorienterad	  där	  resultatet	  är	  det	  enda	  som	  räknas.	  	  

2.2.4 Förbättringscykler	  	  
Enligt	  Slack	  et	  al.(2013)	  är	  förbättringscykler	  ett	  viktigt	  inslag	  inom	  ständiga	  
förbättringar.	  Ständiga	  förbättringar	  kan	  ses	  som	  en	  process	  som	  aldrig	  är	  färdig	  
utan	  fortsätter	  med	  nya	  mål	  när	  tidigare	  mål	  är	  uppnådda.	  Exempel	  på	  
förbättringscykler	  är	  PDCA	  och	  DMAIC.	  	  

PDCA	  
PDCA	  står	  för	  Plan-‐Do-‐Check-‐Act	  och	  är	  enligt	  Singh	  och	  Singh	  (2015)	  vanligt	  
förekommande	  vid	  förbättringar	  av	  processer.	  Cykeln	  är	  indelad	  i	  de	  fyra	  faserna	  
som	  nämns	  ovan	  och	  visas	  i	  Figur	  4.	  
	  
	  

	  
Figur	  4.	  Faserna	  i	  PDCA,	  återskapad	  från	  Slack	  et	  al.(2013).	  
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Plan	  
Under	  Plan-‐fasen	  identifieras	  problemet,	  grundorsaker	  analyseras	  och	  åtgärder	  
planeras	  in	  för	  att	  eliminera	  problemet.	  Till	  hjälp	  under	  den	  här	  fasen	  används	  
generellt	  förbättringsverktyg,	  exempelvis	  styrdiagram,	  paretodiagram	  och	  
fiskbensdiagram.	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2002)	  
	  
Do	  
Under	  Do-‐fasen	  genomförs	  de	  åtgärder	  som	  togs	  fram	  i	  Plan-‐fasen	  (Bergman	  &	  
Klefsjö,	  2002).	  
	  
Check	  
Efter	  att	  de	  planerade	  åtgärderna,	  som	  syftade	  till	  att	  eliminera	  problemet,	  har	  
genomförts	  utvärderas	  resultatet	  för	  att	  se	  om	  önskad	  förbättring	  har	  
implementerats.	  Återigen	  kan	  ett	  antal	  förbättringsverktyg	  användas	  för	  att	  
påvisa	  om	  en	  förbättring	  har	  skett	  eller	  inte.	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2002)	  
	  
Act	  
Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  skriver	  att	  när	  önskat	  resultat	  har	  uppnåtts	  genom	  
implementerade	  åtgärder	  måste	  den	  nya	  nivån	  i	  processen	  säkerställas	  så	  att	  
den	  kan	  bevaras.	  Det	  här	  kan	  bland	  annat	  göras	  med	  hjälp	  av	  styrdiagram	  för	  att	  
styra	  processen	  och	  snabbt	  identifiera	  om	  den	  avviker	  från	  dess	  normalnivå.	  	  
	  
Sokovic	  et	  al.(2010)	  skriver	  att	  PDCA	  är	  mer	  än	  bara	  ett	  verktyg,	  det	  är	  snarare	  
ett	  koncept	  för	  att	  ständigt	  förbättra	  processer	  och	  involverar	  hela	  
organisationen.	  Författarna	  skriver	  att	  den	  viktigaste	  fasen	  är	  Act-‐fasen,	  när	  en	  
cykel	  avslutas	  och	  en	  ny	  ska	  påbörjas.	  Enligt	  Singh	  och	  Singh	  (2015)	  finns	  det	  en	  
risk	  att	  en	  process	  blir	  ostabil	  efter	  en	  förbättringscykel	  som	  PDCA.	  Författarna	  
rekommenderar	  därför	  att	  efter	  en	  PDCA-‐cykel	  använda	  sig	  av	  en	  så	  kallad	  
standardiseringscykel,	  ”Standardize-‐Do-‐Check-‐Act”	  (SDCA).	  SDCA	  används	  för	  
att	  jämna	  ut	  avvikelser	  och	  stabilisera	  processen.	  	  
	  

DMAIC	  
En	  annan	  förbättringscykel	  är	  DMAIC	  som	  består	  av	  fem	  faser;	  Define,	  Measure,	  
Analyze,	  Improve	  samt	  Control.	  Metoden	  härstammar	  från	  Sex	  Sigma	  och	  inom	  
de	  olika	  faserna	  ingår	  enligt	  Slack	  et	  al.	  (2013)	  följande:	  
	  
Define	  
Define	  är	  den	  första	  fasen	  och	  syftar	  till	  att	  definiera	  problemet.	  Att	  definiera	  
problemet	  görs	  för	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  genomföra	  en	  
förbättring.	  Ofta	  sätts	  även	  ett	  mål	  i	  den	  här	  fasen	  vilket	  gör	  att	  det	  så	  kallade	  
”GAPet”	  mellan	  nuläge	  och	  målvärde	  blir	  definierat.	  
	  
Measure	  
Efter	  Define-‐fasen	  kommer	  Measure-‐fasen	  som	  syftar	  till	  att	  validera	  att	  det	  
upplevda	  problemet	  verkligen	  är	  ett	  problem	  som	  är	  värt	  att	  lösa.	  
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Analyze	  
När	  problemet	  väl	  har	  fastslagits	  genom	  mätningar,	  följer	  Analyze-‐fasen.	  Den	  här	  
fasen	  syftar	  till	  att	  identifiera	  grundorsaker	  till	  problemet.	  
	  
Improve	  
Under	  Improve-‐fasen	  initieras	  själva	  förbättringen.	  Här	  tas	  lösningar	  fram	  för	  
hur	  grundorsakerna	  ska	  kunna	  elimineras.	  Lösningar	  på	  problemet	  testas	  och	  de	  
som	  visar	  på	  bra	  resultat	  implementeras.	  
	  
Control	  
Efter	  att	  förbättringar	  har	  implementerats	  krävs	  övervakning	  och	  styrning	  för	  att	  
behålla	  processens	  önskade	  normalnivå.	  När	  Control-‐fasen	  avslutas	  påbörjas	  en	  
ny	  förbättringscykel	  där	  nya	  eventuella	  problem	  definieras.	  	  	  
	  
Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  skriver	  att	  Sex	  Sigma	  utvecklades	  på	  1980-‐talet	  av	  
Motorola	  som	  ett	  förbättringsprogram	  med	  syfte	  att	  reducera	  variation.	  För	  att	  
kunna	  följa	  arbetsgången	  i	  DMAIC	  krävs	  stora	  kunskaper	  inom	  både	  verktyg	  och	  
arbetsmetoder.	  För	  att	  ett	  företag	  ska	  kunna	  implementera	  Sex	  Sigma	  i	  deras	  
förbättringsarbete	  krävs	  därför	  ett	  väl	  utvecklat	  och	  systematiskt	  
utbildningsprogram	  för	  förbättringsledare	  i	  olika	  nivåer	  av	  organisationen.	  	  
	  
Även	  Liker	  och	  Meier	  (2006)	  poängterar	  vikten	  av	  kunskap	  när	  Sex	  Sigma-‐
projekt	  genomförs.	  Brist	  på	  kunskap	  kan	  leda	  till	  att	  tid	  läggs	  på	  att	  analysera	  
statistiska	  samband	  istället	  för	  att	  faktiskt	  studera	  och	  lösa	  problem.	  Liker	  och	  
Meier	  (2006)	  skriver	  att	  vid	  en	  första	  anblick	  kan	  DMAIC	  förefalla	  att	  likna	  PDCA	  
men	  hävdar	  att	  en	  övervägande	  styrka	  hos	  PDCA	  jämfört	  med	  DMAIC	  är	  att	  
PDCA	  fokuserar	  på	  fakta	  i	  en	  enklare	  och	  mer	  förståelig	  form.	  
	  
Sokovic	  et	  al.(2010)	  poängterar	  även	  att	  för	  att	  lyckas	  genomföra	  ett	  DMAIC-‐
projekt	  krävs	  att	  problemet	  kan	  definieras.	  Om	  tillgänglig	  data	  inte	  finns	  uttryckt	  
i	  en	  sådan	  form	  att	  problemet	  kan	  definieras,	  kan	  DMAIC	  inte	  genomföras.	  
Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  skriver	  dock	  att	  det	  finns	  flertalet	  förespråkare	  av	  
metoden	  och	  flera	  praktiska	  fall	  där	  organisationer	  lyckats	  uppnå	  nöjdare	  
kunder	  och	  bättre	  lönsamhet	  tack	  vare	  metoden.	  Grunden	  för	  majoriteten	  av	  de	  
lyckade	  fallen	  förefaller	  att	  ligga	  i	  att	  ha	  en	  ledning	  som	  engagerar	  och	  
intresserar	  sig	  för	  förbättringsarbetet.	  	  
	  

2.3 Statistisk	  processtyrning	  	  
Enlig	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  är	  Statistiskt	  processtyrning	  (SPS)	  ett	  effektivt	  
verktyg	  som	  används	  för	  att	  finna	  så	  många	  variationsbidrag	  som	  möjligt	  i	  en	  
process	  för	  att	  sedan	  eliminera	  variationerna.	  Variation	  kan	  delas	  upp	  i	  två	  
typer;	  urskiljbar	  och	  slumpmässig.	  Urskiljbar	  variation	  beror	  på	  grundorsaker	  
som	  kan	  identifieras	  och	  elimineras.	  På	  så	  vis	  kan	  en	  stabil	  process	  erhållas.	  
Variation	  kan	  även	  vara	  slumpmässig.	  Slumpmässig	  variation	  är	  svårare	  att	  
identifiera	  och	  därmed	  även	  svår	  att	  eliminera.	  Men	  genom	  att	  tillförskaffa	  sig	  
ännu	  mer	  kunskap	  om	  den	  studerade	  processen	  kan	  fler	  orsaker	  till	  variation	  
reduceras.	  En	  process	  med	  liten	  slumpmässig	  och	  ingen	  urskiljbar	  variation	  
kallas	  duglig.	  	  	  
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Det	  finns	  många	  exempel	  där	  organisationer	  fått	  högre	  kvalitet	  med	  hjälp	  av	  SPS.	  
Jiju	  och	  Taner	  (2003)	  skriver	  dock	  att	  många	  SPS-‐initiativ	  ofta	  misslyckas	  till	  
följd	  av	  bristandet	  kunskap	  om	  hur	  verktygen	  ska	  användas.	  Även	  Liker	  och	  
Meier	  (2006)	  stöder	  ovanstående	  påstående	  och	  förklarar	  att	  i	  många	  
förbättringsprojekt	  läggs	  mycket	  tid	  på	  att	  samla	  in	  och	  analysera	  data	  istället	  
för	  att	  lägga	  tid	  på	  att	  praktiskt	  förstå	  och	  lösa	  problemet.	  Jiju	  och	  Taner	  (2003)	  
poängterar	  vikten	  av	  att	  innan	  en	  organisation	  implementerar	  SPS	  bör	  mål	  med	  
implementeringen	  formuleras,	  förankras	  och	  delges	  till	  samtliga	  berörda.	  SPS	  
använder	  sig	  av	  ett	  antal	  verktyg	  för	  att	  identifiera	  variation.	  Styrdiagram	  är	  det	  
verktyg	  som	  främst	  används	  vid	  processtyrning.	  Men	  även	  Histogram,	  
Paretodiagram	  och	  fiskbensdiagram	  är	  vanligt	  förekommande.	  (Montgomery	  et	  
al.,	  2007)	  
	  

2.4 Förbättringsverktyg	  
Det	  finns	  en	  mängd	  olika	  verktyg	  att	  använda	  sig	  av	  i	  förbättringsarbeten.	  Singh	  
och	  Singh	  (2015)	  skriver	  att	  verktygen	  bör	  väljas	  beroende	  på	  vad	  de	  ska	  
appliceras	  på	  samt	  att	  de	  endast	  ska	  användas	  om	  de	  har	  ett	  syfte.	  Nedan	  
beskrivs	  ett	  antal	  verktyg	  som	  ofta	  används	  i	  förbättringsarbeten.	  
	  

2.4.1 Datainsamling	  
Enligt	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  ska	  beslut	  baseras	  på	  fakta.	  Därför	  är	  
datainsamling	  ett	  viktigt	  verktyg	  vid	  förbättringsarbeten.	  Författarna	  belyser	  
vikten	  av	  att	  innan	  insamling	  av	  data	  påbörjas	  bör	  syftet	  med	  datainsamlingen	  
vara	  klargjort	  och	  menar	  att	  det	  här	  steget	  är	  ett	  av	  de	  viktigaste	  stegen	  vid	  
förbättringsarbeten.	  Frågor	  som	  behöver	  besvaras	  innan	  är	  vilket	  
kvalitetsproblem	  det	  är	  som	  ska	  åtgärdas	  och	  vilken	  fakta	  som	  behövs.	  	  
	  
Påståendet	  stöds	  även	  av	  Stanton	  et	  al.	  (2005)	  som	  skriver	  att	  målformulering	  
innan	  datainsamlingen	  påbörjas	  är	  kritiskt.	  Om	  mål	  inte	  är	  formulerat	  innan	  
datainsamlingen	  initieras	  finns	  det	  en	  risk	  att	  nödvändig	  data	  för	  att	  besvara	  sin	  
frågeställning	  inte	  samlas	  in	  alternativt	  att	  datainsamlingen	  blir	  alltför	  
tidsödande.	  	  
	  

2.4.2 Histogram	  
Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  skriver	  att	  histogram	  används	  för	  att	  illustrera	  
variationer	  inom	  insamlad	  data.	  Mätområdet	  som	  den	  insamlade	  datan	  ligger	  
inom	  delas	  in	  i	  delområden	  så	  att	  varje	  mätvärde	  hamnar	  inom	  ett	  delområde.	  
Datan	  illustreras	  därefter	  i	  ett	  stapeldiagram	  där	  den	  horisontella	  axeln	  
representerar	  delområdena	  och	  den	  vertikala	  representerar	  antal	  observationer.	  
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Magnusson	  et	  al.	  (2003)	  skriver	  att	  histogram	  även	  kan	  användas	  för	  att	  avgöra	  
vilken	  typ	  av	  fördelning	  insamlad	  data	  har.	  Vidare	  skriver	  de	  att	  generellt	  sett	  är	  
kontinuerlig	  data	  från	  industriella	  processer	  normalfördelad.	  När	  en	  process	  är	  
normalfördelad	  kan	  urskiljbara	  orsaker	  till	  variation	  ofta	  identifieras	  genom	  att	  
undersöka	  mätvärden	  från	  processen	  som	  inte	  följer	  normalfördelningen.	  
Weibullfördelningar	  är	  en	  annan	  typ	  av	  fördelning	  som	  typiskt	  uppstår	  för	  
processer	  med	  ensidiga	  specifikationsgränser,	  alltså	  när	  målvärdet	  för	  processen	  
är	  så	  litet	  eller	  så	  stort	  som	  möjligt.	  Exempel	  på	  hur	  histogram	  ser	  ut	  för	  de	  olika	  
fördelningarna	  visas	  i	  Figur	  5.	  	  
	  
	  

	  
	  
Figur	  5.	  Visualisering	  av	  fördelningarna;	  normalfördelning,	  och	  Weibullfördelning.	  Avbildad	  från:	  
(Magnusson	  et	  al.,	  2003)	  

2.4.3 Paretodiagram	  
Figur	  6	  visar	  ett	  Paretodiagram	  som	  är	  en	  variant	  av	  histogram	  och	  beskrivs	  av	  
Montgomery	  et	  al.	  (2007).	  Grundorsaker	  till	  ett	  problem	  delas	  in	  i	  kategorier	  
som	  därefter	  struktureras	  i	  ett	  diagram	  så	  att	  grundorsaken	  med	  högst	  frekvens	  
visas	  längst	  till	  vänster,	  därefter	  visas	  den	  kategori	  med	  näst	  högst	  frekvens,	  och	  
så	  vidare.	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  beskriver	  att	  en	  stor	  del	  av	  det	  totala	  
problemet	  ofta	  kan	  härledas	  till	  ett	  litet	  antal	  grundorsaker.	  Därmed	  är	  
Paretodiagram	  ett	  hjälpsamt	  verktyg	  för	  att	  prioritera	  i	  vilken	  ordning	  som	  ett	  
problem	  bör	  tas	  itu	  med.	  	  
	  

	  
Figur	  6.	  Paretodiagram.	  Återbildad	  från	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2002).	  
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2.4.4 Styrdiagram	  
Inom	  processer	  finns	  det	  alltid	  en	  viss	  naturlig	  variation.	  Om	  variationen	  är	  
tillräckligt	  liten	  och	  inte	  förändras	  alltför	  mycket	  tillåts	  den	  ofta	  och	  processen	  
ses	  då	  som	  stabil.	  För	  att	  övervaka	  huruvida	  en	  process	  är	  stabil	  eller	  inte	  
används	  ofta	  styrdiagram	  där	  en	  bestämd	  variabel/egenskap	  plottas	  mot	  tiden.	  
(Montgomery	  et	  al.,	  2007).	  I	  Figur	  7	  visualiseras	  hur	  ett	  styrdiagram	  kan	  se	  ut.	  
	  

	  

Figur	  7.	  Exempel	  på	  ett	  styrdiagram	  

I	  diagrammet	  sätts	  styrgränser	  som	  beräknas	  utifrån	  processen.	  Generellt	  
önskas	  gränser	  som	  ger	  en	  snabb	  indikation	  om	  huruvida	  processen	  är	  stabil	  
eller	  om	  den	  avviker	  från	  dess	  normalläge.	  Därigenom	  kan	  trender	  och	  
avvikelser	  i	  processen	  identifieras,	  såsom	  att	  processen	  presterar	  bättre	  under	  
en	  viss	  tid	  av	  året.	  När	  processen	  befinner	  sig	  utanför	  de	  beräknade	  gränserna	  
ses	  det	  som	  ett	  alarm	  om	  att	  något	  i	  processen	  inte	  står	  rätt	  till	  och	  att	  det	  är	  
något	  som	  måste	  rättas	  till.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  gränserna	  inte	  är	  så	  pass	  
snäva	  att	  de	  ger	  upphov	  till	  falska	  alarm	  som	  medför	  att	  processen	  stoppas	  i	  
onödan.	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2002)	  
	  
Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  skriver	  vidare	  att	  styrdiagram	  är	  ett	  bra	  verktyg	  att	  
använda	  även	  efter	  en	  implementerad	  förbättring	  för	  att	  säkerställa	  att	  önskat	  
resultat	  uppnåtts.	  Montgomery	  et	  al.(2007)	  skriver	  att	  om	  åtta	  eller	  fler	  punkter	  
i	  rad	  i	  styrdiagrammet	  ligger	  på	  en	  sida	  om	  medelvärdet	  kan	  processen	  med	  stor	  
sannolikhet	  anses	  ostabil.	  Liknande	  diagram	  kan	  ritas	  för	  en	  process	  förmåga	  att	  
befinna	  sig	  inom	  satta	  toleransgränser	  vilket	  med	  andra	  ord	  kan	  benämnas	  som	  
processens	  duglighet.	  Istället	  för	  beräknade	  styrgränser	  används	  satta	  
toleransgränser	  för	  den	  studerade	  processen	  eller	  produkten.	  	  
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2.4.5 Fiskbensdiagram	  
Efter	  att	  variationer	  inom	  en	  process	  har	  påvisats	  genom	  exempelvis	  
styrdiagram	  bör	  variationerna	  elimineras.	  För	  att	  åstadkomma	  en	  förbättring	  
behöver	  generellt	  grundorsaken	  till	  variationen	  påvisas.	  Ett	  verktyg	  som	  ofta	  
används	  för	  att	  identifiera	  grundorsaker	  är	  fiskbensdiagram,	  även	  kallat	  
ishikawadiagram	  eller	  orsaks-‐verkan-‐diagram,	  se	  Figur	  8.	  (Montgomery	  et	  al.,	  
2007)	  
	  

	  
	  
Figur	  8.	  Orsaks-‐verkan-‐diagram.	  Återbildad	  från	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2002).	  

Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  beskriver	  att	  diagrammen	  konstrueras	  genom	  att	  
troliga	  orsaker	  beskrivs	  initialt	  i	  grova	  drag.	  Därefter	  benas	  de	  ut	  i	  detalj	  tills	  
grundorsaken	  identifieras.	  Liker	  och	  Meier	  (2006)	  beskriver	  metoden	  varför-‐
varför	  som	  effektiv	  för	  att	  finna	  en	  grundorsak	  till	  ett	  problem.	  Genom	  att	  ställa	  
frågan	  varför	  problemet	  uppstod	  tillräckligt	  många	  gånger	  kan	  grundorsaken	  till	  
problemet	  ofta	  identifieras.	  	  
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2.5 Ständiga	  förbättringar	  inom	  läkemedelsbranschen	  
Att	  läkemedel	  måste	  hålla	  god	  kvalitet	  är	  något	  som	  uppenbarats	  flertalet	  gånger	  
tillbaka	  i	  historien.	  Ett	  exempel	  är	  läkemedlet	  Talidomid,	  även	  benämnd	  
Neurosedyn,	  som	  tillverkades	  på	  1960-‐talet	  som	  ett	  sömnmedel	  för	  gravida	  
kvinnor.	  Läkemedlet	  visade	  sig	  dock	  ge	  allvarliga	  fosterskador	  och	  i	  vissa	  fall	  
även	  missfall.	  Det	  här,	  tillsammans	  med	  flertalet	  andra	  olyckliga	  händelser	  
tillbaka	  i	  historien	  har	  medfört	  högre	  krav	  och	  hårdare	  lagstiftning	  vid	  
tillverkning	  och	  utveckling	  av	  läkemedel.	  (Immel,	  2001)	  	  
	  
Den	  hårda	  regleringen	  togs	  dels	  fram	  för	  att	  öka	  säkerheten	  för	  slutanvändaren.	  
Men	  gemensamma	  regler	  togs	  även	  fram	  för	  att	  underlätta	  för	  företagen	  som	  
tillverkade	  läkemedlen.	  På	  den	  tiden	  var	  nämligen	  samarbetet	  mellan	  olika	  
länder	  till	  viss	  del	  undermåligt	  vilket	  bland	  annat	  kom	  till	  uttryck	  genom	  att	  de	  
olika	  länderna	  ställde	  olika	  sorters	  krav	  på	  kontroller	  och	  hantering	  av	  
läkemedel.	  Det	  här	  medförde	  att	  läkemedelsföretagen	  fick	  göra	  onödigt	  och	  
kostsamt	  dubbelarbete	  och	  anpassa	  sin	  produktion	  efter	  det	  land	  som	  
läkemedlen	  skulle	  säljas	  till.	  För	  att	  effektivisera	  och	  harmonisera	  tillverkningen	  
och	  försäljning	  till	  olika	  länder	  drevs	  ett	  initiativ	  igenom.	  Initialt	  drevs	  det	  av	  
Europeiska	  Unionen	  på	  1980-‐talet	  och	  diskussioner	  inleddes	  mellan	  
myndigheter	  i	  Europa,	  Japan	  och	  USA	  om	  hur	  harmoniseringen	  skulle	  gå	  till	  och	  
1990	  bildades	  ICH1.	  I	  USA	  var	  det	  Food	  and	  Drug	  Administration	  (FDA)	  som	  är	  
den	  amerikanska	  motsvarigheten	  till	  läkemedelsverket	  som	  drev	  på	  
utvecklingen.	  (ICH,	  n.d.)	  
	  
ICH	  har	  tagit	  fram	  ett	  antal	  riktlinjer,	  så	  kallade	  ICH-‐riktlinjer	  som	  är	  
kategoriserade	  i	  olika	  delar	  där	  kvalitet	  är	  en	  av	  dem.	  Inom	  kvalitetsriktlinjerna	  
ingår	  bland	  annat	  hur	  ett	  läkemedelsföretag	  ska	  arbete	  enligt	  Good	  
Manufacturing	  Practices	  (GMP).	  FDA	  (2015)	  skriver	  att	  riktlinjerna	  inom	  GMP	  
syftar	  till	  att	  säkerställa	  ett	  läkemedels	  styrka,	  identitet,	  kvalitet	  och	  renhet.	  
Ibland	  benämns	  GMP	  istället	  som	  cGMP	  där	  c	  står	  för	  current	  och	  syftar	  till	  att	  
belysa	  vikten	  av	  att	  de	  metoder	  som	  företagen	  använder	  för	  att	  till	  exempel	  
säkerställa	  kvaliteten	  hos	  ett	  läkemedel	  måste	  vara	  aktuella	  och	  uppdaterade	  
efter	  gällande	  bestämmelser	  och	  kunskap.	  Företaget	  måste	  med	  andra	  ord	  se	  till	  
att	  förbättra	  och	  utveckla	  de	  metoder	  som	  används	  i	  processerna.	  En	  metod	  som	  
ansågs	  bra	  för	  20	  år	  sedan,	  för	  att	  till	  exempel	  förhindra	  kontamination	  eller	  
mix-‐up	  av	  läkemedel,	  kan	  med	  dagens	  mått	  anses	  långt	  ifrån	  tillräcklig.	  	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  International	  Conference	  on	  Harmonisation	  of	  Technical	  Requirements	  for	  
Registration	  of	  Pharmaceuticals	  for	  Human	  Use	  
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Ovanstående,	  tillsammans	  med	  en	  ökad	  kunskap	  om	  kvalitetsutveckling,	  har	  
medfört	  att	  intresset	  för	  ständiga	  förbättringar	  ökat	  även	  inom	  
läkemedelsbranschen.	  Som	  beskrivet	  finns	  det	  en	  mängd	  olika	  tillvägagångssätt	  
för	  ett	  företag	  att	  arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar.	  Enligt	  Bellm	  (2014)	  skiljer	  
sig	  förbättringsarbete	  inom	  läkemedelsbranschen	  till	  viss	  del	  från	  
förbättringsarbete	  inom	  andra	  branscher.	  Trots	  att	  många	  läkemedelsföretag	  
introducerar	  förbättringsverktyg	  finns	  det	  flertalet	  källor	  som	  visar	  på	  att	  
implementering	  av	  verktyg	  generellt	  går	  långsammare	  inom	  
läkemedelsindustrin	  jämfört	  med	  andra	  industrier.	  En	  förklaring	  till	  fenomenet	  
ligger	  i	  att	  branschen	  begränsas	  av	  de	  omfattande	  regleringarna	  som	  existerar.	  	  
	  
FDA	  (2004)	  menar	  att	  flertalet	  läkemedelsföretag	  har	  byggt	  in	  sig	  i	  ett	  komplext	  
arbetssätt	  som	  medfört	  att	  deras	  processer	  inte	  är	  så	  effektiva	  som	  de	  skulle	  
kunna	  vara.	  Företagen	  har	  ofta	  i	  för	  stor	  utsträckning	  försökt	  testa	  sig	  till	  god	  
kvalitet	  istället	  för	  att	  bygga	  in	  kvaliteten	  i	  produkterna,	  vilket	  även	  benämns	  
som	  Quality	  by	  Design	  (QbD).	  En	  annan	  orsak	  till	  ineffektiviteten	  är	  att	  ofta	  ställs	  
det	  så	  pass	  höga	  krav	  att	  det	  i	  princip	  finns	  en	  nolltolerans	  mot	  variationer.	  
Därför	  är	  ständiga	  förbättringar	  en	  viktig	  aspekt	  inom	  läkemedelsbranschen.	  
Genom	  att	  använda	  erkända	  metoder	  för	  att	  eliminera	  variationer	  inom	  
processerna	  kan	  därmed	  både	  läkemedelsföretaget	  och	  patienterna,	  som	  
konsumerar	  läkemedlen	  tjäna	  på.	  	  
	  
Korakianiti	  och	  Rekkas	  (2011)	  menar	  att	  problemet	  med	  att	  testa	  kvaliteten	  hos	  
läkemedlet	  istället	  för	  att	  bygga	  in	  kvaliteten	  är	  att	  när	  en	  avvikelse	  uppdagats	  
har	  ofta	  en	  stor	  mängd	  produkter	  redan	  tillverkats.	  De	  menar	  att	  den	  största	  
orsaken	  till	  kvalitetsproblem	  inom	  läkemedelstillverkning	  är	  variation.	  De	  
skriver	  vidare	  att	  Statistisk	  Processtyrning	  samt	  styrdiagram	  är	  användbara	  
verktyg	  för	  att	  diagnosticera	  en	  process	  förmåga	  att	  minimera	  variation	  inom	  
processerna.	  Korakianiti	  och	  Rekkas	  (2011)	  skriver	  vidare	  att	  läkemedelsföretag	  
i	  stor	  utsträckning	  fått	  upp	  ögonen	  för	  Lean	  och	  Sex	  Sigma	  för	  att	  förbättra	  deras	  
processer.	  	  
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3 Presentation	  av	  modell	  	  
I	  det	  här	  kapitlet	  presenteras	  hur	  PET	  Packning	  på	  AstraZenecas	  arbetar	  med	  
ständiga	  förbättringar.	  Först	  presenteras	  på	  en	  övergripande	  nivå	  arbetssättet	  
samt	  filosofin	  bakom	  förbättringsarbetet.	  Därefter	  följer	  en	  presentation	  av	  den	  
modell	  som	  avses	  att	  testa	  och	  analysera	  under	  examensarbetet.	  Målet	  med	  att	  
testa	  modellen	  är	  vidare	  att	  identifiera	  grundorsaker	  till	  oplanerade	  stopp	  i	  
packningsmaskinerna	  så	  att	  stoppen	  kan	  reduceras.	  	  

3.1 Ständiga	  förbättringar	  hos	  AstraZeneca	  
AstraZenecas	  arbete	  med	  ständiga	  förbättringar	  grundar	  sig	  i	  deras	  
produktionssystem,	  AstraZeneca	  Supply	  System,	  som	  är	  deras	  variant	  av	  Lean.	  
Produktionssystemet	  kan	  beskrivas	  med	  hjälp	  ”Huset”	  som	  AstraZeneca	  
benämner	  det	  och	  visualiseras	  i	  Figur	  9.	  
	  

	  
Figur	  9.	  Huset,	  AstraZenecas	  produktionssystem	  AstraZeneca	  Supply	  System.	  	  

	  
Huset	  vilar	  på	  AstraZenecas	  värderingar	  som	  tillsammans	  med	  Huset	  syftar	  till	  
att	  hjälpa	  Sweden	  Operations	  att	  skapa	  en	  företagskultur	  där	  alla	  deltar	  i	  ett	  
ständigt	  förbättringsarbete.	  AstraZenecas	  värderingar	  är:	  

• Vi	  följer	  vetenskapen	  
• Vi	  sätter	  patienterna	  först	  
• Vi	  ska	  bli	  bäst	  
• Vi	  gör	  det	  rätta	  
• Vi	  har	  entreprenörsanda	  
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Basen	  i	  huset	  bygger	  på	  AstraZenecas	  Lean-‐principer	  som	  syftar	  till	  att	  stötta	  
organisationen	  i	  dagliga	  rutiner	  samt	  vid	  utveckling	  av	  verksamheten.	  
Principerna	  är:	  

• Standardiserat	  arbetssätt	  
• Ständiga	  förbättringar	  
• Eliminering	  av	  slöserier	  
• Rätt	  från	  mig	  
• Just	  in	  Time	  
• Flödesorienterat	  ledarskap	  och	  teamarbete	  
• Kundfokus	  

	  
Överst	  i	  basen	  finns	  AstraZenecas	  prioriteringar	  med	  angiven	  
prioriteringsordning.	  Prioriteringarna	  syftar	  till	  att	  hjälpa	  samtliga	  
medarbetarna	  i	  verksamheten	  vid	  beslutstagning.	  Prioriteringsordningen	  är	  
enligt	  följande:	  

1. S:	  SHE	  (Säkerhet,	  hälsa,	  miljö)	  –	  Människor	  eller	  miljö	  får	  aldrig	  komma	  
till	  skada	  	  

2. Q:	  Kvalitet	  –	  Rätt	  kvalitet	  på	  produkterna	  
3. L:	  Leverans	  –	  Rätt	  kvantitet	  i	  rätt	  tidpunkt	  
4. E:	  Ekonomi	  –	  Kontroll	  över	  kostnaderna	  

	  
Taket	  i	  Huset	  utgörs	  av	  AstraZenecas	  vision	  som	  lyder:	  
	  
Vi	  flyttar	  fram	  vetenskapens	  gränser	  för	  att	  leverera	  läkemedel	  som	  förändrar	  liv.	  
	  
Som	  tidigare	  nämnt	  är	  syftet	  med	  huset	  och	  värderingarna	  att	  skapa	  en	  kultur	  
där	  alla	  jobbar	  med	  att	  kontinuerligt	  förbättra	  de	  dagliga	  rutinerna	  samt	  
verksamheten.	  På	  AstraZeneca	  delas	  förbättringsarbetet	  upp	  i	  två	  faser;	  
förbättringar	  på	  kort	  respektive	  lång	  sikt.	  Förbättringsarbete	  på	  kort	  sikt	  
handlar	  om	  att	  identifiera	  avvikelser	  i	  verksamhetens	  processer,	  återställa	  
processerna	  till	  deras	  normalläge	  samt	  genomföra	  åtgärder	  för	  att	  avvikelserna	  
inte	  ska	  inträffa	  igen.	  Avvikelser	  hanteras	  dagligen	  under	  så	  kallad	  daglig	  
styrning	  och	  som	  hjälp	  för	  att	  hantera	  och	  identifiera	  avvikelser	  används	  
AstraZenecas	  interna	  standarder	  samt	  GMP-‐riktlinjer.	  
	  
Det	  långsiktiga	  förbättringsarbetet	  syftar	  till	  att	  förbättra	  verksamheten	  så	  att	  
företaget	  på	  lång	  sikt	  kan	  vara	  konkurrenskraftigt.	  Arbetet	  utgår	  från	  
AstraZenecas	  vision	  samt	  från	  strategiska	  mål	  inom	  Sweden	  Operations.	  Satta	  
strategiska	  mål	  delas	  upp	  i	  mindre	  delmål	  på	  samtliga	  nivåer	  inom	  
verksamheten	  så	  att	  varje	  medarbetare	  på	  så	  vis	  blir	  delaktig	  i	  att	  nå	  de	  
långsiktiga	  målen.	  Faserna	  för	  förbättringsarbete	  på	  kort	  respektive	  lång	  sikt	  
kallas	  även	  återställningsfas	  respektive	  förbättringsfas.	  I	  Figur	  10	  visas	  en	  
generell	  bild	  över	  när	  återställning-‐	  respektive	  förbättringsfas	  appliceras	  för	  att	  
förbättra	  AstraZenecas	  processer.	  
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Figur	  10.	  Förbättringsarbete	  under	  återställnings-‐	  respektive	  förbättringsfas.	  

Systematisk	  problemlösning	  
Arbetsmetoden	  som	  AstraZeneca	  tillämpar	  vid	  förbättringsarbete	  utgår	  ifrån	  
Systematisk	  Problemlösning	  (SPL)	  som	  består	  av	  följande	  generella	  steg:	  

1. Fakta	  samlas	  in	  
2. Underlaget	  analyseras	  med	  hjälp	  av	  problemlösningsverktyg	  
3. Grundorsaker	  till	  problemet	  identifieras	  och	  verifieras	  
4. Förbättringsåtgärder	  vidtas	  

	  
SPL	  appliceras	  under	  både	  återställningsfas	  och	  förbättringsfas	  och	  i	  SPL	  ingår	  
ett	  antal	  verktyg	  och	  metoder	  som	  används	  beroende	  på	  hur	  situationen	  ser	  ut.	  
Inom	  PET	  Packning	  där	  examensarbetet	  är	  genomfört	  används	  ofta	  AstraZenecas	  
modell	  av	  förbättringscykeln	  PDCA.	  Modellen	  förklaras	  i	  mallen	  nedan.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   20	  

Plan-‐Do-‐Check-‐Act	  (PDCA)	  
Den	  modell	  som	  avses	  att	  testa	  under	  examensarbetet	  är	  AstraZenecas	  version	  
av	  PDCA.	  Inom	  PET	  Packning	  på	  AstraZenecas	  används	  modellen	  frekvent	  för	  att	  
strukturera	  upp	  förbättringsarbete.	  Modellen	  är	  uppdelad	  i	  åtta	  punkter	  och	  
beskrivs	  i	  mallen	  nedan	  
	  

Plan	  -‐	  Planeringsfasen	  
1.	  Definiera	  problemet.	  Beskriv	  när,	  hur	  och	  hur	  ofta	  som	  
problemet/fenomenet	  uppstår.	  

	  
2.	  Avgränsa	  problemet.	  Beskriv	  var	  problemet	  uppstår	  och	  var	  problemet	  inte	  
uppstår.	  

	  
3.	  Formulera	  mål	  med	  förbättringen.	  Sätt	  realistiska,	  utmanande	  och	  mätbara	  
mål.	  Sätt	  slutdatum	  för	  när	  målet	  ska	  vara	  uppnått.	  Beskriv	  ”GAP:et”	  mellan	  
nuläge	  och	  mål.	  När	  ska	  målet	  uppnås?	  

	  
4a.	  Faktainsamling.	  Samla	  in	  data	  så	  att	  beslut	  kan	  baseras	  på	  fakta.	  Använd	  till	  
exempel	  datainsamlingsblad	  eller	  paretodiagram.	  

	  

4b.	  Orsaksanalys.	  Analysera	  grundorsaker	  genom	  till	  exempel	  brainstorming	  
och	  fiskbensdiagram.	  

	  
4c.	  Prioritering.	  Prioritera	  vilka	  av	  orsakerna	  som	  ska	  studeras	  vidare	  genom	  
att	  använda	  till	  exempel	  en	  prioriteringsmatris.	  

	  
4d.	  Hitta	  grundorsak.	  Gå	  vidare	  med	  de	  valda	  orsakerna	  för	  att	  finna	  
grundorsak.	  Använd	  till	  exempel	  metoden	  varför-‐varför.	  

	  
5.	  Ta	  fram	  åtgärder	  för	  att	  lösa	  problemet.	  Planera	  även	  in	  hur	  åtgärderna	  ska	  
följas	  upp	  och	  förankra	  åtgärder	  med	  berörda.	  
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Do	  –	  Genomförandefas	  

6.	  Genomför	  aktiviteterna	  på	  handlingsplanen.	  
	  

Nr.	   Aktivitet	   Ansvarig	   Start	   Klart	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

	  

	  
	  

Check	  -‐	  Uppföljningsfas	  
	  
7a.	  Beskriv	  effekten	  av	  
förbättringen	  mot	  
uppsatt	  mål	  (Steg	  3)	  

7b.	  Uppnådde	  vi	  målet,	  
stängdes	  ”GAP:et”?	  
Ja	  ☐ Nej	  ☐	  	  
Kommentar:	  
	  
	  
	  
	  

7c.	  Genomfördes	  
handlingsplanen	  i	  tid?	  
Ja	  ☐ Nej	  ☐	  	  
Kommentar:	  

	  

	  
	  

Act	  –	  Standardiseringsfas	  
8.	  Standardisera	  och	  ta	  
ställning	  till	  följande	  punkter	  

Ansvarig	   Start	   Klart	  

Ta	  fram	  ny	  eller	  uppdatera	  
befintlig	  dokumentation	  

	   	   	  

Informera,	  utbilda	  och	  träna	  
berörda	  

	   	   	  

Säkerställ	  eventuella	  fortsatta	  
mätningar	  

	   	   	  

Sprid	  kunskap	  vidare	  (avsnitt,	  
lag,	  område,	  PET)	  

	   	   	  

Är	  det	  lönsamt	  att	  förbättra	  
ytterligare?	  

	   	   	  

Dokumentera	  så	  att	  andra	  kan	  ta	  
del	  av	  förbättringen	  

	   	   	  
	  

	  
	  
	  
	  
	   	  



	   22	  

4 Metod	   	  
Följande	  kapitel	  beskriver	  vilka	  metoder	  som	  har	  använts	  under	  examensarbetet	  
för	  att	  besvara	  den	  formulerade	  frågeställningen.	  Syftet	  med	  metoderna,	  hur	  
litteraturen	  beskriver	  dem	  samt	  hur	  de	  utfördes	  beskrivs	  nedan.	  Vidare	  beskrivs	  
hur	  AstraZenecas	  modell	  testades	  och	  analyserades.	  Slutligen	  följer	  ett	  avsnitt	  om	  
metodernas	  trovärdighet.	  	  

4.1 Generell	  beskrivning	  av	  tillvägagångssätt	  
Under	  examensarbetet	  har	  syftet	  varit	  att	  analysera	  AstraZenecas	  
förbättringsarbete.	  Underlag	  till	  analysen	  har	  erhållits	  dels	  genom	  
datainsamling,	  erhållen	  genom	  intervjuer,	  observationer	  samt	  insamlad	  
sekundärdata.	  I	  tillägg	  har	  även	  en	  av	  AstraZenecas	  förbättringsmodeller,	  PDCA,	  
testats	  och	  analyserats.	  Syftet	  med	  att	  testa	  modellen	  var	  för	  att	  identifiera	  
styrkor	  och	  förbättringsmöjligheter	  med	  AstraZenecas	  modell.	  Målet	  med	  att	  
testa	  modellen	  var	  att	  identifiera	  grundorsaker	  till	  att	  det	  inträffar	  oplanerade	  
stopp	  på	  packningslinjerna	  på	  PET	  Packning	  så	  att	  stoppen	  på	  sikt	  kan	  
reduceras.	  	  

4.2 Litteraturstudie	  
För	  att	  besvara	  den	  formulerade	  frågeställningen	  samt	  för	  att	  ge	  läsaren	  den	  
bakgrundsteori	  som	  krävs	  för	  att	  förstå	  rapportens	  innehåll,	  inleddes	  
examensarbetet	  med	  en	  litteraturstudie.	  
	  
En	  litteraturstudie	  syftar	  enligt	  Sharp	  et	  al.	  (2002)	  att	  dels	  ge	  underlag	  för	  att	  
utveckla	  en	  studies	  forskarfrågor.	  Dessutom	  avser	  en	  litteraturstudie	  att	  ge	  en	  
djupare	  förståelse	  för	  vad	  som	  tidigare	  har	  genomförts	  i	  samma	  
forskningsområde.	  Det	  senare	  syftar	  enligt	  Gill	  och	  Johnson	  (2010)	  till	  att	  öka	  
studiens	  trovärdighet	  samt	  illustrera	  hur	  studien	  passar	  in	  i	  ett	  större	  
sammanhang.	  	  
	  
För	  att	  generera	  idéer	  till	  forskarfrågor	  finns	  det	  enligt	  Sharp	  et	  al.	  (2002)	  tre	  
typer	  av	  litteratur	  som	  generellt	  används.	  Typerna	  är:	  

• Akademiska	  rapporter	  och	  facklitteratur	  
• Rapporter	  
• Böcker	  

 
Då	  AstraZeneca	  upplever	  att	  deras	  förpackningsmaterial	  varierar	  och	  att	  det	  
påverkar	  körbarheten	  på	  packningslinjerna	  inleddes	  litteraturstudien	  med	  
studier	  av	  parametrar	  som	  beskriver	  kvaliteteten	  hos	  pappersmaterial.	  
Bakgrundsteorin	  om	  pappersmaterial	  finns	  bifogad	  i	  Bilaga	  1.	  Litteratur	  från	  
universitetets	  litteraturdatabaser,	  litteratur	  från	  pappersproducerande	  företag	  
samt	  produktspecifikationer	  för	  pappersmaterial	  studerades.	  Sökord	  som	  
användes	  var:	  paper	  quality,	  paperboard,	  corrugated	  paperboard.	  	  
	  
När	  en	  grundförståelse	  för	  materialen	  och	  dess	  processer	  hade	  erhållits	  
studerades	  AstraZenecas	  förbättringsmetodik.	  Litteraturen	  som	  studerades	  
bestod	  av	  AstraZenecas	  interna	  dokument	  för	  hur	  de	  arbetar	  med	  ständiga	  
förbättringar.	  
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Eftersom	  AstraZeneca	  är	  ett	  läkemedelsproducerande	  företag	  har	  litteratur	  
angående	  hur	  förbättringsarbete	  bedrivs	  specifikt	  inom	  läkemedelsbranschen	  
studerats.	  Förbättringsarbete	  inom	  andra	  branscher	  har	  även	  studerats.	  
Framförallt	  har	  universitetets	  databaser	  använts	  för	  att	  inhämta	  litteratur.	  
Sökord	  som	  angetts	  är:	  Continuous	  improvements,	  Pharmaceutical	  industry,	  
Quality	  by	  Design,	  Good	  manufacturing	  practice,	  Total	  Quality	  Management,	  
Offensiv	  kvalitetsutveckling	  och	  kundtillfredsställelse.	  
	  

4.3 Test	  och	  analys	  av	  modell	  
Under	  examensarbetet	  har	  som	  sagt	  en	  av	  AstraZenecas	  modeller	  som	  företaget	  
använder	  vid	  förbättringsarbete	  testats	  och	  analyserats	  för	  att	  identifiera	  styrkor	  
och	  förbättringsmöjligheter	  med	  deras	  arbetssätt.	  Modellen	  som	  testats	  är	  
AstraZenecas	  version	  av	  PDCA.	  På	  grund	  av	  tidsbrist	  har	  endast	  P-‐fasen	  
genomförts.	  Som	  tidigare	  beskrivet	  var	  målet	  med	  att	  testa	  modellen	  att	  
identifiera	  grundorsaker	  till	  oplanerade	  stopp	  på	  packningslinjerna	  så	  att	  antalet	  
stopp	  kan	  reduceras.	  Nedan	  beskrivs	  på	  generell	  nivå	  vad	  som	  genomfördes	  
inom	  de	  olika	  stegen	  i	  P-‐fasen.	  

1.	  Definiera	  problemet	  
I	  det	  första	  steget	  i	  P-‐fasen	  beskrevs	  hur	  problemet	  kom	  till	  uttryck.	  Det	  här	  
gjordes	  genom	  att	  dels	  studera	  processerna	  på	  plats	  och	  undersöka	  var	  på	  
packningslinjerna	  som	  flest	  stopp	  inträffade.	  Dessutom	  diskuterades	  lämplig	  
problemdefinition	  med	  handledare	  på	  AstraZeneca.	  

2.	  Avgränsa	  problemet	  
Under	  det	  andra	  steget	  i	  modellen	  avgränsades	  problemet	  genom	  att	  beskriva	  
var	  problemet	  uppstår	  samt	  var	  det	  inte	  uppstår.	  	  

3.	  Formulerande	  av	  mål	  med	  förbättringen	  
Under	  det	  tredje	  steget	  formulerades	  mål	  med	  förbättringen.	  Målet	  formulerades	  
utifrån	  ett	  övergripande	  mål	  som	  ledningen	  har	  satt	  för	  hela	  PET	  Packning.	  	  

4a.	  Faktainsamling	  
Efter	  att	  problem	  definierats	  och	  mål	  formulerats	  följde	  en	  faktainsamling	  med	  
syfte	  att	  ge	  underlag	  till	  grundorsaker	  till	  det	  definierade	  problemet.	  
Faktainsamling	  genomfördes	  bland	  annat	  genom	  intervjuer,	  observationer	  samt	  
insamlad	  sekundärdata	  som	  AstraZeneca	  sparar	  för	  att	  följa	  hur	  produktionen	  
flyter	  på.	  Exempel	  på	  data	  som	  AstraZeneca	  sparar	  är	  antal	  stopp,	  drifttid	  samt	  
OEE2.	  
	  	  
Data	  insamlad	  genom	  intervjuer	  och	  observationer	  processades	  genom	  att	  delas	  
in	  i	  kategorier	  utifrån	  troliga	  grundorsaker	  till	  det	  definierade	  problemet.	  
Insamlad	  sekundärdata	  har	  analyserats	  genom	  tidsserieplot	  samt	  normalplot	  för	  
att	  undersöka	  processens	  stabilitet.	  Duglighetsdiagram	  har	  genererats	  för	  att	  
undersöka	  hur	  duglig	  leverantörens	  processer	  är	  för	  att	  leverera	  material	  inom	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Overall	  Equipment	  Effectiveness,	  på	  svenska	  förkortat	  TAK	  som	  står	  för	  
tillgänglighet,	  anläggningsutbyte	  och	  kvalitetsutbyte.	  	  
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satta	  toleransgränser.	  ANOVA	  har	  använts	  för	  att	  undersöka	  om	  ett	  
förbättringsprojekt	  som	  pågått	  under	  våren	  på	  en	  av	  de	  studerade	  linjerna	  gett	  
något	  signifikant	  resultat	  på	  antalet	  oplanerade	  stopp.	  	  	  

4b.	  Orsaksanalys	  
Utifrån	  insamlad	  data	  har	  troliga	  grundorsaker	  identifierats	  med	  hjälp	  av	  
fiskbensdiagram	  och	  varför-‐varför.	  

4c.	  Prioritering	  
Från	  de	  troliga	  grundorsakerna	  som	  identifierats	  i	  föregående	  steg	  valdes	  ett	  
antal	  grundorsaker	  ut	  för	  att	  arbeta	  vidare	  med.	  Prioritering	  gjordes	  med	  
avseende	  på	  vilka	  orsaker	  som	  bedömdes	  vara	  de	  som	  AstraZeneca	  har	  minst	  
kontroll	  över	  i	  dagsläget.	  Vidare	  prioriterades	  orsakerna	  utifrån	  vilken	  effekt	  
förbättringen	  bedömdes	  ge	  samt	  hur	  komplicerad	  förändringen	  bedömdes	  vara.	  

5.	  Åtgärder	  för	  att	  lösa	  problemet	  
Det	  sista	  steget	  som	  genomfördes	  under	  examensarbetet	  var	  att	  ta	  fram	  och	  
presentera	  åtgärder	  som	  AstraZeneca	  rekommenderas	  att	  genomföra	  för	  att	  
reducera	  antalet	  oplanerade	  stopp	  på	  packningslinjerna.	  
	  

4.4 Datainsamling	  
För	  att	  ge	  underlag	  om	  hur	  AstraZeneca	  arbetar	  med	  ständiga	  förbättringar	  samt	  
för	  att	  förstå	  bakgrunden	  till	  det	  praktiska	  problem	  som	  upplevs	  på	  
packningslinjerna,	  har	  flera	  typer	  av	  datainsamlingar	  ägt	  rum.	  	  
	  
Enligt	  Saunders	  et	  al.	  (2007)	  kan	  data	  delas	  in	  i	  kvantitativ	  och	  kvalitativ	  data.	  På	  
generell	  nivå	  är	  kvantitativ	  data	  baserad	  på	  numeriska	  värden	  medan	  kvalitativ	  
data	  snarare	  baseras	  på	  uttryck	  och	  ord,	  se	  Tabell	  1.	  Singh	  och	  Singh	  (2015)	  
skriver	  att	  beslut	  som	  tas	  vid	  förbättringsarbeten	  inte	  enbart	  kan	  baseras	  på	  
magkänsla	  utan	  även	  på	  fakta.	  
	  

Tabell	  1.	  Generell	  skillnad	  mellan	  kvantitativ	  och	  kvalitativ	  data,	  översatt	  från	  Saunders	  et	  al.	  
(2007).	  

Kvantitativ	  data	   Kvalitativ	  data	  
Baseras	  på	  innebörd	  som	  härleds	  från	  
siffror	  

Baseras	  på	  innebörd	  som	  uttrycks	  
genom	  ord	  

Insamling	  av	  resultat	  genom	  numerisk	  
och	  standardiserad	  data	  

Insamling	  av	  resultat	  genom	  icke-‐
standardiserad	  data	  vilket	  kräver	  
klassificering	  i	  kategorier	  

Analys	  genomförs	  med	  hjälp	  av	  
diagram	  och	  statistik	  

Analys	  genomförs	  med	  hjälp	  av	  
begreppsbildning/konceptualisering	  

	  
Robson	  (2002)	  beskriver	  att	  några	  vanligt	  förekommande	  
datainsamlingsmetoder	  är	  intervjuer,	  observationer,	  enkätundersökningar	  samt	  
insamling	  och	  analys	  av	  sekundärdata.	  Stanton	  et	  al.	  (2005)	  skriver	  att	  innan	  
insamling	  påbörjas	  bör	  mål	  och	  syfte	  med	  datainsamlingen	  definieras.	  Om	  det	  
här	  steget	  inte	  genomförs	  finns	  en	  stor	  risk	  att	  datainsamlingen	  blir	  tidsödande	  
samt	  att	  tillräcklig	  data	  för	  att	  besvara	  uppsatta	  frågeställningar	  inte	  samlas	  in.	  	  
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4.4.1 Insamling	  och	  analys	  av	  sekundärdata	  
Under	  examensarbetet	  togs	  beslutet	  att	  samla	  in	  och	  analysera	  sekundärdata.	  
Syftet	  med	  datainsamlingen	  var	  tvådelat.	  Dels	  syftade	  det	  till	  att	  ge	  underlag	  till	  
det	  praktiska	  problemet	  med	  oplanerade	  stopp	  på	  packningslinjerna	  och	  
samlades	  därför	  in	  under	  testet	  och	  analysen	  av	  AstraZenecas	  PDCA.	  Det	  andra	  
syftet	  var	  att	  ge	  underlag	  till	  analysen	  av	  AstraZenecas	  förbättringsarbete.	  
	  
Enligt	  Saunders	  et	  al.(2007)	  används	  ofta	  en	  kombination	  mellan	  primär-‐	  och	  
sekundärdata	  i	  en	  studie.	  Primärdata	  är	  sådan	  som	  samlas	  in	  under	  studien	  med	  
syfte	  att	  besvara	  formulerade	  frågeställningar.	  De	  flesta	  organisationer	  samlar	  
kontinuerligt	  in	  data	  för	  att	  stötta	  processer.	  Om	  den	  här	  datan	  används	  för	  att	  
besvara	  frågeställningar	  i	  en	  studie	  benämns	  den	  som	  sekundärdata.	  Nackdelar	  
med	  att	  använda	  sekundärdata	  i	  en	  studie	  är	  bland	  annat	  att	  den	  har	  samlats	  in	  i	  
ett	  annat	  syfte	  och	  risken	  finns	  då	  att	  datan	  endast	  kan	  besvara	  en	  formulerad	  
frågeställning	  till	  viss	  del.	  Om	  datan	  dessutom	  samlades	  in	  långt	  tillbaka	  i	  tiden	  
finns	  det	  en	  risk	  att	  fel	  slags	  slutsatser	  dras	  då	  de	  dagsaktuella	  omständigheterna	  
kan	  skilja	  sig.	  	  	  
	  
För	  att	  analysera	  data	  statistiskt	  finns	  det	  ett	  antal	  analysmetoder.	  ANOVA	  är	  en	  
metod	  som	  kan	  användas	  för	  att	  jämföra	  flera	  provgruppers	  medelvärde	  för	  att	  
undersöka	  om	  det	  finns	  någon	  signifikant	  skillnad	  mellan	  provgruppernas	  
medelvärde	  (Montgomery	  et	  al.,	  2007).	  En	  duglighetsstudie	  är	  en	  annan	  metod	  
som	  används	  för	  att	  testa	  en	  process	  förmåga	  att	  producera	  enheter	  inom	  satta	  
toleransgränser	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2002).	  
	  
Under	  testet	  av	  modellen	  PDCA,	  har	  antal	  stopp/drifttimme3	  samlats	  in	  för	  att	  
identifiera	  huruvida	  den	  studerade	  processen	  var	  stabil	  eller	  inte.	  Analys	  av	  
stabiliteten	  har	  genomförts	  med	  hjälp	  av	  tidsserieplot	  och	  normalplot.	  Vidare	  
har	  data	  samlats	  in	  för	  att	  undersöka	  huruvida	  variation	  hos	  
förpackningsmaterial	  kan	  identifieras.	  Duglighetsdiagram	  har	  då	  använts	  för	  att	  
undersöka	  hur	  duglig	  leverantörens	  processer	  är	  för	  att	  tillverka	  material	  inom	  
satta	  toleransgränser.	  ANOVA	  har	  även	  använts	  för	  att	  analysera	  huruvida	  ett	  
förbättringsprojekt,	  som	  pågått	  på	  en	  av	  de	  studerade	  linjerna,	  gett	  resultat	  på	  
parametern	  stopp/drifttimme.	  
	  
Den	  sekundärdata	  som	  samlats	  in	  för	  att	  ge	  underlag	  till	  analysen	  av	  
AstraZenecas	  förbättringsarbete	  var	  i	  form	  av	  dokumenterade	  
förbättringsprojekt	  som	  genomförts	  tidigare	  på	  PET	  Packning.	  Projekten	  som	  
studerats	  hade	  genomförts	  enligt	  PDCA.	  Syftet	  med	  examensarbetet	  var,	  som	  
tidigare	  nämnt,	  att	  studera	  betydelsen	  av	  ett	  antal	  aspekter	  och	  deras	  påverkan	  
på	  förbättringsarbetet	  inom	  PET	  Packning.	  Därför	  utgick	  studien	  av	  tidigare	  
genomförda	  förbättringsarbeten	  även	  utifrån	  dessa	  aspekter.	  	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Drifttid	  är	  den	  effektiva	  tiden	  som	  packningsmaskinerna	  är	  igång	  och	  packning	  
pågår.	  
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4.4.2 Intervjuer	  
Under	  examensarbetet	  har	  ett	  antal	  intervjuer	  genomförts.	  Syftet	  med	  
intervjuerna	  var,	  precis	  som	  syftet	  med	  sekundärdatan,	  tvådelat.	  Ett	  antal	  
intervjuer	  genomfördes	  för	  att	  få	  förståelse	  för	  processerna	  på	  packningslinjerna	  
för	  att	  identifiera	  grundorsaker	  till	  oplanerade	  stopp.	  Dessutom	  genomfördes	  ett	  
antal	  intervjuer	  med	  syfte	  att	  få	  underlag	  till	  analysen	  av	  AstraZenecas	  
förbättringsarbete.	  	  
	  
Enligt	  Saunders	  et	  al.	  (2007)	  används	  intervjuer	  inom	  forskning	  för	  att	  antingen	  
besvara	  eller	  utveckla	  en	  frågeställning.	  Det	  finns	  ett	  antal	  olika	  typer	  av	  
intervjuer.	  Stanton	  et	  al.	  (2005)	  beskriver	  att	  intervjuer	  kan	  delas	  in	  i	  tre	  större	  
typer;	  strukturerade,	  halvstrukturerade	  och	  ostrukturerade.	  Halvstrukturerade	  
intervjuer	  är	  den	  vanligast	  förekommande	  typen	  av	  intervju.	  Vid	  
halvstrukturerade	  intervjuer	  utgår	  intervjuaren	  från	  ett	  antal	  bestämda	  frågor	  
med	  en	  bestämd	  ordning.	  Nya	  frågor	  kan	  tas	  upp	  och	  intervjuaren	  kan	  även	  välja	  
att	  fokusera	  på	  en	  speciell	  del	  utifrån	  respondentens	  svar.	  Genom	  den	  här	  typen	  
av	  intervju	  kan	  ny	  värdefull	  information	  genereras.	  
	  
Stanton	  et	  al.	  (2005)	  beskriver	  att	  frågor	  kan	  delas	  in	  i	  typerna:	  stängda,	  öppna	  
och	  sonderande.	  Stängda	  frågor	  besvaras	  med	  ett	  ja	  eller	  nej.	  Öppna	  frågor	  
tillåter	  respondenten	  att	  besvara	  frågan	  på	  det	  sätt	  som	  önskas	  och	  sonderande	  
frågor	  används	  efter	  en	  öppen	  eller	  stängd	  fråga	  för	  att	  få	  ett	  mer	  utförligt	  svar.	  	  
	  
Under	  examensarbetet	  har	  ett	  antal	  halvstrukturerade	  intervjuer	  genomförts	  på	  
bland	  annat	  operatörer,	  gruppchefer,	  produktionstekniker,	  
förpackningsutveckling	  samt	  materialleverantörer.	  Majoriteten	  av	  intervjuerna	  
spelades	  inte	  in	  utan	  antecknades	  under	  tiden.	  Datan	  som	  erhölls	  från	  
intervjuerna	  har	  analyserats	  genom	  kategorisering	  av	  respondenternas	  åsikter	  
för	  att	  identifiera	  de	  viktigaste	  och	  mest	  utbredda	  åsikterna.	  Nedan	  beskrivs	  
intervjuerna	  för	  respektive	  grupp.	  
	  
Datan	  erhållen	  från	  intervjuer	  med	  syfte	  att	  identifiera	  troliga	  grundorsaker	  till	  
stopp	  har	  analyserats	  genom	  kategorisering	  utifrån	  de	  mest	  frekventa	  och	  
utbredda	  åsikterna.	  Datan	  från	  intervjuer	  med	  syfte	  att	  studera	  
förbättringsarbetet	  har	  analyserats	  genom	  kategorisering	  utifrån	  de	  aspekter	  
som	  examensarbetet	  syftade	  att	  studera.	  

Operatörer	  
Intervjuer	  på	  operatörer	  genomfördes	  tidigt	  i	  examensarbetet	  för	  att	  få	  en	  bild	  
av	  hur	  packningen	  fungerar	  samt	  en	  förståelse	  för	  det	  upplevda	  problemet.	  
Intervjuerna	  var	  halvstrukturerade	  och	  innehöll	  öppna,	  stängda	  och	  sonderande	  
frågor	  för	  att	  få	  ut	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt.	  Intervjuerna	  spelades	  inte	  
in	  utan	  svar	  och	  frågor	  antecknades	  under	  tiden.	  	  

Maskintekniker	  
Tre	  halvstrukturerade	  intervjuer	  har	  hållits	  med	  maskintekniker	  inom	  PET	  
Packning	  för	  att	  få	  deras	  bild	  av	  hur	  förpackningsmaterialet	  påverkar	  
packningsmaskinerna.	  
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Gruppchefer	  
Två	  halvstrukturerade	  intervjuer	  har	  genomförts	  med	  gruppchefer	  på	  
packningslinjerna.	  Intervjuerna	  genomfördes	  för	  att	  få	  en	  djupare	  bakgrund	  till	  
varför	  problemet	  har	  uppstått	  samt	  för	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  varför	  problemet	  
inte	  har	  lösts	  tidigare.	  Vidare	  var	  syftet	  att	  undersöka	  hur	  förbättringsarbetet	  
fungerar	  praktiskt	  på	  packningslinjerna.	  	  
	  

Förpackningsutveckling	  
Tre	  halvstrukturerade	  intervjuer	  har	  genomförts	  på	  personer	  inom	  
förpackningsutveckling.	  Syftet	  med	  intervjuerna	  var	  att	  få	  en	  inblick	  i	  hur	  
förpackningsutveckling	  arbetar	  samt	  för	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  hur	  samarbetet	  
mellan	  produktionen	  och	  förpackningsutveckling	  fungerar.	  
	  

Materialleverantörer	  
Två	  halvstrukturerade	  intervjuer	  har	  hållits	  med	  tre	  representanter	  från	  den	  
materialleverantör	  som	  levererar	  de	  bipacksedlar	  som	  studerats	  under	  det	  här	  
examensarbetet.	  Syftet	  med	  intervjuerna	  var	  att	  förstå	  hur	  deras	  produktion	  
fungerar	  samt	  att	  identifiera	  förbättringsmöjligheter	  som	  skulle	  kunna	  hjälpa	  
både	  AstraZeneca	  och	  materialleverantören.	  	  
	  

Produktionstekniker	  
Halvstrukturerade	  intervjuer	  har	  genomförts	  med	  tre	  personer	  som	  arbetar	  
inom	  produktionsteknik	  på	  AstraZeneca.	  En	  produktionstekniker	  som	  jobbar	  
specifikt	  mot	  PET	  Packning	  samt	  två	  produktionstekniker	  från	  andra	  PET	  har	  
intervjuats.	  Syftet	  med	  intervjuerna	  var	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  hur	  
förbättringsarbete	  fungerar	  på	  AstraZeneca	  samt	  att	  identifiera	  styrkor	  och	  
förbättringsmöjligheter	  med	  deras	  förbättringsarbete.	  	  
	  

Forskare	  inom	  förpackningsteknologi	  
Under	  examensarbetet	  har	  två	  halvstrukturerade	  intervjuer	  ägt	  rum	  med	  
forskare	  inom	  förpackningsområdet.	  Syftet	  med	  intervjuerna	  var	  att	  skapa	  en	  
förståelse	  för	  vilka	  parametrar	  hos	  pappersmaterial	  som	  är	  kritiska	  för	  
materialets	  kvalitet.	  	  
	  

Lean-‐koordinator	  
En	  halvstrukturerad	  intervju	  har	  hållits	  med	  en	  person	  som	  arbetar	  som	  Lean-‐
koordinator	  på	  AstraZeneca	  för	  att	  få	  en	  djupare	  kunskap	  om	  har	  AstraZeneca	  
arbetar	  med	  ständiga	  förbättringar.	  
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4.4.3 Observationer	  
Under	  examensarbetet	  har	  ett	  antal	  observationer	  på	  AstraZeneca	  genomförts	  
för	  att	  dels	  förstå	  hur	  packningen	  går	  till	  samt	  för	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  hur	  
materialvariationer	  hanteras.	  Vidare	  har	  även	  ett	  antal	  observationer	  
genomförts	  för	  att	  skapa	  en	  förståelse	  för	  AstraZenecas	  förbättringsarbete.	  
	  
Enligt	  Saunders	  et	  al.(2007)	  kan	  observationer	  ge	  information	  som	  berikar	  
redan	  insamlad	  data.	  Observationer	  kan	  delas	  in	  i	  två	  större	  grupper;	  deltagande	  
och	  strukturerad	  observation.	  En	  deltagande	  observation	  ger	  kvalitativ	  data	  och	  
syftar	  till	  att	  utreda	  betydelsen	  bakom	  en	  människas	  handlingar.	  	  
En	  strukturerad	  observation	  är	  snarare	  kvantitativ	  och	  syftar	  till	  att	  undersöka	  
frekvensen	  av	  en	  viss	  handling.	  	  
	  
Observationer	  har	  genomförts	  bland	  annat	  på	  packningslinjerna	  för	  att	  få	  en	  
djupare	  förståelse	  för	  hur	  packningen	  fungerar.	  Vidare	  har	  observationer	  
genomförts	  hos	  en	  av	  materialleverantörerna	  samt	  vid	  ett	  antal	  möten	  för	  att	  få	  
en	  inblick	  i	  hur	  samarbetet	  mellan	  produktionen	  och	  stödfunktioner	  fungerar.	  De	  
senast	  nämnda	  observationerna	  syftade	  även	  till	  att	  ge	  en	  ökad	  kunskap	  om	  hur	  
AstraZeneca	  bedriver	  sitt	  förbättringsarbete.	  Den	  erhållna	  datan	  från	  
observationerna	  har	  analyserats	  på	  liknande	  sätt	  som	  datan	  erhållen	  från	  
intervjuerna.	  Med	  andra	  ord	  har	  datan	  kategoriserats	  utifrån	  de	  mest	  frekventa,	  
observerade	  händelserna.	  

4.5 Metodkritik	  
För	  att	  säkerställa	  tillförlitligheten	  på	  de	  resultat	  som	  har	  genererats	  under	  
examensarbetet	  samt	  validera	  att	  genomförda	  tester	  mäter	  parametrar	  
relaterade	  till	  examensarbetets	  syfte,	  har	  metodernas	  trovärdighet	  övervägts.	  
	  
Easterby-‐Smith	  et	  al.(2012)	  skriver	  att	  forskare	  till	  hög	  grad	  upplever	  en	  oro	  att	  
deras	  forskning	  inte	  ska	  lyckas	  övertala	  allmänheten	  om	  forskningens	  
tillförlitlighet.	  Ofta	  kritiseras	  forskning	  på	  metodologiska	  grunder	  då	  en	  av	  
huvudprinciperna	  för	  att	  bedriva	  forskning	  är	  att	  framtagna	  resultat	  ska	  vara	  
mer	  precisa	  och	  trovärdiga	  än	  slutsatser	  dragna	  från	  vardagliga	  observationer.	  
De	  tekniska	  begreppen	  som	  behandlar	  det	  här	  området	  är;	  reliabilitet,	  validitet	  
och	  generaliserbarhet.	  	  

4.5.1 Reliabilitet	  
Saunders	  et	  al.(2007)	  beskriver	  reliabilitet	  som	  en	  metods	  förmåga	  att	  leverera	  
konsekventa	  resultat.	  Frågor	  som	  bör	  ställas	  är:	  

• Kommer	  mätningarna	  att	  ge	  samma	  resultat	  vid	  ett	  annat	  tillfälle?	  
• Kommer	  liknande	  observationer	  nås	  med	  andra	  observatörer?	  
• Finns	  det	  insyn	  i	  hur	  slutsatser	  har	  dragits	  utifrån	  insamlad	  data?	  

	  
För	  att	  säkerställa	  examensarbetets	  reliabilitet	  har	  data	  av	  flertalet	  olika	  typer	  
samlats	  in.	  Därefter	  har	  slutsatser	  från	  de	  olika	  typerna	  jämförts	  för	  att	  studera	  
huruvida	  de	  gett	  samma	  resultat.	  Under	  genomförda	  intervjuer	  har	  svar	  
antingen	  spelats	  in	  eller	  antecknats	  för	  att	  de	  dokumenterade	  svaren	  verkligen	  
skall	  innehålla	  respondentens	  svar.	  Under	  samtliga	  observationer	  har	  
anteckningar	  gjorts	  för	  att	  inte	  något	  av	  vikt	  ska	  glömmas	  bort	  eller	  vinklas	  fel.	  	  
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4.5.2 Validitet	  
Saunders	  et	  al.	  (2007)	  beskriver	  att	  validitet	  istället	  handlar	  om	  huruvida	  de	  
upptäckter	  och	  resultat	  som	  tagits	  fram	  under	  en	  studie	  verkligen	  visar	  det	  de	  
förefaller	  att	  visa.	  	  Validiteten	  svarar	  för	  huruvida	  studien	  verkligen	  undersöker	  
det	  den	  syftar	  till	  att	  besvara.	  
	  
För	  att	  säkerställa	  validiteten	  i	  examensarbetet	  har	  en	  omfattande	  
litteraturstudie	  inom	  området	  genomförts	  för	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  vilka	  
områden	  som	  är	  av	  vikt	  för	  det	  studerade	  fallet.	  Under	  genomförda	  intervjuer	  
har	  respondenter	  valts	  ut	  efter	  vilket	  område	  de	  arbetar	  inom.	  Respondenter	  
från	  ett	  antal	  olika	  funktioner	  inom	  företaget	  har	  intervjuats	  för	  att	  belysa	  
likheter	  och	  skillnader	  mellan	  olika	  funktioner.	  	  

4.5.3 Generaliserbarhet	  
Generaliserbarhet	  handlar	  enligt	  Easterby-‐Smith	  et	  al.(2010)	  om	  huruvida	  
studiens	  resultat	  kan	  sättas	  i	  ett	  större	  sammanhang.	  Frågor	  som	  bör	  ställas	  är:	  

1. I	  vilken	  utbredning	  överensstämmer	  eller	  motsäger	  studiens	  resultat	  
andra	  studiers	  resultat	  inom	  samma	  område?	  

2. Kan	  dragna	  slutsatser	  från	  studien	  dras	  för	  en	  större	  grupp	  och	  inte	  
enbart	  för	  det	  studerade	  objektet?	  

3. Kan	  resultaten	  från	  studien	  ha	  betydelse	  för	  andra	  områden	  än	  det	  
studerade?	  

Generaliserbarheten	  i	  examensarbetet	  stöds	  på	  liknande	  sätt	  som	  validiteten,	  
genom	  en	  omfattande	  litteraturstudie	  och	  en	  analys	  om	  huruvida	  studiens	  
resultat	  styrker	  eller	  motsäger	  slutsatser	  dragna	  i	  läst	  litteratur.	  	  

4.5.4 Objektivitet	  
Förutom	  de	  tre	  begreppen	  reliabilitet,	  validitet	  och	  generaliserbarhet	  menar	  
Björklund	  och	  Paulsson	  (2003)	  citerad	  av	  Bergholtz	  och	  Danielsson	  (2012)	  att	  
även	  begreppet	  objektivitet	  bör	  tas	  med	  när	  en	  studies	  trovärdighet	  diskuteras.	  
Objektivitet	  räknas	  ofta	  som	  en	  del	  av	  validiteten	  och	  handlar	  om	  huruvida	  
författarens	  inställning	  och	  värderingar	  har	  påverkat	  studiens	  resultat.	  

För	  att	  objektivitet	  inte	  skulle	  påverka	  examensarbetet,	  har	  som	  sagt	  data	  från	  
flertalet	  olika	  källor	  studerats	  för	  att	  undersöka	  om	  resultaten	  överensstämmer	  
med	  varandra.	  Under	  intervjuer	  har	  även	  respondenter	  från	  olika	  funktioner	  
valts	  för	  att	  belysa	  problemet	  från	  olika	  infallsvinklar.	  	  

	   	  



	   30	  

	  

4.5.5 Etiska	  aspekter	  
Kvale	  (1997)	  citerad	  av	  Allard	  och	  Ekblom	  (2013)	  menar	  att	  den	  etiska	  aspekten	  
vid	  kvalitativ	  forskning	  är	  viktig	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  En	  viktig	  del	  är	  huruvida	  
respondentens	  svar	  är	  konfidentiella	  eller	  inte.	  Under	  examensarbetet	  har	  ingen	  
av	  respondenterna	  nämnts	  vid	  namn	  för	  att	  utförligare	  svar	  skulle	  kunna	  
genereras	  från	  dem.	  Intervjuerna	  har	  delats	  upp	  beroende	  på	  vilken	  funktion	  
respondenterna	  jobbar	  på	  men	  utöver	  det	  har	  ingen	  mer	  information	  om	  
respondenten	  delgetts.	  En	  person	  som	  arbetar	  inom	  PET	  Packning	  skulle	  kunna	  
identifiera	  respondenten	  utifrån	  de	  delgivna	  svaren.	  Dock	  bedöms	  ingen	  av	  
respondenterna	  kunna	  råka	  illa	  ut	  utifrån	  deras	  svar.	  Inte	  heller	  någon	  annan	  
person	  anses	  kunna	  råka	  illa	  ut	  på	  grund	  av	  det	  här	  examensarbetet.	  Möjligtvis	  
skulle	  det	  kunna	  leda	  till	  att	  någon	  funktion	  får	  fler	  arbetsuppgifter	  som	  en	  följd	  
av	  påtalade	  förbättringsmöjligheter	  som	  har	  identifierats	  under	  projektet	  och	  
beskrivits	  i	  rapporten.	  Vidare	  finns	  det	  en	  minimal	  risk	  att	  någon	  blir	  stött	  
utifrån	  påpekade	  brister.	  Dock	  anses	  risken	  låg	  då	  det	  framförallt	  är	  arbetssätten	  
och	  inte	  människorna	  i	  sig	  som	  har	  analyserats.	  Under	  examensarbetet	  har	  en	  
persons	  tolkning	  av	  AstraZeneca	  beskrivits.	  Det	  finns	  därför	  en	  risk	  att	  en	  annan	  
person,	  som	  läser	  rapporten,	  tolkar	  slutsatserna	  annorlunda	  jämfört	  med	  vad	  
som	  avsågs	  när	  rapporten	  skrevs.	  En	  person	  kan	  med	  andra	  ord	  få	  en	  felaktig	  
bild	  beroende	  på	  hur	  personen	  tolkar	  det	  som	  står	  skrivet	  i	  rapporten.	  Det	  ska	  
dock	  påtalas	  att	  de	  valda	  metoderna,	  som	  använts	  under	  examensarbetet,	  är	  
vetenskapligt	  förankrade	  och	  vedertagna	  för	  att	  eliminera	  risken	  för	  felaktiga	  
tolkningar	  och	  slutsatser.	  
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5 Empiri	  
Följande	  kapitel	  beskriver	  erhållna	  resultat	  från	  den	  genomförda	  empiriska	  
studien	  på	  AstraZenecas	  packningsavdelning,	  PET	  Packning.	  Initialt	  beskrivs	  de	  
studerade	  processerna	  som	  modellen	  PDCA	  har	  testats	  på.	  Därefter	  redovisas	  
resultaten	  från	  PDCAn.	  Slutligen	  presenteras	  insamlad	  data	  från	  intervjuer,	  
observationer	  samt	  sekundärdata	  som	  samlats	  in	  med	  syfte	  att	  ge	  underlag	  till	  
analysen	  om	  AstraZenecas	  förbättringsarbete.	  	  

5.1 Studerade	  processer	  under	  fallstudien	  
AstraZeneca	  Sweden	  Operations	  är	  uppdelat	  i	  ett	  antal	  PET	  (Process	  Execution	  
Team).	  PET	  Packning	  är	  ett	  tvärfunktionellt	  team	  som	  ansvarar	  för	  packning	  av	  
tabletter.	  Under	  examensarbetet	  har	  processer	  där	  tabletter	  packas	  i	  så	  kallade	  
blister	  studerats.	  Blisterlinjerna	  består	  av	  följande	  maskiner:	  
	  

• Blistermaskin	  
• Vikverk	  
• Kartonnerare	  
• Ettiketterare	  
• Slutpacketerare	  
• Palleterare	  

Processen	  för	  blisterlinjerna	  finns	  illustrerad	  i	  Figur	  11.	  	  

	  

	  

Figur	  11.	  Processdiagram	  över	  packningslinjen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   32	  

I	  Tabell	  2	  beskrivs	  på	  generell	  nivå	  vad	  som	  sker	  i	  varje	  maskin.	  

Tabell	  2.	  Beskrivning	  av	  processerna	  i	  de	  olika	  maskinerna	  på	  packningslinjerna.	  

Maskin	   Process	  
Blistermaskin	   Formfolie	  rullas	  ut	  och	  så	  kallade	  

blåsor	  formas	  i	  foliet.	  Blåsorna	  fylls	  av	  
tabletter	  som	  därefter	  täcks	  med	  
täckfolie	  och	  försluts.	  Blister	  stansas	  
därefter	  ut	  och	  transporteras	  in	  i	  
kartonneraren.	  

Vikverk	   Bipacksedlar	  förs	  in	  i	  vikverket	  genom	  
gummibelagda	  valsar.	  Bipacksedlarna	  
förs	  genom	  ett	  antal	  valsar	  och	  viks	  på	  
så	  vis	  till	  bestämt	  format.	  

Kartonnerare	   Vikta	  bipacksedlar	  biläggs	  blister	  och	  
de	  packas	  tillsammans	  i	  öppna	  
vikkapslar.	  Därefter	  stängs	  
vikkapslarna	  genom	  ett	  antal	  
mekanismer.	  

Ettiketterare	   Säkerhetsetiketter	  och	  eventuella	  
prisetiketter	  sätts	  på	  vikkapseln.	  

Slutpacketerare	   Tråg	  viks	  och	  limmas.	  Därefter	  fylls	  
trågen	  med	  fyllda	  vikkapslar.	  Slutligen	  
sätts	  ett	  lock	  på	  tråget.	  

Palleterare	   Fyllda	  well-‐lådor	  packas	  på	  pall.	  	  
	  

I	  maskinerna	  sitter	  sensorer	  som	  är	  kopplade	  till	  ett	  loggningssystem	  som	  
kontinuerligt	  samlar	  in	  och	  loggar	  produktionsdata.	  Till	  exempel	  mäts	  
oplanerade	  stopp	  och	  drifttid.	  I	  Figur	  12	  visas	  en	  generell	  figur	  hur	  vikning	  av	  
bipacksedlar	  i	  vikverk	  går	  till.	  

	  

	  
Figur	  12.	  Vikning	  av	  bipacksedel	  i	  vikverk.	  
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5.2 Test	  av	  modell	  
I	  följande	  avsnitt	  presenteras	  resultaten	  från	  testet	  av	  AstraZenecas	  PDCA.	  Som	  
tidigare	  beskrivet	  har	  endast	  de	  fem	  första	  stegen	  i	  PDCAn	  genomförts.	  
	  

1.	  Definition	  av	  problem	  
I	  dagsläget	  inträffar	  oplanerade	  stopp	  kopplade	  till	  att	  bipacksedlar	  inte	  matas	  in	  
eller	  viks	  korrekt	  i	  vikverk.	  	  
	  

2.	  Avgränsning	  av	  problem	  
Problemet	  uppstår	  i	  och	  i	  anslutning	  till	  vikverk.	  Vidare	  uppstår	  även	  problem	  
när	  vikta	  bipacksedlar	  ska	  stoppas	  in	  i	  vikkapslar	  tillsammans	  med	  blister	  i	  
kartonneraren.	  Att	  problemet	  även	  uppstår	  där	  beror	  på	  att	  felvikta	  bipacksedlar	  
i	  vissa	  fall	  felaktigt	  kan	  föras	  fram	  till	  vikkapseln	  och	  föras	  in.	  Maskinen	  stannar	  
dock	  om	  bipacksedeln,	  på	  grund	  av	  felvikningen,	  inte	  kan	  stängas.	  Vidare	  stannar	  
även	  maskinen	  om	  en	  vikkapsel	  saknar	  bipacksedel	  när	  den	  ska	  stängas.	  Inringat	  
med	  rött	  i	  processdiagrammet	  i	  Figur	  13	  visar	  var	  på	  linjen	  som	  problemet	  
uppstår.	  

	  

	  
	  
Figur	  13.	  Processkarta	  med	  avgränsning	  av	  problem	  

3.	  Formulerande	  av	  mål	  med	  förbättringen	  
Målet	  med	  förbättringsarbetet	  är	  att	  identifiera	  grundorsaker	  till	  varför	  
oplanerade	  stopp	  inträffar	  i	  eller	  i	  anslutning	  till	  vikverk.	  Målet	  satt	  i	  ett	  större	  
perspektiv	  är	  att	  reducera	  antal	  oplanerade	  stopp	  och	  därigenom	  uppnå	  högre	  
processeffektivitet.	  
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4a.	  Faktainsamling	  
Processens	  stabilitet	  
För	  att	  undersöka	  processens	  stabilitet	  i	  kartonneraren	  har	  data	  för	  antal	  
oplanerade	  stopp/drifttimme	  samlats	  in.	  Figur	  14	  visar	  antal	  stopp/drifttimme	  
per	  dygn,	  i	  kartonneraren,	  på	  en	  av	  blisterlinjerna	  under	  tidsperioden	  januari	  till	  
och	  med	  maj	  2015.	  	  

	  
Figur	  14.	  Oplanerade	  stopp/drifttimme	  i	  kartonneraren	  på	  en	  av	  blisterlinjerna.	  

Utifrån	  diagrammet	  bedöms	  processen	  relativt	  ostabil	  på	  grund	  av	  mätvärdenas	  
spridning.	  Den	  röda	  pilen	  i	  diagrammet	  visar	  en	  tidpunkt	  då	  ett	  
förbättringsprojekt	  initierades	  på	  linjen.	  Projektet	  startade	  den	  23	  mars	  2015	  
och	  under	  arbetet	  har	  projektmedlemmarna	  varje	  dag	  utrett	  var	  på	  linjen	  som	  
flest	  stopp	  inträffar.	  Topp	  tre	  stopporsaker	  har	  varje	  dag	  undersökts	  och	  
åtgärder	  har	  tagits	  fram	  för	  att	  eliminera	  stoppen.	  Framförallt	  har	  
projektgruppen	  arbetat	  med	  att	  förbättra	  handhavande	  av	  förpackningsmaterial	  
samt	  inställningslistor	  för	  packningsmaskinerna.	  Endast	  utifrån	  diagrammet	  går	  
det	  dock	  inte	  att	  säga	  med	  någon	  säkerhet	  huruvida	  en	  förbättring	  har	  skett	  eller	  
inte.	  I	  Figur	  15	  och	  16	  har	  datan	  delats	  upp	  så	  att	  första	  figuren	  visar	  processens	  
utfall	  innan	  förbättringsprojektet	  och	  andra	  figuren	  visar	  processens	  utfall	  efter	  
förbättringsprojektets	  initiering.	  	  
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Figur	  15.	  Tidsserieplot	  över	  antal	  oplanerade	  stopp/drifttimme	  i	  kartonnerare	  innan	  
förbättringsprojekt.	  

	  
Figur	  16.	  Tidsserieplot	  över	  antal	  oplanerade	  stopp/drifttimme	  i	  kartonnerare	  efter	  initiering	  av	  
förbättringsprojekt.	  

Som	  figurerna	  ovan	  visar	  har	  processens	  medelvärde	  mer	  än	  halverats	  efter	  
förbättringsprojektets	  start.	  En	  stor	  del	  av	  mätvärdena	  i	  Figur	  16	  ligger	  dock	  
under	  medelvärdet.	  Fler	  än	  åtta	  punkter	  på	  rad	  ligger	  under	  medelvärdet	  vilket	  
statistiskt	  sett	  är	  osannolikt	  för	  en	  stabil	  process.	  Om	  fler	  än	  åtta	  mätpunkter	  
ligger	  på	  en	  sida	  av	  medelvärdet	  i	  ett	  styrdiagram	  kan	  processen	  med	  stor	  
sannolikhet	  anses	  som	  ostabil.	  Diagrammet	  ovan	  har	  inga	  utmärkta	  styrgränser	  
och	  är	  därmed	  inte	  ett	  styrdiagram.	  Men	  processen	  bedöms,	  trots	  allt,	  inneha	  en	  
viss	  instabilitet.	  Trots	  att	  processen	  inte	  bedöms	  som	  stabil	  anses	  resultaten	  
fortfarande	  visa	  på	  att	  en	  förbättring	  har	  skett.	  För	  att	  undersöka	  vidare	  om	  
förbättringen	  kan	  anses	  signifikant	  har	  datan	  vidare	  analyserats	  med	  ANOVA.	  
Figur	  17	  visar	  resultatet	  från	  testet.	  
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Figur	  17.	  Resultat	  från	  ANOVA	  med	  hjälp	  av	  programmet	  SPSS.	  

Inringat	  i	  rött	  i	  den	  övre	  tabellen	  visar	  medelvärdet	  innan	  respektive	  efter	  
projektets	  start.	  Siffran	  1	  längst	  till	  vänster	  i	  tabellen	  står	  för	  innan	  projektstart.	  
2	  står	  för	  efter	  projektstart	  och	  totalt	  visar	  det	  totala	  medelvärdet.	  I	  ANOVA-‐
tabellen	  är	  signifikansvärdet	  inringat	  med	  rött.	  Om	  signifikansvärdet	  är	  mindre	  
än	  0,05,	  går	  det,	  med	  95	  %	  säkerhet	  säga	  att	  det	  är	  en	  statistik	  skillnad	  mellan	  
medelvärdena.	  Utifrån	  testet	  kan	  man	  därmed	  med	  95	  %	  säkerhet	  säga	  att	  en	  
förbättring	  har	  skett	  för	  antal	  oplanerade	  stopp	  i	  kartonneraren	  på	  blisterlinjen.	  	  
	  
Som	  tidigare	  nämnt	  föreföll	  processen,	  trots	  förbättringen,	  till	  viss	  del	  ostabil.	  
Därför	  testades	  processen	  för	  normalfördelning.	  Som	  nämnt	  i	  teoridelen	  är	  
tillverkningsprocesser	  ofta	  normalfördelande.	  Genom	  att	  testa	  för	  
normalfördelning	  kan	  ofta	  urskiljbar	  variation	  identifieras	  om	  det	  finns	  
mätpunkter	  som	  avviker	  från	  fördelningen.	  Normalfördelning	  har	  testats	  för	  
datan	  innan	  respektive	  efter	  projektstart.	  Figur	  18	  och	  19	  visar	  resultatet	  för	  test	  
för	  datan	  innan	  projektstart.	  
	  

	  
Figur	  18.	  Test	  av	  normalfördelning	  innan	  projektstart.	  
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Figur	  19.	  Test	  för	  normalfördelning	  innan	  projektstart.	  

Tabellen	  ovan	  kan	  avläsas	  genom	  att	  kolla	  på	  signifikansvärdet	  från	  testet	  
Shapiro-‐Wilk	  som	  är	  inringat	  med	  rött	  längst	  till	  höger	  i	  tabellen.	  Om	  
signifikansvärdet	  är	  större	  än	  0,05	  går	  det	  med	  95	  %	  säkerhet	  att	  säga	  att	  datan	  
är	  normalfördelad.	  I	  det	  här	  fallen	  är	  värdet	  mindre,	  och	  det	  går	  därmed	  inte	  
utifrån	  tabellen	  säga	  något	  om	  fördelningen.	  Utifrån	  normalploten	  samt	  
histogrammet	  bedöms	  det	  även	  svårt	  att	  med	  säkerhet	  säga	  något	  om	  
fördelningen.	  Figur	  20	  och	  21	  visar	  resultatet	  från	  testet	  efter	  projektstart.	  
	  

	  
Figur	  20.	  Histogram	  och	  normalplot	  för	  data	  efter	  projektstart.	  

Datan	  förefaller	  att	  vara	  mer	  normalfördelad	  efter	  att	  projektet	  startades.	  Dock	  
ses	  två	  punkter,	  som	  är	  inringat	  med	  rött	  i	  figuren,	  som	  avviker	  från	  resterande	  
data.	  Figur	  21	  visar	  resultatet	  där	  data	  har	  testats	  med	  hjälp	  av	  Shapiro-‐Wilk. 
 

	  
Figur	  21.	  Test	  för	  normalfördelning	  efter	  projektstart	  

Testet	  är	  genomfört	  med	  95	  %	  signifikansnivå.	  Som	  signifikansvärdet	  visar	  går	  
det	  fortfarande	  inte,	  med	  vald	  signifikansnivå,	  att	  säga	  om	  datan	  är	  
normalfördelad	  eller	  inte.	  I	  Figur	  22	  har	  datan	  testats	  utan	  de	  två	  avvikande	  
mätvärdena	  som	  hade	  ringats	  in	  i	  Figur	  20.	  	  
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Figur	  22.	  Test	  för	  normalfördelning	  efter	  projektstart	  där	  två	  avvikande	  mätvärden	  har	  tagits	  bort. 

Utifrån både histogrammet och normalploten förefaller datan nu likna mer en 
normalfördelning. I Figur 23 visas resultatet från testet. Som figuren visar är 
signifikansvärdet fortfarande mindre än 0,05 vilket medför att det utifrån testet inte 
går att säga med säkerhet att datan är normalfördelad. Men utifrån histogrammets och 
normalplotens utseende bedöms datan trots allt vara normalfördelad och att 
signifikansvärdet från testet nedan snarare beror på ett antal avvikande mätpunkter. 
Men för att med säkerhet kunna säga om datan är normalfördelad behöver en större 
datamängd studeras. 
 

	  
Figur	  23.	  Test	  för	  normalfördelning	  efter	  projektstart	  där	  två	  avvikande	  mätvärden	  har	  tagits	  bort 

 
Variation	  hos	  förpackningsmaterial	  
För	  att	  undersöka	  om	  bipacksedlarna	  har	  några	  betydande	  variationer	  som	  
orsakar	  stopp	  i	  vikverket	  har	  dels	  bipacksedlarna	  vikt	  undersökts	  för	  ett	  antal	  
bipacksedlar.	  Vidare	  har	  även	  bipacksedlarnas	  dimensioner,	  utifrån	  
leverantörens	  mätprotokoll,	  studerats.	  	  
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Viktvariation	  hos	  bipacksedlar	  
För	  att	  undersöka	  om	  vikten	  på	  bipacksedlar	  varierar	  har	  toleransgränser	  för	  
vikten	  beräknats	  utifrån	  specificerade	  toleransgränser	  för	  ytvikt	  och	  dimension	  i	  
materialspecifikationen.	  För	  att	  beräkna	  den	  undre	  toleransgränsen	  för	  vikt	  har	  
minsta	  tillåtna	  dimension	  multiplicerats	  med	  minsta	  tillåtna	  ytvikt.	  Motsvarande	  
beräkning	  har	  genomförts	  för	  att	  beräkna	  övre	  toleransgränsen.	  	  Bipacksedlar	  
har	  slumpmässigt	  plockats	  från	  blisterlinjerna	  mellan	  februari	  och	  mars	  2015.	  
Duglighetsdiagram	  för	  bipacksedlarnas	  vikter	  för	  bipacksedlar	  av	  storlek	  L,	  XL	  
och	  3-‐XL	  redovisas	  i	  Figur	  24-‐26.	  
	  

	  
	  	  
Figur	  24.	  Duglighetsdiagram	  för	  bipacksedlar	  av	  storlek	  Large.	  

	  
	  
Figur	  25.	  Duglighetsdiagram	  över	  vikten	  för	  bipacksedlar	  av	  storlek	  X-‐Large.	  
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Figur	  26.	  Duglighetsdiagram	  över	  vikten	  för	  bipacksedlar	  av	  storlek	  3X-‐Large.	  

Som	  Figur	  24	  och	  25	  visar	  existerar	  en	  viss	  variation	  som	  ligger	  utanför	  
toleransgränserna	  för	  vikten.	  Utifrån	  datan	  går	  det	  dock	  inte	  att	  bedöma	  om	  det	  
är	  dimensionen	  eller	  ytvikten	  som	  avviker	  från	  satta	  värden	  i	  specifikationerna.	  
Slutsats	  utifrån	  resultatet	  dras	  att	  minst	  en	  av	  de	  två	  parametrarna,	  dimension	  
eller	  ytvikt,	  avviker	  i	  några	  fall	  från	  specificerade	  toleransgränser.	  Vidare	  visar	  
resultaten	  även	  att	  bipacksedlarnas	  vikt	  överlag	  är	  lägre	  än	  det	  beräknade	  
målvärdet.	  Samma	  resonemang	  kan,	  utifrån	  resultatet,	  inte	  dras	  för	  
parametrarna	  dimension	  eller	  ytvikt.	  	  	  
	  
Dimensionsvariation	  hos	  bipacksedlar	  
För	  att	  undersöka	  hur	  dimensioner	  hos	  bipacksedlar	  varierar	  har,	  som	  tidigare	  
nämnt,	  leverantörens	  mätprotokoll	  studerats.	  Bipacksedlar	  kan	  levereras	  i	  
antingen	  plano-‐format	  eller	  falsat	  format.	  Plano-‐format	  innebär	  att	  bipacksedeln	  
inte	  har	  förvikts	  hos	  leverantören	  medan	  falsat	  format	  innebär	  att	  bipacksedeln	  
har	  vikts	  en	  eller	  två	  gånger	  hos	  leverantören.	  För	  plano-‐format	  är	  
toleransgränsen	  ±1	  mm	  och	  för	  falsat	  format	  är	  toleransgränsen	  ±3	  mm.	  I	  Tabell	  
3	  visas	  de	  specificerade	  dimensionerna	  för	  de	  olika	  bipacksedlarna	  som	  
undersökts.	  
Tabell	  3.	  Specificerade	  dimensioner	  för	  undersökta	  bipacksedlar	  

Storlek	   Dimension	  –
plano	  (mm)	  

Tolerans-‐	  
plano	  (mm)	  

Dimension	  –
falsat	  (mm)	  

Tolerans	  –
falsat	  (mm)	  

Medium	   140*296,3	  
	  

±1	   -‐	   -‐	  

Large	   140*592,6	  
	  

±1	   140*296,3	   ±3	  

X-‐Large	   195*592,6	  
	  

±1	   195*296,3	   ±3	  

2X-‐Large	   297*423,3	  
	  

±1	   148,5*211,65	   ±3	  

3X-‐Large	   320*508	  
	  

±1	   160*254	   ±3	  
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Följande	  två	  sidor	  innehåller	  resultaten	  från	  leverantörens	  protokoll.	  Resultaten	  
visas	  i	  Figur	  27	  till	  och	  med	  Figur	  34.	  Diskussion	  av	  resultaten	  följer	  efter	  
figurerna.	  
	  

	  
Figur	  27.	  Dimensionsvariationer	  för	  bipacksedlar	  av	  storlek	  medium.	  

	  

	  
Figur	  28.	  Längdvariationer	  för	  bipacksedlar	  av	  storlek	  large	  i	  plano-‐	  och	  falsat	  format.	  

	  

	  
Figur	  29.	  Breddvariationer	  för	  bipacksedlar	  av	  storlek	  large	  och	  x-‐large	  plano-‐format. 

	  

	  
Figur	  30.	  Längdvariationer	  för	  bipacksedlar	  av	  storlek	  x-‐large	  i	  plano-‐	  och	  falsat	  format	  
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Figur	  31.	  Längdvariationer	  för	  bipacksedlar	  av	  storlek	  2x-‐large	  i	  plano-‐	  och	  falsat	  format.	  

	  

	  
Figur	  32.	  Breddvariationer	  för	  bipacksedlar	  av	  storlek	  2x-‐large	  i	  plano-‐	  och	  falsat	  format.	  

	  

	  
Figur	  33.	  Längdvariationer	  för	  bipacksedlar	  av	  storlek	  2x-‐large	  i	  plano-‐	  och	  falsat	  format.	  

	  

	  
Figur	  34.	  Breddvariationer	  för	  bipacksedlar	  av	  storlek	  3x-‐large	  i	  plano-‐	  och	  falsat	  format.	  

Som	  Figur	  27	  till	  och	  med	  34	  visar,	  befinner	  sig	  samtliga	  bipacksedlar	  inom	  
specificerade	  toleransgränser.	  Falsade	  bipacksedlar	  befinner	  sig	  generellt	  på	  den	  
övre	  sidan	  av	  målvärdet	  vilket	  även	  kan	  anses	  förväntat	  då	  en	  falsad	  bipacksedel	  
som	  minst,	  kan	  anta	  plano-‐formatet	  dividerat	  med	  två.	  Det	  här	  beror	  på	  att	  när	  
en	  bipacksedel	  viks,	  uppstår	  den	  minsta	  dimensionen	  om	  vikningen	  sker	  på	  så	  
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vis	  att	  kanterna	  på	  bipacksedeln	  ligger	  exakt	  kant	  i	  kant.	  Det	  här	  ger	  då	  ett	  falsat	  
format	  på	  plano-‐formatet	  dividerat	  med	  två.	  För	  bipacksedlar	  som	  ligger	  inom	  
specifikation	  för	  plano-‐format	  kommer	  därför	  bipacksedeln,	  i	  falsat	  format,	  vara	  
som	  minst	  målvärdet	  -‐	  0,5	  mm	  och	  inte	  målvärdet	  –	  3	  mm	  som	  är	  specificerat	  i	  
dagsläget.	  Det	  här	  beror	  på	  att	  det	  minsta	  värdet	  som	  kan	  antas	  är	  när	  kanterna	  
ligger	  kant	  i	  kant	  vilket	  ger	  en	  undre	  toleransgräns,	  för	  en	  falsad	  bipacksedel,	  på	  
den	  undre	  toleransgränsen	  för	  plano-‐formatet	  dividerat	  med	  två.	  
	  

Kvalitativ	  faktainsamling	  
Kvalitativ	  data	  har	  samlats	  in	  genom	  intervjuer	  på	  operatörer,	  
förpackningsingenjörer,	  gruppchefer,	  maskintekniker,	  leverantör	  av	  
bipacksedlar	  samt	  forskare	  inom	  förpackningsteknologi.	  Åsikterna	  har	  
kategoriserats	  i	  grupperna:	  

• Bipacksedlarnas	  dimensioner	  
• Bipacksedlarnas	  yta	  
• Hantering	  
• Bipacksedlarnas	  kanter	  

	  
Bipacksedlarnas	  dimensioner	  
Utifrån	  genomförda	  intervjuer	  har	  det	  framgått	  att	  dimensionerna	  på	  
bipacksedlar	  upplevs	  variera.	  Inom	  samma	  bunt	  har	  det	  påtalats	  att	  
bipacksedlarna	  kan	  variera	  ett	  par	  mm.	  
	  

”Bipacken	  kan	  ha	  en	  längdskillnad	  på	  upp	  mot	  2	  mm	  på	  enskilda	  
bipacksedlar	  i	  samma	  bunt,	  vilket	  då	  gör	  plockningen	  till	  ett	  lotteri.”	  
(Maskintekniker)	  

	  
”Bipacksedlarnas	  storlek	  varierar,	  det	  handlar	  om	  mm.”	  (Operatör)	  

	  
En	  viss	  variation	  tillåts	  enlig	  specifikationen	  och	  för	  falsade	  bipacksedlar	  är	  den	  
tillåtna	  variationen	  större	  än	  för	  bipacksedlar	  av	  plano-‐format.	  Den	  generella	  
uppfattningen	  är	  att	  ju	  större	  storlek	  bipacksedlarna	  har,	  desto	  mer	  problem	  
uppstår.	  
	  

”Stora	  bipacksedlar	  ger	  mer	  problem	  och	  fler	  stopp.”	  (Operatör)	  
	  

”Det	  är	  framförallt	  de	  stora	  bipacken	  som	  orsakar	  problem.”	  (Gruppchef)	  
	  
Något	  som	  har	  setts	  som	  en	  lösning	  på	  problemen	  med	  stora	  bipacksedlar	  är	  att	  
använda	  sig	  av	  helt	  färdigvikta,	  tejpade	  bipacksedlar	  som	  vikts	  hos	  leverantör.	  
Den	  här	  typen	  av	  bipacksedlar	  behöver	  endast	  laddas	  i	  ett	  magasin	  innan	  de	  
skjuts	  in	  i	  vikkapslar.	  Med	  andra	  ord	  behöver	  inte	  vikverk	  användas.	  Den	  typen	  
har	  använts	  på	  ett	  annat	  site	  där	  det	  resulterat	  i	  kortare	  ställtider,	  ökad	  
produktionstakt	  och	  färre	  stopp.	  Även	  inom	  PET	  Packning	  har	  färdigvikta	  
bipacksedlar	  använts.	  Då	  har	  dock	  bipacksedlarna	  varit	  limmade	  och	  inte	  
tejpade.	  Men	  på	  PET	  Packning	  har	  det	  inte	  fungerat	  lika	  bra	  vilket	  bland	  annat	  
tros	  bero	  på	  limmet.	  Typen	  av	  maskin	  är	  även	  något	  som	  uppfattas	  som	  en	  orsak	  
till	  problemen	  då	  den	  maskin	  som	  används	  på	  PET	  Packning	  är	  känsligare	  mot	  
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variationer	  hos	  de	  färdigvikta	  bipacksedlarna.	  Den	  generella	  uppfattningen	  är	  
dock	  att	  det	  kommer	  att	  fungera	  bättre	  när	  mer	  kunskap	  och	  vana	  erhållits.	  
	  

	  ”Jag	  tror	  att	  vi	  i	  framtiden	  kommer	  att	  gå	  över	  helt	  till	  förvikta	  
bipacksedlar.”	  (Förpackningsutveckling)	  
	  
”Sedan	  vi	  började	  köra	  med	  förvikta,	  tejpade	  bipacksedlar	  har	  det	  flutit	  på	  
mycket	  bättre	  och	  arbetsmiljön	  för	  operatörerna	  blir	  betydligt	  bättre	  då	  de	  
maskinerna	  inte	  låter	  lika	  mycket.”	  (Förpackningsutveckling	  från	  ett	  annat	  
site)	  
	  

Frågan	  om	  att	  specifikationer	  upplevs	  för	  vida	  har	  kommit	  upp	  och	  det	  pågår	  ett	  
arbete	  för	  att	  undersöka	  om	  mindre	  toleransgränser	  kan	  specificeras.	  De	  tillåtna	  
toleransgränserna	  för	  variationer	  är	  i	  dagsläget	  större	  än	  de	  gränser	  som	  
maskinleverantören	  av	  vikverk	  rekommenderar.	  Åsikterna	  går	  dock	  isär	  
huruvida	  de	  rekommenderade	  toleransgränserna	  överensstämmer	  med	  vad	  
maskinerna	  i	  verkligheten	  klarar	  av.	  
	  

”De	  variationer	  som	  maskinleverantören	  rekommenderar	  är	  snävare	  än	  de	  
variationer	  som	  tillåts	  enligt	  materialspecifikationen.”	  (Maskintekniker)	  

	  
”Jag	  tror	  att	  maskinerna	  klarar	  större	  variationer	  än	  vad	  
maskinleverantören	  specificerat,	  men	  man	  bör	  ändå	  undersöka	  om	  
toleranserna	  i	  materialet	  kan	  minskas	  och	  undersöka	  de	  verkliga	  
toleransgränserna	  för	  maskinerna.”	  (Maskintekniker)	  

	  
Något	  som	  dock	  påpekats	  är	  att	  materialspecifikationerna	  har	  tagits	  fram	  och	  
satts	  utifrån	  vad	  materialleverantören	  anser	  sig	  kunna	  producera.	  Att	  då	  sätta	  
snävare	  toleranser	  skulle	  inte	  per	  automatik	  säkerställa	  ett	  bättre	  resultat.	  
	  

”Leverantören	  gör	  ju	  så	  gott	  de	  kan.	  Det	  är	  därför	  inte	  säkert	  att	  snävare	  
toleranser	  hjälper	  oss?...Det	  kanske	  endast	  ger	  oss	  möjlighet	  att	  reklamera	  
mer	  material.”	  (Förpackningsutveckling)	  

	  
Bipacksedlarnas	  yta	  
Bipacksedlarnas	  yta	  upplevs	  variera	  genom	  att	  vissa	  bipacksedlar	  uppfattas	  som	  
mer	  glatta	  än	  andra.	  Den	  generella	  åsikten	  är	  att	  ju	  glattare	  yta,	  desto	  mer	  
problem	  uppstår.	  	  
	  

”Vi	  får	  ibland	  glatta	  bipacksedlar	  som	  vikverket	  inte	  klarar	  av	  att	  plocka.”	  
(Operatör)	  

	  
”När	  det	  är	  glatta	  bipacksedlar	  är	  vikverket	  svårare	  att	  ställa	  
in…problemet	  kan	  även	  bero	  på	  att	  gummivalsarna	  i	  vikverket	  är	  gamla	  
eller	  att	  de	  inte	  har	  blivit	  smorda	  tillräckligt	  nyligen.”	  (Maskintekniker)	  	  	  

	  
Även	  leverantören	  av	  bipacksedlar	  upplever	  att	  ytan	  varierar	  hos	  bipacksedlarna	  
och	  är	  medveten	  om	  problemet	  hos	  AstraZeneca.	  
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”Vi	  jobbar	  med	  ett	  projekt	  med	  förhoppning	  att	  vi	  ska	  få	  förståelse	  för	  
varför	  friktionen	  varierar.	  När	  friktionen	  varierar	  ställer	  det	  till	  problem	  
även	  i	  våra	  maskiner.”	  (Materialleverantör)	  

	  
Varierande	  friktion	  på	  papper	  är	  ett	  vanligt	  förekommande	  problem	  inom	  
pappersbranschen	  och	  beror	  framförallt	  på	  vilka	  kemikalier	  som	  finns	  på	  
papperets	  yta.	  Det	  kan	  även	  bero	  på	  papperets	  ytråhet4.	  	  
	  

”Varierande	  friktion	  beror	  framförallt	  på	  papperets	  ytkemikalier.	  Till	  viss	  
del	  kan	  det	  även	  bero	  på	  papperets	  ytråhet,	  men	  framförallt	  på	  
ytkemikalierna.”	  (Professor	  inom	  Packaging	  Technology,	  KTH)	  

	  
Hantering	  av	  material	  
Hantering	  av	  material	  anses	  som	  en	  av	  huvudfaktorerna	  för	  hur	  bra	  packningen	  
fungerar.	  Det	  är	  bland	  annat	  viktigt	  att	  bipacksedlarna	  luftas	  för	  hand	  samt	  att	  
luftfuktigheten	  hålls	  på	  relativt	  konstant	  nivå.	  I	  dagsläget	  förvaras	  materialet	  till	  
viss	  del	  i	  lokaler	  med	  en	  luftfuktighet	  som	  ligger	  utanför	  den	  rekommenderade	  
luftfuktigheten.	  Vidare	  anses	  standarderna	  och	  inställning	  av	  maskiner	  som	  en	  
viktig	  aspekt.	  	  
	  	  

”Jag	  vet	  inte	  om	  det	  finns	  variationer	  i	  materialet,	  om	  vi	  har	  bra	  
inställningslistor	  brukar	  det	  fungera	  bra.”	  (Operatör)	  

	  
”Temperatur	  och	  fuktighet	  i	  lokalen	  samt	  hur	  man	  lägger	  på	  
bipacksedlarna	  är	  det	  som	  i	  slutändan	  är	  avgörande	  för	  att	  en	  bipack	  ska	  
plockas	  och	  vikas	  korrekt…en	  förutsättning	  är	  även	  att	  man	  har	  en	  maskin	  i	  
gott	  skick.”	  (Maskintekniker)	  
	  
	  

Ibland	  uppstår	  problem	  med	  att	  bipacksedlarna	  fastnar	  i	  varandra	  när	  de	  ska	  
matas	  in	  i	  vikverket	  vilket	  medför	  att	  maskinen	  stannar.	  För	  att	  undvika	  
problemet	  finns	  det	  instruktioner	  för	  hur	  bipacksedlarna	  ska	  luftas	  innan	  de	  
läggs	  upp	  så	  att	  de	  på	  så	  vis	  lossnar	  från	  varandra.	  Ett	  tag	  genomfördes	  även	  ett	  
försök	  där	  en	  vibrerande	  maskin	  användes	  för	  att	  skaka	  isär	  bipacksedlarna.	  
Maskinen	  togs	  dock	  bort	  då	  det	  inte	  visade	  på	  märkbart	  bättre	  resultat.	  
	  

”Ibland	  fastnar	  bipacksedlarna	  i	  varandra	  när	  de	  ska	  föras	  in	  i	  vikverk.”	  
(Operatör)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ytråhet	  är	  ett	  mått	  på	  hur	  jämn	  en	  yta	  är.	  
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Bipacksedlarnas	  kanter	  
För	  att	  minimera	  påverkan	  av	  varierande	  luftfuktighet	  ska	  bipacksedlarna	  
levereras	  inpackade	  i	  täta	  plastfilmer.	  Ibland	  har	  dock	  inte	  plasten	  förslutits	  
tillräckligt	  och	  bipacksedlarna	  kan	  då	  påverkas	  av	  fuktighetsvariationerna.	  
Bipacksedlarna	  kan	  då	  se	  ut	  som	  illustrationen	  i	  Figur	  35.	  
	  

	  
Figur	  35.	  Bipacksedlar	  som	  exponerats	  för	  varierande	  luftfuktighet.	  

	  
Buntar	  med	  förvikta	  bipacksedlar	  ska	  enligt	  specifikation	  levereras	  med	  
skyddskartong	  på	  ovan	  och	  undersida	  som	  ska	  skydda	  bipacksedlarna	  mot	  
skador.	  Hur	  kraftig	  skyddskartongen	  är	  upplevs	  påverka	  hur	  bra	  bipacksedlarna	  
fungerar	  vid	  packningen.	  Typ	  av	  kartong	  är	  inte	  specificerad	  till	  leverantör	  i	  
dagsläget.	  Både	  plasten	  och	  kartongen	  tycks	  påverka	  hur	  raka	  kanter	  buntarna	  
får	  vilket	  i	  sin	  tur	  påverkar	  packningen.	  Figur	  36	  illustrerar	  hur	  det	  ser	  när	  
kanterna	  på	  buntarna	  inte	  är	  raka.	  
	  

	  
Figur	  36.	  Illustration	  av	  en	  bunt	  bipacksedlar	  som	  inte	  har	  raka	  kanter.	  

Det	  som	  kan	  hända	  när	  buntarna	  ser	  ut	  som	  ovan	  är	  att	  vikverket	  plockar	  fler	  än	  
en	  bipacksedel	  vid	  packningen	  vilket	  orsakar	  stopp	  i	  maskinen.	  	  
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4b.	  Orsaksanalys	  
Steget	  efter	  faktainsamlingen	  i	  PDCAn	  är	  orsaksanalys	  som	  har	  presenterats	  med	  
hjälp	  av	  ett	  fiskbensdiagram	  utifrån	  insamlad	  kvantitativ	  och	  kvalitativ	  data	  som	  
redovisats	  under	  faktainsamling.	  Fiskbensdiagramet	  redovisas	  i	  Figur	  37.	  
	  
	  

	  
Figur	  37.	  Fiskbensdiagram	  för	  grundorsaker	  till	  oplanerade	  stopp.	  

	  

4c.	  Prioritering	  
Utifrån	  de	  troliga	  orsakerna	  listade	  i	  Figur	  37	  har	  tre	  av	  dem	  prioriteras	  för	  
fortsatt	  arbete.	  De	  valda	  orsakerna	  är:	  

• Varierande	  yta	  
• Variationer	  i	  dimension	  
• Bipacksedlar	  med	  vågformade	  kanter	  

Anledningen	  att	  just	  de	  här	  tre	  valdes	  beror	  på	  att	  de	  bedöms	  som	  de	  parametrar	  
som	  produktionen	  har	  minst	  insyn	  och	  kunskap	  om	  i	  dagsläget.	  I	  Figur	  38	  visas	  
orsakerna	  i	  en	  prioriteringsmatris.	  I	  matrisen	  har	  effekt	  och	  genomförbarhet	  
bedömts.	  Viktningen	  i	  prioriteringsmatrisen	  har	  gjorts	  utifrån	  kvalitativ	  data	  
genom	  intervjuer	  och	  observationer.	  Faktiska	  siffror	  för	  kostnad,	  effekt	  och	  
genomförbarhet	  har	  med	  andra	  ord	  inte	  tagits	  med	  vid	  prioriteringen.	  	  
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Figur	  38.	  Prioriteringsmatris	  

4d.	  Hitta	  grundorsak	  
De	  tre	  valda	  orsakerna	  från	  Figur	  38	  har	  studerats	  vidare	  för	  att	  identifiera	  
grundorsaker	  till	  att	  problemet	  uppstår.	  Bland	  annat	  har	  metoden	  varför-‐varför	  
använts.	  I	  Figur	  39	  visas	  troliga	  grundorsaker	  till	  varför	  bipacksedlarnas	  yta	  
varierar.	  
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Figur	  39.	  Grundorsaker	  till	  att	  bipacksedlarna	  yta	  varierar.	  

Som	  Figur	  39	  visar	  kan	  merparten	  av	  orsakerna	  härledas	  till	  följande:	  
• Grundmaterial	  
• Specifikation	  
• Tryckpress	  
	  

I	  Figur	  40	  presenteras	  möjliga	  orsaker	  till	  att	  bipacksedlarnas	  dimensioner	  
varierar.	  	  
	  

	  

Figur	  40.	  Orsaker	  till	  att	  bipacksedlarnas	  dimensioner	  varierar.	  
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Som	  Figur	  40	  visar	  kan	  dimensionsvariationerna	  härledas	  till:	  	  
• Materialspecifikation	  
• Leverantörens	  processer	  

	  
I	  Figur	  41	  redovisas	  orsaker	  till	  att	  bipacksedlarnas	  kanter	  blir	  vågformade.	  
	  

	  
Figur	  41.	  Orsaker	  till	  att	  bipacksedlarna	  får	  vågformade	  kanter.	  

Som	  figuren	  visar	  bedöms	  orsakerna	  kunna	  härledas	  till:	  
• Typ	  av	  omslutande	  plast	  
• Process	  hos	  leverantör	  

5.	  Ta	  fram	  åtgärder	  för	  att	  lösa	  problemet	  
Det	  sista	  steget	  som	  har	  genomförts	  i	  PDCAn	  är	  att	  ta	  fram	  åtgärder	  för	  att	  lösa	  
problemet.	  Åtgärder	  för	  var	  och	  en	  av	  de	  tre	  prioriterade	  grundorsakerna	  har	  
tagits	  fram	  och	  presenteras	  nedan.	  	  
	  
Varierande	  yta	  på	  bipacksedlar	  
På	  kort	  sikt	  behöver	  mer	  kunskap	  om	  varför	  bipacksedlarnas	  yta	  varierar	  
erhållas.	  För	  att	  erhålla	  mer	  kunskap	  rekommenderas	  mer	  omfattande	  styrning	  
och	  sammankoppling	  mellan	  leverantörens	  och	  AstraZenecas	  processer.	  
Spårbarhet	  om	  vilken	  tryckpress,	  övriga	  verktyg	  samt	  vilka	  färger	  som	  använts	  
hos	  leverantören	  bör	  finnas.	  De	  här	  faktorerna	  bör	  sedan	  jämföras	  med	  
körbarheten	  på	  packningslinjerna.	  När	  ovanstående	  är	  uppnått	  kan	  samband	  
mellan	  leverantörens	  processer	  och	  körbarhet	  på	  packningslinjerna	  studeras.	  
	  
Förslagsvis	  bör	  leverantören	  testa	  friktionen	  hos	  bipacksedlarna	  så	  att	  
parametern	  effektivare	  kan	  styras.	  Om	  möjligt	  bör	  även	  ytkemikalier	  på	  
bipacksedlarna	  testas	  efter	  att	  bipacksedlarna	  tryckts.	  
	  
Åtgärder	  

• Ta	  fram	  ett	  system	  där	  det	  för	  varje	  order	  dokumenteras:	  
o Grundmaterial	  
o Materialbatch	  hos	  leverantör	  
o Tryckpress	  
o Vilka	  färger	  som	  använts	  
o Mätresultat	  från	  leverantörens	  tester	  
o Mätresultat	  från	  AstraZenecas	  egna	  tester	  

• Hjälp	  leverantören	  med	  att	  förbättra	  parametern	  genom	  att	  tillhandhålla	  
kunskap	  i	  förbättringsmetodik	  och	  Lean.	  
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Varierande	  dimension	  på	  bipacksedlar	  
En	  av	  grundorsakerna	  till	  att	  bipacksedlarnas	  dimensioner	  varierar	  bedöms	  vara	  
att	  det	  enligt	  specifikation	  tillåts	  för	  stora	  variationer	  för	  falsade	  bipacksedlar.	  
För	  att	  åtgärda	  det	  bör	  vikverkets	  toleranser	  för	  variationer	  utredas	  tydligare.	  
Vidare	  skulle	  leverantörens	  processer	  behöva	  bli	  mer	  stabila.	  För	  att	  förbättra	  
leverantörens	  processer	  föreslås	  att	  ett	  förbättringsprojekt	  inleds	  tillsammans	  
med	  AstraZeneca	  och	  leverantören	  för	  att	  utreda	  och	  eliminera	  urskiljbara	  
variationer	  inom	  processerna.	  Som	  resultaten	  visade	  i	  avsnittet	  om	  
faktainsamling	  förefaller	  leverantörens	  processer	  bra	  enligt	  leverantörens	  egna	  
mätprotokoll.	  Utifrån	  den	  kunskapen	  bör	  toleransgränserna	  för	  falsade	  
bipacksedlar	  kunna	  smalnas	  av.	  	  Vidare	  bör	  det	  även	  undersökas	  huruvida	  
mängden	  bipacksedlar	  av	  plano-‐format	  kan	  utökas	  i	  förhållande	  till	  falsat	  format	  
då	  bipacksedlar	  i	  plano-‐format	  upplevs	  ge	  en	  bättre	  körbarhet.	  
	  
Åtgärder	  

• Genomför	  testkörningar	  där	  bipacksedlar	  av	  varierande	  dimensioner	  körs	  
för	  att	  identifiera	  hur	  stora	  variationer	  som	  vikverket	  klarar	  av.	  

• Genomför	  ett	  förbättringsprojekt	  för	  att	  minimera	  variationen	  hos	  
leverantörens	  processer.	  

• Minska	  toleransgränserna	  för	  falsade	  bipacksedlar.	  
• Undersök	  möjlighet	  att	  utöka	  mängden	  bipacksedlar	  av	  plano-‐format.	  

	  
Bipacksedlar	  med	  vågformade	  kanter	  
Vågformade	  kanter	  på	  bipacksedlar	  bedöms	  framförallt	  bero	  på	  att	  plasten	  som	  
ska	  försluta	  bipacksedlarna	  inte	  sluter	  tätt.	  Största	  orsaken	  till	  det	  bedöms	  vara	  
att	  förseglingen	  släppt	  vilket	  i	  sin	  tur	  troligtvis	  beror	  på	  leverantörens	  processer.	  
Det	  här	  fenomenet	  är	  dock	  något	  som	  avviker	  från	  normala	  situationer.	  Det	  
normala	  är	  alltså	  att	  kanterna	  inte	  är	  vågformade.	  Därför	  uppskattas	  fenomenet	  
vara	  något	  som	  leverantören	  normalt	  kan	  hantera.	  Något	  som	  dock	  bör	  göras	  
från	  AstraZenecas	  sida	  är	  att	  uppmärksamma	  problemet	  samt	  följa	  upp	  om	  
leverantören	  vidtar	  några	  åtgärder	  för	  att	  utreda	  och	  lösa	  problemet.	  Falsade	  
bipacksedelbuntar	  ska	  enligt	  specifikation	  omslutas	  med	  en	  typ	  av	  
skyddskartong.	  Vilken	  typ	  av	  kartong	  som	  används	  är	  dock	  inte	  specificerat	  och	  
det	  har	  påtalats	  att	  typen	  av	  kartong	  tycks	  spela	  in	  på	  bipacksedlarna	  körbarhet.	  
Därmed	  bör	  kvaliteten	  på	  kartongen	  specificeras.	  	  	  
	  
Åtgärder	  

• Uppmärksamma	  problemet	  till	  leverantören	  så	  att	  de	  i	  sin	  tur	  kan	  
bedöma	  vilka	  åtgärder	  som	  behöver	  göras	  för	  att	  minimera	  risken	  att	  
fenomenet	  uppstår	  igen.	  	  

• Följ	  upp	  leverantörens	  åtgärder	  	  
• Uppdatera	  specifikation	  med	  vilken	  typ	  av	  kartong	  som	  ska	  användas	  

som	  skyddskartong.	  
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5.3 Analys	  och	  reflektion	  av	  modell	  
AstraZenecas	  modell	  för	  PDCA	  bedöms	  generellt	  vara	  strukturerad	  och	  
lättöverskådligt.	  De	  olika	  stegen	  följer	  en	  logisk	  följd	  vilket	  gör	  att	  syftet	  för	  
respektive	  steg	  är	  lätt	  att	  förstå.	  Den	  mest	  övergripande	  positiva	  aspekten	  är	  att	  
användaren	  får	  en	  strukturerad	  mall	  att	  arbeta	  efter.	  I	  det	  här	  projektet	  var	  de	  
tre	  första	  stegen	  relativt	  enkla	  att	  genomföra.	  De	  tre	  första	  stegen	  är	  Definition	  av	  
problem,	  Avgränsning	  av	  problem	  samt	  Formulerande	  av	  mål.	  	  Det	  fjärde	  steget,	  
som	  handlar	  om	  att	  samla	  in	  fakta	  för	  att	  identifiera	  grundorsaker	  var	  det	  
svåraste	  steget	  då	  det	  var	  svårt	  att	  avgöra	  när	  tillräckligt	  med	  fakta	  hade	  samlats	  
in.	  Det	  här	  medförde	  att	  en	  hel	  del	  fakta	  samlades	  in	  och	  analyserades	  utan	  att	  ge	  
några	  resultat.	  Det	  var	  även	  svårt	  att	  hitta	  bland	  all	  data.	  På	  AstraZeneca	  sparas	  
och	  loggas	  väldigt	  mycket	  aktiviteter	  så	  det	  finns	  väldigt	  mycket	  och	  värdefull	  
data	  att	  hämta.	  Det	  som	  var	  svårt	  var	  att	  förstå	  och	  få	  en	  bra	  överblick	  över	  all	  
data	  så	  att	  den	  mest	  lämpliga	  kunde	  användas.	  Vid	  intervjuer	  var	  det	  även	  svårt	  
att	  säkerställa	  trovärdigheten	  och	  att	  tillräckligt	  många	  källor	  intervjuats	  från	  
olika	  funktioner.	  Det	  var	  även	  svårt	  att	  avgöra	  vilka	  verktyg	  som	  skulle	  användas	  
för	  att	  sedan	  analysera	  den	  insamlade	  datan.	  	  	  
	  
Under	  PDCAn	  har	  flertalet	  personer	  och	  funktioner	  varit	  delaktiga	  men	  det	  är	  
framförallt	  endast	  en	  person	  som	  genomfört	  PDCAn.	  PDCA	  bedöms	  fungera	  bäst	  
att	  genomföra	  i	  en	  tvärfunktionell	  grupp	  för	  att	  säkerställa	  objektivitet	  och	  
validitet.	  Tvärfunktionalitet	  bedöms	  även	  ge	  ett	  effektivare	  resultat	  då	  lämpliga	  
åtgärder	  kan	  tas	  fram.	  	  
	  
I	  den	  här	  PDCAn	  genomfördes	  endast	  P-‐fasen	  vilket	  är	  negativt	  för	  den	  här	  
analysen	  då	  slutresultatet	  inte	  kan	  analyseras	  och	  bedömas.	  För	  att	  kunna	  
analysera	  modellen	  fullt	  ut	  behöver	  hela	  modellen	  genomföras	  i	  den	  form	  den	  
normalt	  genomförs	  i.	  	  

5.4 Intervjuer,	  observationer	  och	  sekundärdata	  
I	  det	  här	  avsnittet	  beskrivs	  insamlad	  data	  som	  erhållits	  genom	  intervjuer	  och	  
observationer	  som	  behandlar	  AstraZenecas	  arbete	  med	  ständiga	  förbättringar.	  
Informationen	  har	  delats	  in	  i	  fem	  större	  områden;	  

• Engagemang	  hos	  medarbetare	  och	  ledning	  
• Uppföljning	  av	  förbättringar	  
• Samarbete	  mellan	  olika	  funktioner	  inom	  verksamheten	  
• Leverantörssamarbete	  
• Val	  av	  förbättringsmetod/förbättringsverktyg	  
• Förbättringsarbete	  inom	  läkemedelsbranschen	  
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5.4.1 Engagemang	  för	  ständiga	  förbättringar	  
För	  att	  förbättringar	  ska	  initieras	  på	  AstraZeneca	  krävs	  det	  generellt	  att	  det	  sätts	  
ett	  krav	  uppifrån.	  Oftast	  är	  kravet	  tidsatt	  och	  om	  målet	  inte	  skulle	  vara	  uppfyllt	  
vid	  den	  tidpunkt	  som	  fastställts	  innebär	  det	  ofta	  konsekvenser.	  Det	  här	  medför	  
att	  engagemanget	  för	  att	  uppnå	  mål	  generellt	  uppfattas	  som	  stort	  bland	  
intervjuade	  respondenter.	  Mål	  satta	  av	  ledningen	  delas	  upp	  på	  respektive	  nivå	  så	  
att	  samtliga	  medarbetare	  blir	  delaktiga	  i	  att	  nå	  målen.	  Ledare	  på	  respektive	  nivå	  
har	  till	  uppgift	  att	  leda	  och	  coacha	  sina	  medarbetare	  till	  att	  nå	  målen.	  Satta	  mål	  
ska	  vara	  utmanande	  och	  en	  viktig	  del	  för	  ledarna	  är	  att	  ge	  sina	  medarbetare	  de	  
verktyg	  och	  resurser	  de	  behöver	  för	  att	  själva	  kunna	  se	  hur	  förbättringar	  kan	  
genomföras	  och	  hur	  delmål	  kan	  uppnås.	  	  

	  
”Initialt	  kan	  målen	  kännas	  väldigt	  abstrakta	  och	  nästan	  omöjliga	  att	  nå.	  
Ledarnas	  uppgift	  är	  att	  ge	  medarbetarna	  de	  verktyg	  som	  behövs	  för	  att	  de	  
ska	  kunna	  se	  möjligheter	  att	  genomföra	  små	  förbättringar	  i	  slutmålets	  
riktning	  och	  förflytta	  sig	  uppåt	  i	  förbättringstrappan”	  (Lean-‐koordinator)	  

	  
Till	  en	  början	  ses	  ofta	  det	  satta	  slutmålet	  som	  svårt	  att	  nå.	  Verktygens	  syfte	  är	  att	  
medarbetarna	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  se	  delmålen	  och	  därigenom	  förflytta	  sig	  en	  bit	  
upp	  i	  förbättringstrappan	  som	  visas	  i	  Figur	  2.	  I	  det	  här	  skedet	  sätts	  ett	  nytt	  
greppbart	  delmål.	  På	  så	  vis	  kommer	  små	  ständiga	  förbättringar	  genomföras	  med	  
avsikten	  att	  tillslut	  nå	  det	  satta	  slutmålet.	  	  
	  
Gällande	  medarbetarnas	  engagemang	  för	  ständiga	  förbättringar	  upplevs	  
engagemanget	  som	  stort.	  Den	  generella	  uppfattningen	  hos	  respondenter	  är	  att	  
medarbetare	  inom	  PET	  Packning	  är	  duktiga	  och	  drivna	  när	  det	  gäller	  att	  
förbättra	  verksamheten	  så	  länge	  rätt	  förutsättningar	  ges.	  	  
	  

”Vi	  har	  väldigt	  duktiga	  medarbetare,	  det	  svåra	  är	  att	  lyckas	  ta	  tillvara	  på	  
det.”	  (Lean-‐koordinator)	  

	  
När	  förbättringar	  genomförs	  genomgår	  ofta	  medarbetarna	  de	  fyra	  faserna	  i	  den	  
så	  kallade	  fyrarummaren,	  även	  kallad	  förändringens	  fyra	  rum	  som	  visas	  i	  Figur	  3	  
som	  illustrerats	  av	  en	  av	  respondenterna.	  Till	  en	  början	  känns	  målen	  omöjliga	  att	  
nå,	  medarbetarna	  befinner	  sig	  då	  i	  rummet	  ”förnekelse”.	  Genom	  tillhandahållna	  
verktyg	  och	  resurser	  övergår	  de	  till	  nästa	  rum	  där	  de	  snarare	  är	  förvirrade	  och	  
kan	  överblicka	  delmål.	  	  
	  

”Efter	  ett	  tag	  börjar	  man	  se	  att	  det	  kanske	  finns	  möjlighet	  att	  genomföra	  
små	  förbättringar.	  Förbättringarna	  må	  vara	  små	  men	  det	  är	  ett	  steg	  i	  rätt	  
riktning”	  (Lean-‐koordinator)	  

	  
Då	  befinner	  sig	  människorna	  i	  rummet	  ”förbättring”	  där	  de	  tillhandahållna	  
verktygen	  används	  för	  att	  genomföra	  små	  förbättringar	  i	  slutmålets	  riktning.	  
Tillslut	  kommer	  de	  in	  i	  rummet	  ”Nöjd”	  där	  antingen	  ett	  delmål	  eller	  slutmål	  har	  
uppnåtts.	  	  
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Under	  genomförda	  intervjuer	  har	  det	  påtalats	  att	  ett	  hinder	  för	  
förbättringsarbetet	  på	  AstraZeneca	  är	  tid.	  Att	  leverera	  läkemedel	  i	  rätt	  tid	  är	  
extremt	  viktigt	  då	  förseningar	  skulle	  kunna	  innebära	  att	  människor	  inte	  får	  sina	  
mediciner	  när	  de	  behöver.	  Ett	  läkemedelsföretag	  skulle	  därför	  förlora	  väldigt	  
mycket	  pengar	  om	  deras	  läkemedel	  inte	  levereras	  enligt	  planering.	  Om	  det	  
uppstår	  stressiga	  körplaner	  prioriteras	  därför	  produktionen	  framför	  ständiga	  
förbättringar.	  
	  

”Om	  det	  är	  stressigt	  att	  hinna	  med	  körplanen	  prioriteras	  
förbättringsarbetet	  bort”	  (Produktionstekniker)	  

	  
För	  att	  minimera	  risken	  för	  sena	  leveranser	  genomförs	  riskplaneringar	  och	  
bedömningar	  så	  att	  det	  i	  teorin	  alltid	  ska	  finnas	  tillräckligt	  med	  personal	  och	  
övriga	  resurser	  för	  att	  kunna	  hantera	  oplanerade	  händelser.	  Samtidigt	  är	  det	  
svårt	  att	  ta	  med	  allt	  i	  beräkningen.	  En	  del	  saker	  upplevs	  som	  svåra	  att	  förutse.	  
Exempel	  på	  en	  svårighet	  för	  PET	  packning	  är	  när	  det	  uppstår	  problem	  hos	  andra	  
avdelningar	  då	  PET	  Packning	  är	  ett	  av	  de	  sista	  stegen	  innan	  läkemedlen	  
levereras	  till	  slutkund.	  	  
	  

”Vi	  är	  sista	  ledet	  i	  kedjan	  innan	  kund.	  Om	  något	  tidigare	  led	  är	  försenat	  kan	  
det	  bli	  stressigt	  för	  oss	  att	  hinna	  med.”	  (Produktionstekniker)	  

	  
Att	  säkerställa	  att	  processerna	  ska	  hinna	  med	  att	  leverera	  i	  tid	  genom	  att	  säkra	  
upp	  med	  tillräckligt	  mycket	  personal	  kan	  medföra	  vissa	  begränsningar.	  
Problemen	  uppfattas	  inte	  komma	  upp	  till	  ytan	  i	  samma	  utsträckning	  som	  de	  
uppfattas	  göra	  hos	  företag	  som	  bedöms	  sträva	  efter	  att	  minimera	  resurser	  så	  
långt	  det	  är	  möjligt.	  Det	  här	  kan	  i	  sin	  tur	  medföra	  att	  ständiga	  förbättringar	  inte	  
genomförs	  i	  den	  omfattning	  som	  det	  har	  potential	  att	  göra.	  Det	  beror	  helt	  enkelt	  
på	  att	  problemen	  inte	  uppfattas	  inom	  verksamheten.	  	  
	  

”Vi	  har	  många	  anställda	  vilket	  gör	  att	  förbättringsmöjligheter	  inte	  
uppfattas	  i	  samma	  utsträckning	  som	  jag	  tror	  att	  det	  gör	  hos	  företag	  i	  andra	  
branscher”	  (Produktionstekniker)	  

	  
Små	  kontinuerliga	  förbättringar	  är	  något	  som	  uppmuntras	  i	  de	  dagliga	  rutinerna	  
i	  PET	  Packning.	  Inom	  arbetsgrupperna	  finns	  det	  förbättringstavlor	  där	  samtliga	  
medarbetare	  inom	  arbetsgruppen	  kan	  komma	  med	  förslag	  på	  förbättringar.	  
Varje	  dag	  under	  så	  kallade	  Pulsen-‐möten	  tas	  ett	  antal	  punkter	  upp.	  En	  av	  
punkterna	  behandlar	  handlingar	  som	  kan	  kopplas	  till	  AstraZenecas	  värderingar.	  
Vid	  den	  punkten	  efterfrågas:	  
	  

”Vad	  har	  vi	  gjort	  bra	  det	  senast	  dygnet?...Vilken	  värdering	  kopplar	  du	  det	  
till?”	  
	  

Något	  som	  ofta	  tas	  upp	  är	  just	  om	  några	  förbättringar	  har	  genomförts.	  
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5.4.2 Uppföljning	  av	  förbättringar	  
Enligt	  de	  verktyg	  som	  AstraZeneca	  använder	  sig	  av	  vid	  förbättringsarbeten	  ska	  
mål	  följas	  upp.	  Saker	  som	  ska	  behandlas	  är	  bland	  annat	  vilken	  effekt	  
förbättringen	  fick,	  om	  satta	  mål	  uppnåddes	  samt	  om	  målen	  uppnåddes	  i	  tid.	  Att	  
endast	  genomföra	  förändringar	  vars	  resultat	  planeras	  att	  mäta	  upplevs	  som	  en	  
viktig	  faktor	  för	  förbättringsarbetet.	  Om	  resultatet	  inte	  mäts	  finns	  det	  en	  risk	  att	  
medarbetare	  inte	  uppfattar	  förändringen	  som	  lika	  viktig.	  	  
	  

”Man	  bör	  aldrig	  sätta	  ett	  mål	  som	  man	  inte	  har	  för	  avsikt	  att	  följa	  upp.”	  
(Lean-‐koordinator).	  

	  
Uppföljning	  är	  dock	  något	  som	  till	  viss	  del	  prioriteras	  ner	  vilket	  bland	  annat	  
beror	  på	  att	  det	  kan	  uppstå	  kritiska	  situationer	  som	  måste	  prioriteras	  före.	  Det	  
upplevs	  även	  att	  efterfrågan	  på	  uppföljningar	  inte	  är	  tillräckligt	  stark.	  Krav	  på	  
tätare	  uppföljning	  av	  mål	  och	  bättre	  disciplin	  föreslås	  av	  respondenter	  för	  att	  
öka	  uppföljningsnivån.	  	  
	  

”Vi	  skulle	  kunna	  bli	  bättre	  på	  att	  följa	  upp	  våra	  förbättringsarbeten.	  Till	  
exempel	  genom	  att	  tydligare	  planera	  in	  tid	  för	  uppföljning	  i	  våra	  projekt”	  
(Produktionstekniker)	  	  

	  
”Förbättringen	  måste	  följas	  upp	  under	  tiden,	  inte	  enbart	  när	  projektet	  
planerats	  att	  vara	  klart”	  (Lean-‐koordinator)	  

	  

5.4.3 Samarbete	  mellan	  olika	  funktioner	  
På	  AstraZeneca	  finns	  det	  flertalet	  funktioner	  som	  samverkar	  för	  att	  nå	  de	  mål	  
som	  ledningen	  sätter	  upp.	  Den	  generella	  uppfattningen	  hos	  respondenterna	  är	  
att	  samarbetet	  mellan	  olika	  funktioner	  har	  en	  förbättringspotential.	  	  
	  

”Vi	  skulle	  behöva	  bli	  bättre	  på	  att	  tillsammans	  sätta	  upp	  och	  jobba	  mot	  
samma	  mål”	  (Produktionstekniker)	  

	  
”Jag	  tycker	  att	  vi	  borde	  fokusera	  mer	  på	  att	  lösa	  problemen	  istället	  för	  på	  
vem	  som	  ska	  göra	  det”	  (Produktionstekniker)	  	  	  	  	  

	  
Ett	  problem	  som	  uppfattas	  uppstå	  inom	  produktionen	  är	  att	  materialvariationer	  
existerar	  som	  orsakar	  problem	  vid	  packning.	  Trots	  att	  problemen	  påtalas	  genom	  
bland	  annat	  avvikelserapporter	  får	  produktionen	  ofta	  svaret	  att	  materialet	  
befinner	  sig	  inom	  specifikation.	  Som	  följd	  uppfattas	  avvikelsehanteringen	  av	  
material	  till	  viss	  del	  som	  tidsödande	  och	  i	  viss	  mån	  prioriteras	  det	  ner	  när	  det	  
gäller	  förpackningsmaterial	  då	  produktionen	  prioriteras	  före.	  	  	  
	  

”Ibland	  prioriteras	  hantering	  av	  materialvariationer	  bort	  för	  att	  det	  tar	  för	  
lång	  tid.	  Istället	  tar	  vi	  nytt	  material	  så	  att	  vi	  kan	  fortsätta	  jobba”	  
(Gruppchef)	  

	  
”Jag	  tycker	  att	  det	  borde	  räcka	  från	  vår	  sida	  att	  endast	  säga	  att	  materialet	  
inte	  håller	  kvaliteten.”	  (Gruppchef)	  	  
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Förpackningsutveckling	  är	  de	  som	  bedömer	  avvikelser	  tillsammans	  med	  bland	  
annat	  leverantören	  för	  att	  undersöka	  huruvida	  materialet	  befinner	  sig	  inom	  
specifikation	  eller	  inte.	  Även	  där	  upplevs	  avvikelsehanteringen	  som	  tids-‐	  och	  
arbetskrävande.	  	  
	  

”Det	  skulle	  behövas	  en	  heltidsanställd	  för	  att	  hantera	  allt	  jobb	  kring	  möjliga	  
materialvariationer.”	  (Förpackningsutveckling)	  

	  
Samsyn	  på	  problemen	  upplevs	  också	  som	  en	  sak	  som	  kan	  förbättras	  mellan	  olika	  
funktioner.	  Om	  problemet	  ska	  kunna	  lösas	  behöver	  de	  lösas	  tillsammans	  och	  då	  
måste	  en	  samsyn	  råda	  om	  vad	  problemen	  faktiskt	  är.	  	  
	  

”Grundproblemet	  enligt	  mig	  är	  att	  maskinerna	  har	  för	  små	  toleranser.”	  
(Förpackningsutveckling)	  

	  
”Enligt	  mig	  är	  grundproblemet	  snarare	  att	  samarbetet	  mellan	  
materialleverantör	  och	  maskinleverantör	  skulle	  behöva	  förbättras.”	  
(Gruppchef)	  
	  

5.4.4 Leverantörsutveckling	  
Samarbetet	  mellan	  AstraZeneca	  och	  deras	  leverantörer	  skulle	  enligt	  flera	  kunna	  
förstärkas.	  Närmre	  samarbete	  och	  insyn	  hos,	  och	  av	  leverantörerna	  skulle	  
förmodligen	  leda	  till	  förbättringar	  hos	  både	  AstraZeneca	  och	  leverantörerna.	  	  
	  

”AstraZeneca	  kan	  lära	  sig	  mycket	  av	  materialleverantörens	  kunskap	  när	  
det	  gäller	  hur	  hantering	  av	  material	  bör	  gå	  till.”	  (Förpackningsingenjör)	  

	  
”Leverantörerna	  kan	  deras	  saker	  bäst,	  de	  är	  experterna	  på	  papper”	  
(Produktionstekniker)	  

	  
”Konsulter	  som	  arbetar	  för	  AstraZeneca	  skulle	  kunna	  lägga	  en	  del	  av	  sin	  
arbetstid	  hos	  leverantören	  och	  hjälpa	  dem	  med	  deras	  förbättringsarbete.”	  
(Produktionstekniker)	  

	  
”Jag	  tycker	  att	  det	  saknas	  någon	  som	  kan	  koordinera	  arbetet	  mellan	  våra	  
leverantörer.	  ”	  (Produktionstekniker)	  
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5.4.5 Val	  av	  förbättringsmetod	  
Analys	  av	  tidigare	  förbättringsarbeten	  som	  genomförts	  enligt	  PDCA	  visar	  även	  
på	  att	  uppföljning	  och	  standardisering	  är	  de	  faserna	  som	  i	  viss	  utsträckning	  inte	  
genomförs	  och	  dokumenteras.	  PDCA	  är	  som	  tidigare	  nämnt,	  en	  ofta	  använd	  
metod	  inom	  PET	  Packning.	  Inom	  vissa	  delar	  av	  AstraZenecas	  verksamhet	  
genomförs	  även	  Six-‐Sigma-‐projekt	  och	  företaget	  har	  ett	  utbildningsprogram	  där	  
medarbetar	  utbildar	  sig	  inom	  arbetssättet.	  Den	  generella	  uppfattningen	  är	  att	  Six	  
Sigma	  är	  bra	  men	  att	  den	  endast	  ska	  användas	  när	  det	  verkligen	  behövs	  då	  
metoden	  kräver	  stor	  kunskap	  och	  flertalet	  resurser	  för	  att	  kunna	  genomföras.	  
	  

”Six	  Sigma	  kan	  vara	  en	  bra	  metod,	  men	  oftast	  behöver	  vi	  inte	  göra	  så	  
omfattande	  arbeten	  för	  att	  förbättra	  saker	  här	  på	  packningen.	  Det	  kan	  
räcka	  med	  att	  bara	  gå	  ut	  och	  kolla	  på	  linjerna	  för	  att	  se	  vad	  som	  är	  
problemet.”	  (produktionstekniker)	  
	  
”Six	  Sigma	  kräver	  ofta	  mycket	  resurser,	  både	  i	  form	  av	  tid	  och	  kompetens.”	  
(Produktionstekniker)	  
	  
”Om	  man	  lyckas	  identifiera	  alla	  parametrar	  i	  processen	  kan	  man	  med	  hjälp	  
Six	  Sigma	  förutsäga	  vad	  som	  kommer	  att	  hända.”	  (Produktionstekniker)	  
	  

	  

5.4.6 Förbättringsarbete	  inom	  läkemedelsbranschen	  
Som	  tidigare	  nämnt	  är	  leverering	  i	  tid	  en	  kritisk	  faktor	  inom	  
läkemedelsbranschen.	  Därför	  har	  AstraZeneca	  ett	  arbete	  där	  processerna	  säkras	  
genom	  bland	  annat	  tillräcklig	  personalstyrka.	  Det	  här	  uppfattas	  som	  en	  faktor	  
som	  bidrar	  till	  komplexiteten	  för	  ständiga	  förbättringar	  inom	  
läkemedelsbranschen	  eftersom	  att	  problemen	  inte	  synliggörs.	  
	  
En	  annan	  bidragande	  faktor	  är	  att	  läkemedelsföretag	  arbetar	  enligt	  Good	  
Manufacturing	  Practice	  (GMP)	  som	  ställer	  krav	  på	  bland	  annat	  dokumentering	  
och	  spårbarhet.	  På	  AstraZeneca,	  såväl	  som	  alla	  läkemedelsföretag	  finns	  det	  
omfattande	  regelverk	  med	  riktlinjer	  och	  lagar	  att	  förhålla	  sig	  till.	  Därför	  kan	  
förändringar	  uppfattas	  som	  relativt	  komplexa	  att	  genomföra.	  Förändringar	  
måste	  alltid	  valideras	  och	  godkännas	  av	  berörda	  funktioner	  vilket	  även	  gör	  att	  
det	  tar	  tid	  att	  genomföra	  förändringar.	  
	  

”GMP	  och	  SOPar5	  styr	  hur	  förändringar	  här	  får	  genomföras.”	  
(Produktionstekniker)	  

	  
”Vid	  förändringar	  krävs	  mycket	  arbete	  för	  att	  validera	  att	  produkten	  inte	  
påverkas	  vilket	  gör	  att	  det	  kan	  kännas	  ganska	  komplext	  att	  genomföra	  
förändringar.”	  (Produktionstekniker)	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  SOP	  –	  Standard	  Operating	  Procedure,	  dokument	  som	  beskriver	  hur	  arbete	  ska	  
bedrivas.	  	  
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Men	  GMP	  kan	  även	  ha	  en	  positiv	  effekt	  på	  förbättringsarbete.	  På	  AstraZeneca	  
finns	  det	  en	  kvalitetsavdelning,	  Quality	  Assurance	  (QA)	  som	  tar	  beslut	  om	  en	  
order	  kan	  frisläppas	  till	  kund.	  Om	  en	  avvikelse	  inträffar	  krävs	  det,	  enligt	  de	  
standarder	  som	  används,	  att	  grundorsak	  till	  avvikelsen	  identifieras	  och	  åtgärdas	  
för	  att	  QA	  ska	  frisläppa	  ordern.	  Det	  här	  medför	  att	  engagemang	  för	  att	  identifiera	  
och	  åtgärda	  problem	  ökar	  bland	  medarbetare	  och	  ledning.	  	  
	  

5.5 Analys	  och	  reflektion	  av	  kvalitativ	  datainsamling	  
Det	  som	  var	  svårast	  med	  den	  kvalitativa	  datainsamlingen	  om	  PET	  Packning	  
förbättringsarbete	  var	  att	  bedöma	  datans	  trovärdighet.	  För	  att	  öka	  validiteten	  
och	  generaliserbarheten	  samt	  för	  att	  minska	  objektiviteten	  har	  respondenter	  
från	  flertalet	  olika	  funktioner	  intervjuats	  samt	  observerats.	  Vidare	  var	  det	  även	  
svårt	  att	  presentera	  den	  kvalitativa	  datan	  då	  vissa	  intryck	  är	  svåra	  att	  förmedla	  i	  
textform.	  Dessutom	  har	  vissa	  funktioner	  varit	  tidspressade	  vilket	  medfört	  att	  det	  
ibland	  var	  svårt	  att	  få	  till	  tider	  för	  intervjuer.	  	  
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6 Analys	  
I	  följande	  kapitel	  diskuteras	  de	  empiriska	  resultaten.	  Initialt	  diskuteras	  analysen	  av	  
AstraZenecas	  modell	  för	  PDCA.	  Därefter	  följer	  en	  diskussion	  av	  AstraZenecas	  arbete	  
med	  ständiga	  förbättringar	  utifrån	  genomförda	  intervjuer,	  observationer	  samt	  
insamlad	  sekundärdata.	  	  

6.1 Analys	  av	  modell	  
Utifrån	  den	  empiriska	  studien	  där	  modellen	  testades	  upplevdes,	  som	  tidigare	  
nämnt,	  de	  tre	  första	  stegen	  i	  AstraZenecas	  PDCA	  relativt	  enkla	  att	  genomföra.	  De	  
tre	  fösta	  stegen	  behandlar;	  Definition	  av	  problem,	  avgränsning	  av	  problem	  samt	  
målformulering.	  Huruvida	  stegen	  är	  enkla	  kan	  givetvis	  bero	  på	  problemet	  i	  sig	  
och	  inte	  endast	  metoden.	  Men	  förklaringen	  samt	  den	  naturliga	  strukturen	  i	  
mallen	  upplevdes	  under	  det	  här	  projektet	  som	  pedagogisk	  och	  lättförståelig.	  Det	  
fjärde	  steget	  som	  handlar	  om	  att	  samla	  in	  fakta	  och	  identifiera	  grundorsaker	  var	  
det	  i	  särklass	  svåraste	  steget	  att	  genomföra.	  Svårigheten	  uppstod	  redan	  i	  början	  
när	  fakta	  skulle	  samlas	  in.	  Eftersom	  att	  mallen	  är	  relativt	  generell,	  för	  att	  kunna	  
appliceras	  på	  olika	  typer	  av	  problem,	  är	  det	  inte	  beskrivet	  vilken	  typ	  av	  data	  som	  
ska	  samlas	  in,	  hur	  datan	  ska	  samlas	  in	  samt	  hur	  den	  ska	  analyseras.	  Under	  det	  
här	  projektet	  lades	  därför	  mycket	  tid	  på	  att	  samla	  in	  och	  analysera	  data	  där	  en	  
stor	  mängd	  inte	  har	  kunnat	  ge	  några	  resultat.	  Som	  tidigare	  nämnt	  är	  det	  just	  det	  
här	  som	  Stanton	  et	  al.	  (2005)	  varnar	  för,	  nämligen	  att	  datainsamling	  kan	  bli	  
tidsödande	  om	  syftet	  med	  datainsamlingen	  inte	  är	  väldefinierat.	  För	  en	  
medarbetare	  som	  är	  van	  vid	  förbättringsmetodiken	  samt	  insatt	  i	  de	  olika	  
datasystemen	  och	  vet	  vilken	  typ	  av	  data	  som	  finns	  bedöms	  inte	  det	  här	  
problemet	  vara	  lika	  stort.	  För	  att	  göra	  mallen	  mer	  förståelig,	  för	  en	  medarbetare	  
som	  inte	  är	  van	  vid	  att	  använda	  den,	  skulle	  mallen	  kunna	  referera	  till	  en	  lathund	  
innehållande	  exempel	  på	  verktyg	  samt	  datakällor	  för	  data	  som	  frekvent	  används	  
under	  förbättringsarbeten	  eller	  vid	  avvikelsehantering.	  På	  så	  vis	  skulle	  varje	  PET	  
kunna	  ha	  en	  egen	  lathund	  med	  vanligt	  förekommande	  verktyg	  och	  datasystem.	  	  
	  
Att	  identifiera	  grundorsaken	  genom	  varför-‐varför	  upplevdes	  aningen	  osäkert	  då	  
resultatet	  av	  den	  metoden	  beror	  på	  hur	  stor	  kunskap	  personen	  eller	  personerna	  
som	  genomför	  momentet	  har.	  Prioritering	  av	  grundorsaker	  för	  fortsatt	  arbete,	  
samt	  hur	  många,	  var	  även	  svårt	  att	  välja.	  Under	  projektet	  valdes	  de	  orsaker	  som	  
bedömdes	  vara	  de	  som	  PET	  Packning	  i	  dagsläget	  hade	  minst	  kunskap	  om.	  	  
	  
Det	  femte	  steget	  som	  handlar	  om	  att	  ta	  fram	  åtgärder	  upplevdes	  även	  svårt	  att	  
genomföra.	  Men	  det	  beror	  till	  stor	  del	  på	  att	  det	  här	  projektet	  framförallt	  
genomfördes	  av	  en	  person.	  De	  åtgärder	  som	  tas	  fram	  behöver	  egentligen	  tas	  
fram	  och	  förankras	  med	  flera	  funktioner.	  När	  liknande	  projekt	  genomförs	  inom	  
PET	  Packning	  bedöms	  inte	  problemet	  vara	  lika	  stort	  då	  projekten	  till	  större	  del	  
genomförs	  tvärfunktionellt	  och	  det	  blir	  då	  enklare	  att	  förankra	  med	  berörda	  
funktioner.	  	  	  
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6.2 Analys	  av	  intervjuer,	  observationer	  och	  sekundärdata	  
I	  följande	  avsnitt	  diskuteras	  PET	  Packnings	  förbättringsarbete	  utifrån	  
genomförda	  intervjuer	  och	  observationer	  samt	  insamlad	  sekundärdata.	  
Diskussionen	  har	  delats	  upp	  i	  följande	  kategorier:	  
	  	  

• Engagemang	  hos	  medarbetare	  och	  ledning	  
• Uppföljning	  av	  förbättringsarbete	  
• Samarbete	  mellan	  olika	  funktioner	  inom	  verksamheten	  
• Leverantörsamarbete	  	  
• Val	  av	  förbättringsmetod/förbättringsverktyg	  
• Förbättringsarbete	  inom	  läkemedelsbranschen	  

	  

6.2.1 Engagemang	  hos	  medarbetare	  och	  ledning	  
Generellt	  sett	  bedöms	  engagemanget	  stort	  hos	  medarbetarna	  inom	  PET	  
Packning.	  Svårigheten	  bedöms	  snarare	  ligga	  i	  att	  ta	  tillvara	  på	  engagemanget	  och	  
kunskaperna	  så	  att	  medarbetarna	  har	  möjlighet	  att	  bedriva	  förbättringsarbete	  
självständigt.	  En	  av	  de	  viktigaste	  aspekterna	  för	  att	  engagera	  medarbetarna	  inom	  
PET	  Packning	  för	  förbättringsarbetet	  är	  dels	  att	  de	  får	  de	  verktyg	  de	  behöver	  för	  
att	  själva	  kunna	  se	  och	  förstå	  hur	  de	  ska	  kunna	  genomföra	  önskade	  
förbättringar.	  Det	  här	  styrker	  även	  Liker	  och	  Meier	  (2006)	  med	  deras	  illustration	  
av	  förbättringstrappan.	  Trappan	  symboliserar	  en	  medarbetar	  som	  arbetar	  med	  
ständiga	  förbättringar.	  För	  att	  medarbetaren	  ska	  kunna	  förflytta	  sig	  uppåt	  i	  
förbättringstrappan	  och	  genomföra	  små	  förbättringar	  måste	  ledarna	  hjälpa	  
medarbetaren	  att	  ta	  små	  kontinuerliga	  steg	  uppåt.	  	  
	  
En	  annan	  viktig	  aspekt	  är	  att	  ledningen	  sätter	  specifika	  mål	  som	  de	  avser	  att	  
mäta	  och	  följa	  upp.	  Vidare	  krävs	  någon	  form	  av	  konsekvens	  om	  mål	  inte	  skulle	  
uppnås.	  Om	  konsekvenserna	  skulle	  medföra	  att	  de	  dagliga	  rutinerna	  skulle	  bli	  
mer	  arbetskrävande	  ökar	  generellt	  sett	  engagemanget.	  Som	  tidigare	  nämnt	  
skriver	  Liker	  och	  Meier	  (2006)	  att	  ett	  företag	  endast	  ska	  implementera	  
förbättringar	  som	  har	  ett	  tydligt	  formulerat	  syfte.	  Det	  påminner	  om	  
resonemanget	  om	  att	  ledningen	  endast	  bör	  genomföra	  förbättringar	  som	  de	  har	  
för	  avsikt	  att	  följa	  upp	  och	  mäta.	  Om	  uppföljning	  planeras	  in	  finns	  det	  med	  stor	  
sannolikhet	  ett	  syfte	  med	  det.	  	  
	  
På	  AstraZeneca	  delas	  strategiska	  mål	  upp	  i	  mindre	  delmål	  på	  alla	  nivåer	  för	  att	  
samtliga	  medarbetare	  ska	  bli	  delaktiga	  i	  förbättringarna.	  Slack	  et	  al.	  (2013)	  
skriver	  att	  det	  är	  just	  det	  här	  som	  Total	  Quality	  Management	  (TQM)	  bygger	  på;	  
att	  samtliga	  individer	  inom	  en	  organisation	  influerar	  och	  förbättrar	  kvaliteten.	  
Även	  Imai	  (1986)	  citerad	  av	  Allard	  och	  Ekblom	  (	  2013)	  menar	  att	  mål	  bör	  sättas	  
av	  högsta	  ledningen	  och	  sedan	  brytas	  ned	  av	  chefer	  på	  samtliga	  nivåer	  för	  att	  
säkerställa	  att	  alla	  jobbar	  mot	  det	  slutgiltiga	  och	  övergripande	  målet.	  	  	  
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Imai	  (1986)	  citerad	  av	  Allard	  och	  Ekblom	  (2013)	  skriver	  att	  ledare	  i	  
västerländska	  företag	  tenderat	  att	  fokusera	  mer	  på	  kortsiktiga	  och	  stora	  
innovationer	  än	  långsiktigt	  förbättringsarbete.	  Det	  här	  kan	  medföra	  att	  
engagemanget	  för	  små	  dagliga	  förbättringar	  kan	  bli	  lidande	  hos	  medarbetarna.	  
Det	  här	  är	  dock	  inte	  något	  som	  upplevts	  under	  den	  empiriska	  studien.	  Små	  
förbättringar	  är	  något	  som	  uppmuntras	  och	  visas	  uppskattning	  för	  i	  de	  dagliga	  
rutinerna.	  	  
	  
Som	  tidigare	  nämnt	  skriver	  Liker	  och	  Meier	  (2006)	  att	  ledningen	  bör	  ha	  ett	  
långsiktigt	  tänkande	  och	  att	  det	  är	  grunden	  för	  ständiga	  förbättringar.	  På	  
AstraZeneca	  råder	  även	  ett	  långsiktigt	  tänkande	  vilket	  tydligt	  kan	  ses	  utifrån	  
deras	  prioriteringsordning,	  S,	  Q,	  L,	  E	  där	  ekonomin	  kommer	  som	  sista	  
prioritering.	  Företaget	  har	  tänkt	  att	  genom	  ett	  långsiktigt	  tänkande	  där	  säkerhet,	  
hälsa,	  miljö	  samt	  kvalitet	  och	  leverans	  prioriteras	  innan	  ekonomin	  kommer	  
vinster	  att	  göras	  på	  lång	  sikt.	  	  
	  

6.2.2 Uppföljning	  av	  förbättringsarbete	  
Uppföljningsfaser	  inom	  förbättringsarbeten	  ska,	  enligt	  de	  mallar	  som	  
tillhandahålls,	  genomföras.	  Ett	  exempel	  på	  en	  mall	  är	  PDCA-‐mallen	  som	  testats	  
och	  analyserats	  under	  examensarbetet.	  I	  dagsläget	  finns	  det	  en	  punkt	  i	  Plan-‐
fasen	  där	  det	  ska	  beskrivas	  hur	  varje	  åtgärd	  ska	  följas	  upp.	  Därutöver	  ska	  det	  i	  
Check-‐fasen	  följas	  upp	  huruvida	  målet	  uppnåddes,	  om	  det	  uppnåddes	  i	  tid	  samt	  
om	  handlingsplanen	  genomfördes	  i	  tid.	  Trots	  att	  det	  framgår	  av	  mallen	  att	  
arbetet	  ska	  följas	  upp	  är	  uppföljning	  något	  som	  inte	  görs	  fullt	  ut	  inom	  PET	  
Packning.	  Den	  här	  slutsatsen	  har	  dragits	  utifrån	  genomförda	  intervjuer	  samt	  
genom	  att	  studera	  genomförda	  förbättringsarbeten.	  Endast	  i	  ett	  fåtal	  av	  de	  
studerade	  förbättringsarbetena	  hade	  Check-‐fasen	  dokumenterats.	  	  
	  
En	  av	  anledningarna	  bedöms	  vara	  att	  tillräcklig	  tid	  inte	  planeras	  till	  
förbättringsarbeten	  och	  att	  uppföljning	  prioriteras	  bort	  då	  tiden	  måste	  läggas	  på	  
mer	  kritiska	  uppgifter	  inom	  produktionen.	  Att	  produktion	  prioriteras	  före	  
förbättringsarbete	  kan	  låta	  underligt	  utifrån	  AstraZenecas	  prioriteringsordning	  
S,Q,L,E	  där	  kvalitet	  ska	  prioriteras	  före	  leverans.	  Det	  ska	  därför	  tilläggas	  att	  i	  de	  
fall	  där	  uppföljning	  av	  förbättringsarbete	  skulle	  kunna	  påverka	  kvaliteten	  hos	  ett	  
läkemedel	  skulle	  uppföljningen	  prioriteras	  före	  övrig	  produktion.	  Men	  i	  många	  
fall	  handlar	  förbättringsarbete	  inom	  PET	  Packning	  om	  att	  effektivisera	  och	  göra	  
saker	  och	  ting	  enklare.	  I	  förbättringsarbeten	  av	  det	  här	  slaget	  prioriteras	  
produktionen	  och	  leverans	  naturligt	  över	  förbättringsarbetet.	  	  
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6.2.3 Samarbete	  mellan	  olika	  funktioner	  inom	  verksamheten	  
Som	  tidigare	  nämnt	  skriver	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  att	  engagerade	  ledare	  
utgör	  grunden	  till	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  delaktighet.	  Carton	  et	  al.	  (2014)	  
menar	  vidare	  att	  en	  av	  ledningens	  nyckeluppgifter	  är	  att	  förmedla	  
organisationens	  värderingar	  och	  visioner.	  Det	  är	  viktigt	  att	  samma	  gemensamma	  
syn	  gäller	  mellan	  olika	  parter	  för	  att	  förstärka	  engagemang	  och	  koordination	  
mellan	  de	  olika	  parterna.	  Utifrån	  den	  empiriska	  studien	  har	  slutsats	  dragits	  om	  
att	  gemensam	  syn	  på	  de	  problem	  som	  finns	  på	  packningslinjerna	  mellan	  olika	  
parter	  bör	  förstärkas.	  I	  dagsläget	  bedöms	  olika	  funktioner	  fokusera	  så	  pass	  
mycket	  på	  sina	  egna	  ansvarsområden	  att	  problemlösning	  av	  problem	  till	  viss	  del	  
blir	  lidande.	  En	  av	  anledningarna	  är	  med	  stor	  sannolikhet	  kopplat	  till	  att	  
tillräckligt	  med	  resurser	  inte	  finns	  i	  dagsläget	  för	  att	  de	  olika	  parterna	  ska	  ha	  tid	  
och	  möjlighet	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  andra	  funktioners	  processer	  och	  de	  problem	  som	  
finns	  där.	  	  
	  
Som	  tidigare	  nämnt	  skriver	  Slack	  et	  al.	  (2013)	  att	  en	  organisation	  bör	  lägga	  fokus	  
på	  att	  förbättra	  en	  organisations	  processer	  snarare	  än	  att	  fokusera	  på	  en	  viss	  del	  
av	  organisationen.	  Även	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2002)	  belyser	  vikten	  att	  vara	  
processorienterad	  som	  även	  är	  en	  del	  i	  hörnstensmodellen.	  En	  process	  som	  bör	  
ses	  över	  inom	  PET	  Packning	  är	  hur	  materialvariationer	  ska	  hanteras.	  Det	  finns	  
standarder	  för	  hur	  produktionen	  ska	  handla	  när	  det	  råder	  misstanke	  om	  att	  
materialet	  avviker	  från	  specifikation	  och	  det	  finns	  standarder	  för	  hur	  
förpackningsutveckling	  ska	  handla.	  Det	  som	  i	  dagsläget	  saknas	  är	  hur	  parterna	  
ska	  handla	  när	  det	  förekommer	  variationer	  inom	  material	  som	  ställer	  till	  med	  
besvär	  men	  där	  materialet	  fortfarande	  befinner	  sig	  inom	  specifikation.	  	  
	  
När	  material	  av	  det	  slaget	  upptäcks	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  uppmärksammas	  för	  
både	  förpackningsutveckling	  och	  leverantör	  så	  att	  trender	  kan	  analyseras	  och	  
urskiljbara	  orsaker	  till	  variation	  kan	  elimineras.	  Men	  hur	  hanteringen	  ska	  gå	  till	  
bör	  ses	  över	  då	  det	  i	  dagsläget	  upplevs	  av	  samtliga	  parterna	  som	  i	  för	  stor	  
utsträckning	  tidsödande	  och	  ej	  värdeskapande.	  Čiarnienė	  och	  Vienažindienė	  
(2012)	  skriver	  som	  tidigare	  nämnt	  att	  enligt	  Lean	  ska	  det	  som	  inte	  medför	  något	  
mervärde	  för	  slutkunden	  efterstävas	  att	  eliminera.	  Således	  bör	  hanteringen	  ses	  
över	  så	  att	  resurserna	  i	  större	  utsträckning	  kan	  ägna	  sig	  åt	  värdeskapande	  
aktiviteter.	  	  
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6.2.4 Leverantörsamarbete	  	  
Gällande	  materialvariationer	  bedöms	  närmre	  samarbete	  med	  leverantörerna	  
kunna	  bidra	  positivt	  för	  både	  leverantörerna	  och	  AstraZeneca.	  I	  dagsläget	  saknas	  
tillräcklig	  insyn	  i	  hur	  leverantörens	  processer	  påverkar	  AstraZenecas	  processer.	  
Genom	  ökad	  kommunikation	  och	  insyn	  hos	  varandra	  bedöms	  urskiljbara	  orsaker	  
till	  variationer	  kunna	  elimineras	  i	  större	  grad	  än	  vad	  det	  görs	  idag.	  Harris	  (2011)	  
skriver	  att	  leverantörsutveckling	  ofta	  leder	  till	  både	  lägre	  totala	  kostnader	  samt	  
högre	  kvalitet	  och	  är	  därför	  ofta	  positivt	  för	  både	  leverantören	  och	  deras	  kund.	  
Även	  Liker	  och	  Meier	  (2006)	  betonar	  det	  här	  och	  skriver	  att	  leverantören	  bör	  ses	  
som	  en	  utvidgning	  av	  företaget.	  	  
	  
Då	  AstraZeneca	  har	  välutvecklade	  metoder	  för	  förbättringsarbeten	  samt	  en	  
kompetens	  i	  hur	  de	  ska	  användas	  bör	  de	  tillhandahålla	  kompetens	  i	  
kvalitetsutveckling	  till	  leverantören.	  Gemensamma	  förbättringsprojekt	  gällande	  
bland	  annat	  varierande	  friktionsgrad	  och	  dimensionsvariationer	  bedöms	  kunna	  
ge	  goda	  resultat	  för	  båda	  parterna.	  Att	  just	  dessa	  två	  benämns	  beror	  på	  att	  de	  
bedöms	  som	  parametrar	  vars	  variationers	  har	  stor	  påverkan	  samt	  att	  kunskap	  
om	  varför	  de	  uppstår	  inte	  är	  fastställd	  i	  dagsläget.	  	  
	  
Som	  tidigare	  nämnt	  menar	  Liker	  och	  Meier	  (2006)	  att	  ett	  långsiktigt	  tänkande	  
bör	  appliceras	  för	  att	  ha	  möjlighet	  att	  framgångsrikt	  arbeta	  med	  ständiga	  
förbättringar.	  En	  del	  i	  långsiktigt	  tänkandet	  består	  enligt	  Liker	  och	  Meier	  av	  att	  
utveckla,	  utmana	  och	  respektera	  sina	  partners.	  Eftersom	  att	  AstraZeneca	  strävar	  
efter	  att	  tänka	  långsiktigt,	  samt	  att	  Lean	  är	  av	  stor	  betydelse	  för	  AstraZenecas	  
produktionssystem	  bör	  AstraZeneca	  se	  över	  graden	  av	  samarbete	  med	  
företagets	  leverantörer.	  	  
	  

6.2.5 Val	  av	  förbättringsmetod/förbättringsverktyg	  
AstraZeneca	  har	  ett	  flertal	  metoder	  som	  kan	  användas	  vid	  förbättringsarbeten.	  
PDCA	  är	  en	  av	  dem.	  Men	  även	  Sex-‐Sigma-‐metoden	  DMAIC	  används	  till	  viss	  del.	  
Det	  som	  dock	  framkommit	  är	  att	  generellt	  sett	  kan	  förbättringar	  ofta	  drivas	  utan	  
att	  det	  behöver	  genomföras	  en	  förbättringscykel	  eller	  liknande.	  Ofta	  används	  
AstraZenecas	  förbättringstavlor	  där	  medarbetarna	  själva	  kan	  bedriva	  mindre	  
förbättringar.	  Förbättringstavlorna	  bedöms	  som	  ett	  bra	  verktyg	  för	  just	  mindre	  
projekt	  då	  både	  PDCA	  och	  DMAIC	  kan	  bli	  tidsödande	  på	  grund	  av	  omfattande	  
faktainsamlingar	  samt	  analys	  av	  data.	  Genom	  förbättringstavlorna	  analyseras	  
förbättringspotentialen	  istället	  på	  plats	  och	  problem	  fångas	  upp	  när	  de	  inträffar.	  
Singh	  och	  Singh	  (2015)	  betonar	  även	  att	  verktyg	  endast	  ska	  användas	  när	  de	  har	  
ett	  syfte	  och	  väljas	  beroende	  på	  hur	  problemet	  ser	  ut.	  Bergman	  och	  Klefsjö	  
(2002)	  poängterar	  även	  att	  DMAIC	  generellt	  kräver	  god	  kunskap	  inom	  både	  
verktyg	  och	  arbetssätt	  för	  att	  ge	  bra	  resultat.	  	  
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Singh	  och	  Singh	  (2015)	  skriver	  att	  efter	  en	  PDCA-‐cykel	  blir	  processer	  ofta	  
ostabila	  till	  en	  början	  och	  författarna	  skriver	  att	  det	  då	  kan	  vara	  bra	  att	  använda	  
sig	  av	  en	  SDCA-‐cykel	  som	  är	  en	  standardiseringscykel	  med	  syfte	  att	  
implementera	  standarder	  och	  stabilisera	  processerna.	  På	  PET	  Packning	  
prioriteras	  redan	  de	  två	  senare	  faserna	  i	  en	  PDCA	  ibland	  ner	  på	  grund	  av	  
tidsbrist.	  Ännu	  en	  cykel	  bedöms	  därför	  inte	  bidra	  till	  bättre	  resultat.	  Det	  skulle	  
snarare	  försvåra	  förståelsen	  då	  medarbetarna	  skulle	  behöva	  sätta	  sig	  in	  i	  ännu	  
ett	  arbetssätt.	  Utveckling	  av	  arbetssättet	  i	  deras	  PDCA	  ses	  snarare	  som	  en	  bättre	  
lösning.	  	  
	  

6.2.6 Förbättringsarbete	  inom	  läkemedelsbranschen	  
Utifrån	  den	  empiriska	  studien	  samt	  den	  genomgångna	  litteraturen	  kan	  en	  del	  
svårigheter	  för	  läkemedelproducerande	  företag	  identifieras.	  På	  AstraZeneca	  kan	  
förändringar	  uppfattas	  som	  svåra	  att	  genomföra	  på	  grund	  av	  alla	  de	  riktlinjer,	  
standarder	  och	  lagar	  som	  företaget	  måste	  förhålla	  sig	  till.	  För	  att	  få	  igenom	  en	  
förändring	  måste	  den	  först	  valideras	  och	  godkännas	  på	  berörda	  nivåer.	  Även	  
Bellm	  (2014)	  skriver	  att	  trots	  att	  många	  läkemedelsföretag	  introducerar	  
förbättringsverktyg	  i	  deras	  förbättringsarbeten	  går	  förbättringsarbetet	  generellt	  
långsammare	  i	  läkemedelsföretag	  jämfört	  med	  andra	  branscher.	  	  
	  
Vidare	  upplevs	  en	  svårighet	  gällande	  förbättringar	  inom	  läkemedelsföretag	  att	  
avsätta	  tid	  till	  förbättringsarbeten.	  En	  förklaring	  bedöms	  vara	  att	  leverans	  i	  tid	  är	  
en	  kritisk	  aspekt	  eftersom	  att	  det	  handlar	  om	  människors	  liv.	  Därför	  prioriteras	  
produktionen	  generellt	  sett	  över	  förbättringsarbeten.	  Vidare	  har	  AstraZeneca	  till	  
viss	  marginal	  säkerställt	  att	  produktionen	  har	  tillräckligt	  med	  medarbetare	  för	  
att	  produktionen	  ska	  kunna	  rulla	  på.	  Då	  det	  finns	  en	  någorlunda	  marginal	  
bedöms	  problem	  inte	  upptäckas	  till	  samma	  grad	  som	  det	  gör	  hos	  företag	  som	  
strävar	  efter	  att	  minimera	  arbetsstyrkan.	  	  	  	  
	  
Något	  som	  även	  kan	  bidra	  till	  svårigheter	  i	  läkemedelsföretag	  är	  att	  
problemlösningen	  i	  förbättringsarbeten	  kan	  bli	  lidande	  på	  grund	  av	  alla	  
standarder	  och	  dokument	  som	  styr	  hur	  arbete	  ska	  genomföras.	  Om	  det	  krävs	  ett	  
specifikt	  arbetssätt	  som	  inte	  finns	  beskrivet	  i	  någon	  standard	  är	  det	  lätt	  att	  den	  
specifika	  uppgiften	  faller	  mellan	  stolarna.	  Ett	  exempel	  från	  PET	  Packning	  är	  när	  
förpackningsmaterial	  befinner	  sig	  inom	  specifikation	  men	  fortfarande	  ger	  
problem	  på	  packningslinjer.	  Hur	  sådana	  fenomen	  ska	  bedrivas	  finns	  det	  inga	  
klara	  specificerade	  arbetssätt	  för	  och	  hanteringen	  av	  situationerna	  bedöms	  av	  
den	  anledningen	  gå	  relativt	  långsamt.	  
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7 Slutsatser	  
I	  följande	  kapitel	  diskuteras	  dragna	  slutsatser	  utifrån	  testet	  och	  analysen	  av	  
AstraZenecas	  modell	  för	  PDCA	  samt	  utifrån	  genomförda	  datainsamlingar.	  	  
	  

7.1 Ständiga	  förbättringar	  inom	  PET	  Packning	  
Syftet	  med	  examensarbetet	  var	  att	  studera	  AstraZenecas	  förbättringsarbete	  
utifrån	  följande	  aspekter:	  
	  

• Engagemang	  hos	  medarbetare	  och	  ledning	  
• Uppföljning	  av	  förbättringsarbete	  
• Samarbete	  mellan	  olika	  funktioner	  inom	  verksamheten	  
• Leverantörsamarbete	  	  
• Val	  av	  förbättringsmetod/förbättringsverktyg	  
• Förbättringsarbete	  inom	  läkemedelsbranschen	  

	  
Vidare	  var	  syftet	  att	  testa	  och	  analysera	  en	  av	  de	  modeller	  som	  AstraZeneca	  
använder	  vi	  förbättringsarbeten.	  För	  att	  studera	  aspekterna	  formulerades	  
följande	  frågeställning:	  
	  
Hur	  arbetar	  PET	  Packning	  på	  AstraZeneca	  med	  ständiga	  förbättringar	  och	  vilka	  
styrkor	  och	  utvecklingsmöjligheter	  finns	  det	  med	  deras	  arbetssätt?	  
	  
Inom	  PET	  Packning	  på	  AstraZeneca	  ligger	  ansvaret	  för	  att	  ständiga	  förbättringar	  
genomförs	  hos	  samtliga	  och	  engagemanget	  bedöms	  som	  stort	  bland	  
medarbetarna.	  Något	  som	  dock	  har	  observerats	  är	  att	  förbättringsarbete	  till	  viss	  
mån	  prioriteras	  ner	  när	  produktionsläget	  blir	  ansträngt.	  Vid	  sådana	  tillfällen	  
prioriteras	  leverans	  framför	  förbättringsarbete	  vilket	  kan	  anses	  logiskt	  då	  det	  
handlar	  om	  att	  förse	  människor	  med	  läkemedel	  som	  de	  behöver.	  Att	  sådana	  
tillfällen	  uppstår	  anses	  därför	  vara	  svårt	  att	  helt	  undvika.	  Dock	  bedöms	  det	  tyda	  
på	  att	  engagemanget	  för	  ständiga	  förbättringar	  till	  viss	  mån	  brister.	  Om	  
engagemanget	  hade	  varit	  större	  på	  samtliga	  nivåer	  hade	  eventuellt	  mer	  tid	  
planerats	  in	  och	  resurssäkrats	  för	  just	  förbättringsarbete.	  En	  bättre	  organisation	  
för	  att	  hantera	  och	  ta	  tillvara	  på	  alla	  de	  idéer	  som	  genereras	  av	  medarbetare	  
skulle	  kunna	  bidra	  till	  ett	  effektivare	  förbättringsarbete.	  Eftersom	  att	  en	  process	  
aldrig	  är	  helt	  perfekt	  kommer	  idéer	  på	  förbättringsmöjligheter	  teoretiskt	  sett	  
alltid	  kunna	  genereras.	  Att	  säkerställa	  att	  samtliga	  idéer	  förverkligas	  är	  därför	  
svårt.	  Att	  det	  till	  viss	  del	  råder	  tidsbrist	  gällande	  förbättringsarbete	  kommer	  
framförallt	  till	  uttryck	  vid	  uppföljning	  av	  förbättringar.	  Förutom	  mer	  avsatt	  tid	  
för	  förbättringsarbeten	  bedöms	  tydligare	  efterfrågan	  på	  uppföljning	  kunna	  bidra	  
till	  att	  lärdomar	  i	  större	  grad	  sprids	  inom	  och	  mellan	  avdelningar.	  	  
	  
Inom	  PET	  Packning	  genomförs	  ofta	  förbättringsarbeten	  inom	  tvärfunktionella	  
grupper.	  Utifrån	  examensarbetet	  bedöms	  just	  tvärfunktionellt	  arbete	  vara	  att	  
föredra	  framför	  enskilt	  arbete.	  Utan	  tvärfunktionaliteten	  finns	  det	  en	  risk	  att	  
arbetet	  går	  långsammare	  och	  nödvändiga	  förankringar	  riskerar	  att	  utebli	  vilket	  
kan	  leda	  till	  att	  kritiska	  åtgärder	  inte	  kan	  genomföras.	  Vid	  arbete	  inom	  
tvärfunktionella	  grupper	  bedöms	  samsyn	  på	  problem	  vara	  av	  yttersta	  vikt.	  När	  
det	  kommer	  till	  problem	  kopplade	  till	  förpackningsmaterial	  bedöms	  den	  
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tvärfunktionella	  kommunikationen	  och	  samarbetet	  mellan	  olika	  funktioner	  
kunna	  förbättras.	  När	  problemen	  upptäcks	  är	  det	  av	  största	  vikt	  att	  
produktionen,	  förpackningsutveckling	  samt	  resterande	  funktioner	  är	  överens	  
om	  vad	  som	  är	  grundorsaken	  till	  problemen.	  Om	  samsyn	  saknas	  bedöms	  
förmågan	  att	  lösa	  problemen	  inom	  gruppen	  relativt	  liten.	  Förutom	  samarbete	  
mellan	  olika	  funktioner	  bedöms	  även	  samarbetet	  mellan	  PET	  Packning	  och	  
leverantör	  av	  förpackningsmaterial	  kunna	  leda	  till	  förbättringar.	  Ett	  närmre	  
samarbete	  med	  mer	  insyn	  i	  varandras	  processer	  skulle	  kunna	  leda	  till	  att	  
materialvariationer	  reduceras	  genom	  att	  leverantören	  kan	  få	  en	  förståelse	  för	  
hur	  deras	  variationer	  påverkar	  AstraZeneca.	  Då	  AstraZeneca	  har	  ett	  relativt	  
välutvecklat	  arbetssätt	  för	  att	  arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar	  skulle	  
AstraZeneca	  kunna	  bidra	  med	  kunskaper	  om	  hur	  leverantören	  kan	  arbeta	  med	  
ständiga	  förbättringar	  för	  att	  eliminera	  variationer	  inom	  deras	  processer.	  	  
	  
Som	  tidigare	  nämnt	  har	  AstraZeneca	  flertalet	  verktyg	  och	  metoder	  som	  de	  
använder	  när	  de	  arbetar	  med	  förbättringsarbete.	  En	  styrka	  med	  att	  de	  har	  
kunskap	  inom	  många	  olika	  verktyg	  och	  metoder	  är	  att	  de	  kan	  välja	  att	  appliceras	  
beroende	  på	  hur	  problem	  kommer	  till	  uttryck	  inom	  organisationen.	  Men	  att	  
använda	  sig	  av	  flera	  olika	  metoder	  skulle	  även	  kunna	  vara	  en	  nackdel	  då	  det	  
kräver	  att	  inblandade	  medarbetar	  har	  kunskap	  och	  förståelse	  för	  metoderna.	  
Dock	  bedöms	  AstraZeneca	  sträva	  efter	  att	  undvika	  krångliga	  och	  onödigt	  
avancerade	  metoder	  och	  att	  de	  strävar	  efter	  att	  inte	  göra	  något	  onödigt	  arbete	  
som	  inte	  har	  ett	  syfte.	  	  
	  
Inom	  läkemedelsbranschen	  anses	  just	  syfte	  med	  en	  del	  arbetsuppgifter	  vara	  
svåra	  att	  förstå.	  Det	  beror	  på	  den	  hårda	  regleringen	  från	  bland	  annat	  
myndigheter	  och	  kunder.	  Mycket	  av	  den	  regleringen	  som	  finns,	  finns	  beskriven	  i	  
GMP-‐riktlinjer	  som	  syftar	  till	  att	  säkerställa	  kvaliteten	  hos	  ett	  läkemedel	  så	  att	  
människor	  inte	  ska	  komma	  till	  skada	  och	  få	  den	  behandling	  som	  de	  behöver.	  På	  
grund	  av	  regleringen	  bedöms	  förbättringsarbete,	  till	  viss	  del,	  påverkas	  då	  alla	  
förändringar	  som	  genomförs	  måste	  vara	  godkända	  enligt	  gällande	  GMP-‐
dokument.	  	  Dock	  bedöms	  regleringen	  ha	  både	  positiv	  och	  negativ	  påverkan.	  
Positiv	  påverkan	  beror	  på	  att	  avvikelser	  måste	  utredas	  och	  grundorsak	  till	  
avvikelserna	  ska	  identifieras	  och	  åtgärdas	  för	  att	  kvalitetsavdelningen	  på	  
AstraZeneca	  ska	  frisläppa	  ordern	  där	  avvikelsen	  inträffat.	  På	  så	  vis	  bedöms	  
engagemanget,	  för	  att	  identifiera	  och	  åtgärda	  grundorsaken,	  öka	  då	  det	  påverkar	  
både	  leverans	  och	  ekonomi.	  Det	  bedöms	  dock	  även	  ha	  en	  negativ	  påverkan	  då	  
förändringar	  tar	  längre	  tid	  i	  en	  organisation	  där	  förändringarna	  måste	  
godkännas	  på	  så	  många	  nivåer.	  	  
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7.2 Examensarbetets	  generaliserbarhet	  
Värdet	  i	  det	  här	  examensarbetet	  ligger	  i	  att	  ett	  företags	  förbättringsarbete	  har	  
studerats	  och	  analyserats.	  Organisationer	  som	  vill	  utveckla	  sitt	  arbetssätt	  för	  hur	  
de	  ska	  arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar	  bedöms	  kunna	  ha	  nytta	  av	  analysen	  
och	  de	  dragna	  slutsatserna	  om	  styrkor	  och	  förbättringsmöjligheter	  hos	  
AstraZenecas	  arbetssätt.	  Vissa	  av	  slutsatserna	  är	  framförallt	  relevanta	  inom	  
läkemedelsbranschen	  då	  den	  inom	  vissa	  aspekter	  skiljer	  sig	  från	  andra	  
branscher.	  Dock	  anses	  majoriteten	  av	  slutsatserna	  vara	  så	  pass	  generella	  att	  de	  
är	  applicerbara	  för	  de	  flesta	  organisationer	  som	  strävar	  efter	  att	  utveckla	  sitt	  
förbättringsarbete.	  Eftersom	  att	  inte	  endast	  förbättringsarbetet	  har	  analyserats,	  
utan	  även	  ett	  praktiskt	  problem	  på	  några	  av	  AstraZenecas	  packningslinjer	  anses	  
det	  arbetet	  kunna	  komma	  till	  nytta	  hos	  företag	  som	  packar	  produkter	  i	  liknande	  
förpackningar.	  Vidare	  anses	  även	  andra	  packningslinjer	  på	  AstraZeneca	  kunna	  
ha	  användning	  av	  resultaten	  för	  att	  identifiera	  förbättringspotential	  hos	  deras	  
linjer.	  	  
	  
En	  utveckling	  av	  examensarbetet	  för	  att	  öka	  validiteten	  och	  generaliserbarheten	  
skulle	  vara	  att	  genomföra	  ett	  förbättringsprojekt	  inom	  en	  tvärfunktionell	  grupp	  
så	  att	  modellen	  testas	  i	  sin	  normala	  miljö.	  Vidare	  anses	  studier	  av	  flera	  
avdelningars	  förbättringsarbete	  inom	  AstraZeneca	  öka	  både	  validiteten	  och	  
generaliserbarheten.	  Generaliserbarheten	  skulle	  även	  öka	  om	  förbättringsarbete	  
inom	  ytterligare	  ett	  annat	  företag,	  inom	  en	  annan	  bransch,	  skulle	  studeras	  och	  
analyseras	  på	  samma	  sätt.	  Dragna	  slutsatser	  från	  de	  olika	  studierna	  skulle	  då	  
kunna	  jämföras	  sinsemellan.	  	  	  
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9 Bilagor	  

Bilaga	  1.	  Teoretisk	  bakgrund	  om	  papper	  

Ytvikt	  
Ytvikt,	  även	  kallad	  basvikt,	  substans	  eller	  grammage	  beskriver	  mängden	  
material	  i	  ett	  papper	  och	  mäts	  som	  vikten	  per	  areaenhet.	  Laborativt	  mäts	  
ytvikten	  genom	  att	  väga	  en	  preciserad	  yta	  av	  materialet.	  För	  de	  flesta	  
pappersprodukterna	  ökar	  de	  flesta	  styrkerelaterade	  egenskaperna	  med	  ökande	  
ytvikt.	  Generellt	  innebär	  en	  högre	  ytvikt	  mer	  fibrer	  per	  areaenhet	  vilket	  i	  sin	  tur	  
kräver	  att	  mer	  vatten	  tas	  bort	  från	  materialet.	  Parametern	  kan	  uttryckas	  på	  flera	  
olika	  sätt.	  Vanligtvis	  uttrycks	  den	  som	  gram	  per	  kvadratmeter	  (g/m2).	  
Alternativt	  antalet	  pund	  per	  kvadratfot	  (lbm/ft2)6.	  (Kirwan,	  2013)	  	  
	  
Adampoulos	  et	  al.	  (2014)	  menar	  att	  ytvikt	  är	  en	  av	  de	  mest	  fundamentala	  
egenskaperna	  för	  papper	  och	  kartong.	  Vid	  tillverkning	  av	  papper	  strävar	  
papperstillverkare	  efter	  att	  uppnå	  önskade	  egenskaper	  med	  så	  låg	  ytvikt	  som	  
möjligt.	  Den	  strukturella	  densiteten	  uttrycks	  i	  kg/m3	  och	  är	  också	  en	  viktig	  
egenskap	  som	  kan	  beräknas	  genom	  att	  dividera	  ytvikt	  med	  tjocklek.	  
Adamopoulos	  et	  al.	  (2014)	  har	  genomfört	  en	  studie	  där	  de	  undersökt	  
korrelationer	  mellan	  ytvikt	  och	  strukturell	  densitet	  med	  mekaniska	  egenskaper	  
hos	  liner	  och	  fluting	  i	  wellpapp.	  De	  mekaniska	  egenskaperna	  som	  de	  testade	  var	  
kompressionsstyrka,	  dragstyrka	  och	  sprängstyrka.	  Kompressionstyrka	  och	  
dragstyrka	  testades	  för	  liner	  och	  fluting	  för	  både	  längsgående	  riktning	  (machine	  
direction)	  och	  tvärgående	  riktning	  (cross	  direction).	  	  Resultatet	  från	  studien	  
visade	  att	  samtliga	  mekaniska	  egenskaper	  förbättrades	  med	  ökande	  ytvikt.	  	  
	  
Även	  I'Anson	  et	  al.	  (2007)	  styrker	  utifrån	  en	  pilotstudie	  att	  dragstyrkan	  ökar	  
med	  ökande	  ytvikt.	  Författarna	  till	  studien	  studerade	  huruvida	  typ	  av	  
formulering	  spelade	  in	  på	  egenskaper	  såsom	  dragstyrka.	  Om	  typ	  av	  formulering	  
skulle	  spela	  in	  på	  dragstyrkan	  skulle	  möjligheten	  finnas	  att	  tillverka	  papper	  med	  
lägre	  ytvikt	  men	  med	  samma	  mekaniska	  egenskaper.	  Det	  här	  skulle	  kunna	  
medföra	  reducerade	  kostnader	  för	  pappersmassa	  och	  förhoppningsvis	  
reducerad	  tillverkningskostnad	  generellt.	  Författarna	  kunde	  dock	  inte	  påvisa	  att	  
formulering	  spelade	  in	  med	  tillräckligt	  hög	  signifikans.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Ett	  pund	  motsvarar	  0,45359237	  kilogram	  och	  en	  fot	  motsvarar	  0,3048	  meter	  
(Nordling	  &	  Österman,	  2006).	  	  



	   72	  

Specifik	  volym	  
När	  tjocklek	  hos	  papper	  jämförs	  mellan	  material	  med	  olika	  ytvikt	  används	  
specifik	  volym	  som	  beskriver	  volym	  per	  viktenhet.	  För	  att	  beräkna	  den	  specifika	  
volymen	  divideras	  tjocklek	  med	  ytvikt	  och	  enheten	  uttrycks	  i	  cm3/g.	  (Sappi,	  
2007)	  
	  
I	  studien	  av	  Adampoulos	  et	  al.	  (2014)	  studerades	  som	  sagt	  korrelationer	  mellan	  
mekaniska	  egenskaper	  och	  strukturell	  densitet	  som	  mäts	  i	  enheten	  kg/m3.	  
Korrelationer	  mellan	  de	  mekaniska	  egenskaperna	  och	  strukturell	  densitet	  gick	  
inte	  att	  påvisa	  för	  de	  flesta	  egenskaperna.	  Där	  samband	  kunde	  ses	  sågs	  endast	  
svaga	  samband.	  Utifrån	  studien	  drog	  författarna	  slutsatsen	  att	  ytvikt	  var	  en	  
lämpligare	  egenskap	  för	  att	  estimera	  mekaniska	  egenskaper.	  (Adamopoulos	  et	  
al.,	  2014)	  

Tjocklek	  
Tjocklek	  som	  även	  ofta	  benämns	  caliper	  uttrycks	  i	  enheten	  μm.	  För	  de	  flesta	  
materielen	  ökar	  tjocklek	  med	  ökande	  ytvikt	  och	  ett	  tjockare	  material	  ger	  därför	  
generellt	  sett	  även	  ett	  starkare	  material.	  Som	  tidigare	  nämnt	  är	  ytvikt	  en	  
parameter	  som	  korrelerar	  med	  flertalet	  styrkerelaterade	  egenskaper.	  Men	  för	  
bland	  annat	  styvhet	  anses	  tjocklek	  vara	  en	  viktigare	  parameter	  än	  ytvikt.	  
Sambandet	  mellan	  styvhet	  och	  tjocklek	  kan	  ses	  nedan.	  (Kirwan,	  2013)	  
	  
Styvhet	  =	  Konstant*	  E	  *	  t3	  
	  
E	  motsvarar	  elasticitetsmodulen,	  konstanten	  är	  specifik	  för	  varje	  material	  och	  t	  
motsvarar	  materialets	  tjocklek.	  Styvheten	  påverkar	  i	  sin	  tur	  kompressionsstyrka	  
så	  indirekt	  påverkar	  även	  tjocklek	  kompressionsstyrka.	  (Kirwan,	  2013)	  

Opacitet	  
Opacitet	  är	  ett	  mått	  på	  hur	  transparent	  ett	  papper	  är	  och	  beskriver	  därmed	  hur	  
stor	  andel	  ljus	  som	  inte	  släpps	  igenom	  ett	  papper	  (Sappi,	  2007).	  Opaciteten	  mäts	  
i	  %	  -‐enheter	  och	  värden	  nära	  100	  betyder	  att	  pappret	  i	  princip	  är	  
ogenomskinligt	  (Iggesund,	  2013).	  Ett	  pappers	  opacitet	  påverkas	  av	  papprets	  
tjocklek,	  mängd	  och	  typ	  av	  utfyllnad,	  blekningsgrad	  av	  fibrer	  och	  ytbehandling	  
(Tappi,	  n.d.).	  	  
	  

Ytråhet	  
Ytråheten	  hos	  ett	  material	  beskriver	  hur	  jämn	  ytan	  är	  och	  är	  en	  viktig	  parameter	  
vid	  tillverkning	  av	  papper.	  Ofta	  beskrivs	  parametern	  som	  det	  aritmetiska	  
medelvärdet	  av	  absolutvärdena	  av	  höjden	  på	  pappret	  mätt	  från	  en	  given	  
centerlinje	  och	  benämns	  som	  Ra.	  Bendtsen-‐metoden	  är	  ett	  exempel	  på	  en	  
luftläckage-‐metod	  som	  bygger	  på	  att	  pappret	  sätts	  fast	  mellan	  en	  plan	  glasskiva	  
och	  en	  cirkelformad	  metallring	  samtidigt	  som	  luftflödet	  mellan	  materialen	  mäts,	  
se	  Figur	  42.	  En	  slät	  yta	  släpper	  igenom	  luft	  långsammare	  och	  ger	  därför	  ett	  lägre	  
värde.	  (Pino	  et	  al.,	  2011)	  
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Förutom	  Bendtsen-‐metoden	  är	  även	  Sheffield	  och	  Parker	  Print	  Surf	  (PPS)	  vanliga	  
metoder	  för	  att	  beräkna	  ytråheten.	  Ytråheten	  kan	  anses	  som	  både	  en	  estetisk	  
parameter	  men	  även	  en	  viktig	  funktionell	  parameter	  för	  både	  lack	  och	  tryck.	  	  
(Kirwan,	  2013)	  
	  

	  
Figur	  42.	  Luftläckagemetod	  för	  bestämning	  av	  ytråhet.	  Återbildad	  från	  (Kirwan,	  2013).	  	  

Vattenupptagning	  
Vattenupptagning	  mäts	  med	  ett	  Cobb-‐prov	  och	  ger	  ett	  mått	  på	  materialets	  
förmåga	  att	  absorbera	  vatten.	  Ett	  högt	  Cobb-‐värde	  indikerar	  att	  materialet	  har	  
en	  god	  förmåga	  att	  absorbera	  vatten	  och	  uttrycks	  i	  enheten	  g/m2	  och	  tidsenhet	  
(Xiuhua	  et	  al.,	  2014).	  För	  papper	  ökar	  vattenupptagningsförmågan	  med	  
temperaturen	  (Songok	  et	  al.,	  2014).	  För	  att	  mäta	  vattenabsorptionen	  hos	  papper,	  
kartong	  och	  wellpapp	  används	  ISO	  535	  (ISO,	  2014).	  När	  ett	  material	  har	  en	  
högre	  vattenupptagningsförmåga	  blir	  materialet	  känsligare	  mot	  förändringar	  i	  
luftfuktighet	  (Navaranjan	  et	  al.,	  2013).	  
	  
Linvill	  och	  Östlund	  (2014)	  beskriver	  att	  fukt	  kan	  absorberas	  av	  papper	  på	  två	  
kända	  sätt.	  Det	  ena	  är	  att	  vattenmolekyler	  kan	  binda	  till	  OH-‐grupper	  i	  pappret.	  
Det	  andra	  sättet	  är	  att	  vatten	  kan	  fylla	  stora	  porer	  i	  pappersstrukturen	  genom	  
kapillär	  kondensation.	  Nissan	  (1976)	  citerad	  av	  Linvill	  och	  Östlund	  (2014)	  
hävdar	  att	  det	  som	  har	  störst	  påverkan	  på	  de	  mekaniska	  egenskaperna	  är	  när	  
vattenmolekyler	  binder	  till	  OH-‐grupper.	  	  
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Rivstyrka	  (tearing	  resistance)	  
Rivstyrkan	  anger	  den	  kraft	  som	  krävs	  för	  att	  fortsätta	  riva	  genom	  ett	  papper	  från	  
ett	  initialt	  snitt	  och	  en	  specificerad	  distans,	  Se	  Figur	  43.	  Det	  initiala	  snittet	  görs	  i	  
en	  maskin	  som	  sedan	  mäter	  styrkan	  som	  krävs	  för	  att	  slutföra	  snittet.	  Normalt	  
anges	  rivstyrka	  för	  både	  längsgående	  och	  tvärgående	  riktning.	  (Sappi,	  2007)	  
	  
	  

	  
Figur	  43.	  Rivstyrka.	  Återbildad	  från	  (Pisec,	  n.d.)	  

Dragstyrka	  (tensile	  strength)	  
Ett	  pappers	  dragstyrka	  anger	  den	  kraft	  som	  krävs	  för	  att	  dra	  isär	  ett	  papper,	  se	  
Figur	  44	  (Sappi,	  2007).	  Karlsson	  (2007)	  beskriver	  hur	  dragegenskaper	  hos	  
papper	  mäts.	  Ändarna	  på	  pappret	  sätts	  fast	  i	  varsitt	  grepp	  och	  en	  dragkraft	  
appliceras	  tills	  pappret	  dras	  av.	  Kraften	  divideras	  med	  papprets	  bredd	  och	  
dragkraften	  uttrycks	  i	  N/m.	  Faktorer	  som	  kan	  påverka	  testresultatet	  är	  
grepptryck,	  provexemplar,	  töjningshastighet,	  fukthalt	  och	  temperatur.	  
Dragstyrkan	  bör	  testas	  i	  både	  längsgående	  och	  tvärgående	  riktning.	  (Karlsson,	  
2007)	  	  
	  
	  

	  
	  
Figur	  44.	  Dragstyrka.	  Återbildad	  från	  (Pisec, n.d.)	  
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Luftfuktighet	  och	  temperatur	  
Dongmei	  et	  al	  (2013)	  skriver	  att	  både	  temperatur	  och	  relativ	  luftfuktighet	  har	  en	  
stor	  inverkan	  på	  stabiliteten	  hos	  wellpapp	  både	  under	  tillverkning,	  lagring	  och	  
användning.	  I	  den	  studien	  lät	  de	  den	  relativa	  luftfuktigheten	  variera	  och	  lät	  
temperaturen	  vara	  konstant	  för	  att	  sedan	  variera	  temperaturen	  och	  hålla	  den	  
relativa	  luftfuktigheten	  konstant.	  Resultatet	  visade	  på	  att	  den	  relativa	  
luftfuktigheten	  har	  en	  större	  inverkan	  på	  fukthalten	  i	  wellpapp	  än	  vad	  
temperaturen	  har.	  När	  temperaturen	  hölls	  konstant	  på	  30˚C	  och	  en	  relativ	  
luftfuktighet	  på	  30	  %	  hade	  wellpappen	  en	  fukthalt	  på	  7.3	  %,	  medan	  fukthalten	  i	  
wellpappen	  låg	  på	  16.6	  %	  när	  den	  relativa	  luftfuktigheten	  låg	  på	  90	  %	  vid	  samma	  
temperatur.	  I	  studien	  utfördes	  också	  dragprov	  på	  wellpappen	  och	  den	  wellpapp	  
som	  vistats	  i	  30	  %	  relativ	  luftfuktighet	  hade	  en	  dubbelt	  så	  hög	  styrka	  som	  den	  
wellpapp	  som	  vistats	  i	  en	  relativ	  luftfuktighet	  på	  90	  %.	  (Dongmei	  et	  al.,	  2013)	  
	  
Szewczyk	  &	  Glowacki	  (2014)	  undersökte	  hur	  dragstyrkan	  påverkades	  av	  
fukthalten	  i	  papper	  och	  fann	  att	  den	  försämrades	  linjärt	  mot	  ökande	  mängd	  fukt	  i	  
pappret.	  Detta	  gäller	  både	  för	  längs-‐	  och	  tvärriktning.	  Dessa	  båda	  studier	  styrker	  
då	  att	  dragstyrkan	  i	  både	  papper	  och	  wellpapp	  försämras	  kraftigt	  med	  en	  ökande	  
fukthalt.	  	  

Ytstyrka	  
Ytstyrkan	  mäts	  för	  att	  avgöra	  hur	  bra	  ett	  material	  står	  emot	  nappning.	  Nappning	  
kallas	  det	  när	  pappersfibrerna	  slits	  bort	  utav	  tryckfärgen	  under	  tryckning	  på	  
pappret.	  Parametern	  går	  att	  mäta	  på	  två	  olika	  sätt	  och	  uttrycks	  med	  antingen	  
enheten	  m/s	  eller	  N/m.	  Enheterna	  kan	  enkelt	  omvandlas	  mellan	  varandra.	  
(Iggesund,	  2013)	  	  
	  
Om	  materialet	  innehåller	  stärkelse	  så	  ökar	  ytstyrkan	  eftersom	  stärkelse	  
medverkar	  till	  att	  binda	  fibrerna	  till	  ytan.	  Det	  här	  förhindrar	  även	  olika	  skikt	  i	  
materialet	  att	  skadas	  under	  tryckning.	  Ytstyrkan	  påverkar	  inte	  bara	  tryck	  och	  
lack	  utan	  även	  limningen.	  (Kirwan,	  2013)	  
	  

Böjstyvhet,	  böjmotstånd	  och	  böjmoment	  
Kirwan	  (2013)	  definierar	  styvhet	  som	  det	  motstånd	  som	  uppstår	  när	  materialet	  
blir	  utsatt	  för	  en	  pålagd	  kraft.	  När	  styvheten	  hos	  ett	  tunt	  material	  mäts,	  kläms	  
ena	  sidan	  av	  materialet	  fast	  och	  en	  kraft	  appliceras	  på	  ett	  förutbestämt	  avstånd	  
från	  den	  fastsatta	  änden.	  Både	  böjstyvhet,	  böjmotsånd	  och	  böjmoment	  mäts	  på	  
detta	  sätt	  och	  metoden	  kallas	  ”tvåpunktsmetoden”.	  Om	  materialet	  skulle	  vara	  
tjockare	  appliceras	  krafter	  på	  tre	  eller	  fyra	  ställen	  istället.	  Detta	  görs	  för	  att	  
materialet	  kan	  gå	  sönder	  om	  endast	  en	  kraft	  används	  och	  då	  visar	  mätningen	  
felaktiga	  värden.	  Dessa	  metoder	  kallas	  trepunkts-‐	  respektive	  fyrpunktsmetoden.	  	  	  	  
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Fibersammansättning	  
Enligt	  Navaranjan	  et	  al	  (2013)	  påverkas	  flera	  olika	  parametrar	  beroende	  på	  om	  
wellpapp	  består	  utav	  återvunna	  eller	  icke	  återvunna	  fibrer.	  Det	  går	  generellt	  sett	  
att	  säga	  att	  wellpapp	  från	  icke	  återvunnet	  material	  både	  är	  starkare	  och	  styvare	  
än	  wellpapp	  gjord	  på	  återvunnet	  material.	  Dock	  så	  är	  potentialen	  för	  
vattenabsorptionen	  lägre	  för	  wellpapp	  gjord	  på	  återvunnet	  material	  (Nazhad,	  
(1994)	  citerad	  av	  Navaranjan	  et	  al.	  (2013)).	  Trots	  att	  wellpapp	  gjord	  på	  
återvunnet	  material	  står	  emot	  fukt	  bättre	  har	  det	  fortfarande	  sämre	  styrka	  och	  
styvhet	  än	  wellpapp	  gjord	  på	  icke	  återvunnet	  material	  vid	  samma	  relativa	  
luftfuktighet.	  I	  studien	  av	  Navaranjan	  (2013)	  noterades	  det	  att	  när	  den	  relativa	  
luftfuktigheten	  låg	  på	  50	  %	  urskildes	  inte	  någon	  strukturell	  skillnad	  mellan	  den	  
normala	  porösiteten	  i	  wellpappen	  och	  separationen	  mellan	  fibrerna.	  När	  den	  
relativa	  luftfuktigheten	  istället	  ökade	  till	  90	  %	  framträdde	  tydliga	  separationer	  
mellan	  fibrerna	  från	  porösiteten	  hos	  både	  återvunnet	  och	  icke	  återvunnet	  
material.	  Anledningen	  till	  att	  det	  sker	  en	  separation	  mellan	  fibrerna	  vid	  en	  högre	  
relativ	  luftfuktighet	  är	  för	  att	  fukten	  både	  försämrar	  styvheten	  i	  fibrerna	  och	  
bindningarna	  mellan	  fibrerna.	  (Navaranjan	  et	  al.,	  2013)	  
	  
Adamopulus	  et	  al	  (2014)	  skriver	  också	  att	  material	  med	  återvunna	  fibrer	  har	  
svagare	  bindningar	  mellan	  fibrerna	  än	  icke	  återvunna	  och	  att	  de	  också	  bryts	  
lättare.	  För	  att	  kompensera	  för	  den	  nedsatta	  kvaliteten	  behövs	  extra	  processteg	  
som	  ökar	  produktionskostnaderna.	  (Adamopulus,	  et	  al.,	  2014)	  
	  
Egenskaperna	  hos	  pappret	  skiljer	  sig	  även	  beroende	  på	  om	  fibrerna	  är	  korta	  
eller	  långa.	  Korta	  fibrer	  kommer	  generellt	  sett	  ifrån	  lövträd	  och	  ger	  pappret	  lägre	  
densitet och	  jämnare	  yta.	  Dessa	  fibrer	  är	  1-‐1,5	  mm	  långa.	  Fibrer	  ifrån	  barrträd	  är	  
längre	  och	  bidrar	  istället	  med	  styrka,	  seghet	  och	  struktur.	  De	  fibrerna	  är	  3-‐4	  mm	  
långa.	  Det	  går	  inte	  att	  återvinna	  fibrerna	  hur	  många	  gånger	  som	  helst	  eftersom	  
de	  både	  tappar	  i	  längd	  och	  bindningsförmåga	  till	  andra	  fibrer	  efter	  varje	  
återvinning.	  Vissa	  fibersorter	  går	  heller	  inte	  att	  återvinna	  alls.	  (Kirwan,	  2013)	  
	  
Det	  går	  också	  att	  öka	  styrka	  och	  stabilitet	  i	  pappersmaterial	  genom	  att	  addera	  
olika	  tillsatsämnen	  som	  då	  stärker	  bindningarna	  mellan	  fibrer	  och	  mellan	  
skikten	  i	  flerskiktsmaterial,	  såsom	  kartong	  och	  wellpapp.	  Stärkelse	  är	  en	  sådan	  
tillsats	  som	  förbättrar	  resultatet	  både	  för	  tryckningen	  och	  beläggningen	  av	  
pappersmaterialet.	  Vax	  kan	  tillsättas	  och	  ökar	  då	  både	  materialets	  förmåga	  att	  
motstå	  fukt	  och	  materialets	  glansighet.	  (Kirwan,	  2013)	  
	  

Viknings-‐	  och	  veckningsförmåga	  
Vikning-‐	  och	  veckningsförmågan	  hos	  ett	  pappersmaterial	  är	  en	  viktig	  parameter	  
i	  förpackningsindustrin.	  Tunna	  material	  viks	  maskinellt	  medan	  tjockare	  material	  
såsom	  kartong	  och	  wellpapp	  behöver	  veckas	  innan	  de	  kan	  vikas	  i	  
förpackningsmaskinen.	  Materialet	  blir	  veckat	  genom	  tilltryck	  så	  att	  det	  sker	  en	  
inbuktning	  på	  ovansida	  och	  en	  utbuktning	  på	  undersidan.	  När	  sedan	  materialet	  
ska	  vikas	  utsätts	  insidan	  för	  en	  delaminering	  på	  grund	  av	  kompressionen	  medan	  
utsidan	  sträcks.	  Detta	  ställer	  höga	  krav	  på	  dragstyrkan	  i	  materialet.	  (Kirwan,	  
2013)	  
	  


