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Abstract 
Title: Turbuhaler-Kvalitetskontroll, a qualitative studie of this 

years Lean award winner.  

 

Authors:   Alicia Paredes Morel and Emma Magnfält 

 

Tutor:    Yohanan Stryjan 

 

Problem: How is Lean, a production-focused model being applied 

to non-productive focused industries. 

   

Purpose: To examine how Lean has been applied to the 

department of Turbuhaler-Kvalitetskontroll and which 

parts have been successfully applied. 

 

Problem statement: How does the implementation of Lean�s basic concept, 

which originated in the car industry, differentiate itself 

from the implementation of Lean in the pharmaceutical 

industry, in this case the department of Turbuhaler-

Kvalitetskontroll at AstraZeneca.  

 

Method:   A qualitative case study  

 

Conclusions: The department has had success in its implementation of 

lean. They have developed and modified the basic 

concept in order to apply it and excluded the parts they 

did not consider necessary. Through their work they 

have accomplished numerous improvements in, among 

other things, the reduction of lead time.   

  

Keywords:   Lean, standardization, visualization, change 
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Sammanfattning 
Titel:  Turbuhaler-Kvalitetskontroll, en kvalitativ studie av 

årets Leanpristagare.  

 

Författare:    Alicia Paredes Morel och Emma Magnfält 

 

Handledare:    Yohanan Stryjan 

 

Problem:  Lean, som är ett produktionsinriktat tankesätt 

implementeras idag i branscher som inte är traditionellt 

produktionsinriktade.  

 

Syfte:  Att undersöka hur Lean har tillämpats på avdelningen 

Turbuhaler-Kvalitetskontroll på företaget AstraZeneca, 

samt för att få en bättre förståelse kartlägga vilka delar 

av Lean man har kunnat implementera på avdelningen.  

 

Frågeställning: Hur skiljer sig implementeringen av grundkonceptet, 

ursprungligen från bilindustrin, från tillämpningen på en 

annan bransch i det här fallet läkemedelsbranschen och 

avdelningen Turbuhaler-Kvalitetskontroll?  

 

Metod:    Kvalitativ metod i form av en enkelfallstudie 

 

Slutsats: Avdelningen har med sin implementering av Lean nått 

framgång. De har utvecklat och modifierat konceptet för 

att anpassa det till sin avdelning samt uteslutit de delar 

som inte ansetts nödvändiga. Genom sitt arbete har de 

uppnått förbättringar i bland annat reducering av ledtid 

(total tillverkningstid).  

 

Nyckelord:   Lean, standardisering, visualisering, förändringsarbete 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Toyota Motor Company startades 1937 i Japan. Japans ekonomi var i kaotiskt tillstånd och det 

saknades investerare och kapital för att kunna köpa avancerad utländsk teknologi. Eiji 

Toyoda, som var en av styrelseordförandena i Toyota Company, åkte till Fords fabrik Rouge 

och blev inspirerad av hans massproduktionssystem. Eiji Toyoda modifierade detta 

massproduktionssystem och utvecklade ett annat som var snabbt, flexibelt och kunde 

producera flera olika modeller på en och samma gång, systemet vilket senare har kallats 

Toyota Production System. 1 

 

Övriga världen fick upp ögonen för Toyotas arbetssätt under 1980-talet. Vad var det 

egentligen som gjorde att japanska bilar höll längre än amerikanska och krävde mindre 

reparationer? Under 1990-talet visade det sig att det var Toyota som stod för den mest 

framgångsrika produktionen. Detta på grund av deras speciella arbetssätt samt deras förmåga 

att lösa oväntade problem och motgångar.2  Detta produktionssätt är något som företag över 

hela världen försökt imitera och ur detta växte begreppet Lean Production fram. Lean 

Production har sedan utvecklats och modifierats för att kunna anpassas på olika företag och 

begreppen Lean Thinking och Lean Administration har skapats.3 

 

Lean som ett arbetssätt, en arbetsmetod, har fått både ris och ros. Det har hyllats för att det 

effektiviserar organisationen och för att det i Toyotas fall gett företaget en fördel gentemot 

andra företag i samma bransch. Kritiken har riktats mot vilka det egentligen är som blir 

drabbade av effektiviseringar. Denna diskussion har motiverat vårt val av studieområde.  

 

Undersökningen fokuserar på avdelningen Turbuhaler-Kvalitetskontroll på företaget 

AstraZeneca. AstraZeneca är ett av världens ledande medicintillverkande företag. Bolaget 

bildades genom en fusion 1999 av Astra, grundat 1913 i Sverige, och Zeneca (tidigare en del 

av ICI, Imperial Chemical Industries, som grundades 1926). 4 Företaget är ledande på 

världsmarknaden inom medicin inom områden som mage och tarm samt smärtlindring. 

                                                
1 Womack, Daniel and Daniel (1990) 48-50 
2 Liker (2004) 37-41 
3 http://www.lean.org/WhatsLean/History.cfm 2008-10-05 
4 http://www.astrazeneca.se/OmOss/Vr-historia.aspx?mid=90 2008-11-17 
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Ytterligare områden som andningsvägar och inflammation med flera ligger även de högt upp 

på listan. Produkterna säljs i över 100 länder och år 2007 var företagets vinst nio miljarder 

USD. 5  

 

Avdelningen i fokus i denna undersökning heter Turbuhaler-Kvalitetskontroll och består av 

55 stycken medarbetare uppdelade i tre grupper med vardera en chef. Arbetet på avdelningen 

går ut på att kvalitetskontrollera tillverkningsomgångar av produkter som kommer direkt från 

produktionsavdelningen. Arbetet utförs med hjälp av analyser av stickprov. Varje tillverkad 

batch, det vill säga tillverkningsomgång, provtas enligt fastställda rutiner. I detta fallet heter 

produkten Turbuhaler. Det är en inhalator fylld med läkemedel som används för 

astmabehandling. 

  

Avdelningen började med förändringsarbete i form av visuell planering för cirka fem år 

sedan. Först för ungefär två år sedan började man kalla det för Lean.  

 

I denna undersökning förekommer ordet Lean ett flertal gånger. Vi har valt att använda oss av 

denna term som ett samlingsbegrepp innefattande betydelsen för de olika teoretiska begreppen 

Lean Production, Lean Thinking och Lean Administration.  

 

1.2. Definition av undersökningsproblem 
Att genom studier av Lean undersöka hur det anpassats och använts på avdelningen 

Turbuhaler-Kvalitetskontroll på AstraZeneca.  

 

1.3. Syfte  
Syftet med undersökningen är att undersöka hur Lean har anpassats till avdelningen 

Turbuhaler-Kvalitetskontroll på AstraZeneca. Vilka delar ur Lean har man kunnat tillämpa i 

sin ursprungsform och vilka har man varit tvungen modifiera för att kunna passa in på 

avdelningen? Har man tagit konceptet rakt av eller har man funnit egna lösningar? 

 

Fokus kommer att ligga på vilka olika förändringar som skett. Har dessa varit positiva och hur 

har det dagliga arbetet påverkats?  

                                                
5 http://www.astrazeneca.se/OmOss/Korta-fakta.aspx?mid=72 2008-11-17 
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1.4. Avgränsningar  
Valet föll på att genomföra en fallstudie av avdelningen Turbuhaler-Kvalitetskontroll på 

Astrazeneca, och se hur de anpassat Leans produktionsinriktade ursprungsmodell från Toyota. 

Anledningen att avdelningen Turbuhaler-Kvalitetskontroll valdes var eftersom en av 

författarna har personliga kontakter där. Genom dessa fanns viss förkunskap om avdelningen 

och deras arbete. Att avdelningen år 2008 blivit premiärvinnare av det svenska leanpriset som 

delas ut av den idella föreningen Lean Forum6 motiverade även valet att undersöka just denna 

avdelning. Skälet till att en fallstudie utfördes istället för en jämförande studie var att genom 

att enbart koncentrera sig på en avdelning uppnå en djupare förståelse för det valda 

undersökningsobjektet. Undersökningen koncentrerar sig enbart på de största förändringarna 

då det är dem som har varit av störst betydelse. I undersökningen studeras inte avdelningens 

externa leverantörer. Efter att undersökningen utförts har avdelningen fått besked om att en 

omorganisation av laboratorieverksamheten kommer att ske under 2009. Då beskedet gavs 

efter att undersökningen utförts finns det inte med i studien.  

               

               

                                                
6http://www.leanforum.se/konferens2008/AstraZeneca%20Turbuhaler%20vinnare%20av%20Svenska%20Leanp
riset.pdf 2008-11-24 
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2. Metod 

2.1. Val av metod 
Valet föll på att angripa detta ämne genom att utföra en kvalitativ undersökning eftersom 

denna generellt sett får fram mer detaljerad och nyanserad information eftersom målet med en 

fallstudie är att belysa det generella genom att undersöka det enskilda. 78  

 

Undersökningen består av en enkelfallstudie (undersökning av ett enskilt fall) på avdelningen 

Turbuhaler-Kvalitetskontroll på företaget Astrazeneca i Södertälje.9 Datainsamlingen av 

primärdata har gjorts genom en semistrukturerad intervju den 28 oktober 2008 med en av de 

tre cheferna för avdelningen samt två kompletteringsintervjuer med samma respondent. En 

semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en på förhand färdig lista med ämnen och 

frågor som skall tas upp under intervjun. Samtidigt är man inställd på att vara flexibel när det 

gäller exempelvis ämnenas ordningsföljd och det möjliggör en utveckling av idéer och ämnen 

under intervjuns gång.10 Den ena av de två kompletteringsintervjuerna skedde över e-mail och 

den andra över telefon. Efter intervjun som utfördes den 28 oktober på företaget fick vi en 

guidad tur av respondenten runt avdelningen som möjliggjorde observation av hur arbetet 

gick till samt vilka olika hjälpmedel som användes.  

 

Sekundärdata bestående av avdelningens interna dokumentation har använts. Dessa är 

diagram över avdelningens produktivitet, ledtid samt avvikelser per månad. Informella samtal 

med en före detta anställd på avdelningen som var med vid förändringsarbetet har även ägt 

rum under arbetets gång.  

 

Genom att utgå från den teoretiska referensram som senare i arbetet presenteras kunde 

förförståelse för vad Lean är samt vad Lean innebär fås vilket utgicks ifrån när alla 

intervjufrågor formulerats.  

 

2.2. Motiv för val av metod 
Orsaken till att en enkelfallstudie på avdelningen Turbuhaler-Kvalitetskontroll på Astrazeneca 

utförts har flera olika anledningar. Som nämnt var motivet att genom en fallstudie 
                                                
7 Johannesen och Tufte (2003) sid. 21 
8 Denscombe (2000) sid. 41 
9 Johannesen och Tufte (2003) sid. 56 
10 Denscombe (2000) sid. 135 
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åstadkomma en djupförståelse av det valda ämnet. Ytterligare en fördel är att enkelfallstudier 

(men även flerfallstudier) ger möjligheten att använda sig av metodtriangulering. Fördelen 

med att kunna välja ut flera av dessa metoder är att det kan fungera kompletterande och mer 

information kan fås ut av det valda ämnet.11 I detta fall har metodtriangulering använts till 

viss del på så sätt att intervjuer genomförts, observation av arbetet skett samt att sekundärdata 

använts. Störst fokus har lagts på intervjuerna. 

 

Astrazeneca är ett ledande läkemedelsföretag i Sverige och även i övriga världen, ett 

framgångsrikt företag som är intressant att undersöka. Läkemedelsbranschen är en komplex 

bransch i ständig konkurrens. Hotet att flytta verksamheten till låglöneländer finns ständigt 

närvarande samt de hårda regleringar från myndigheterna som styr alla företag i denna 

bransch.12  Därför valdes det att undersöka hur företaget, och denna avdelning, anpassar sitt 

arbete för att klara av denna hårda konkurrens, mer specifikt hur Lean som metod, som är 

hyllat och kritiserat, använts i denna process.  

 

Genom personliga kontakter kom vi i kontakt med vår respondent. Eftersom en chef för en 

avdelning är i en överblicksposition kunde en intervju med en av cheferna för avdelningen ge 

oss relevant och användbar information om det valda ämnet. Därför gjordes ett subjektivt 

urval av vår respondent. Fördelen med valet är att det tillåter forskaren att närma sig de 

företeelser eller människor som man på goda grunder kan anta vara avgörande för 

forskningen.13 

 

Intervjun ägde rum den 28 oktober 2008 på AstraZeneca i respondentens kontorsrum och 

varade i cirka 45 minuter. Kompletteringsintervju ett gjordes per e-mail den 24 november 

2008, kompletteringsintervju två gjordes per telefon den 12 januari 2009. För att få reda på 

ytterligare information om det undersökta området har även informella samtal med en tidigare 

anställd på avdelningen förekommit. Dessa har givit en generell inblick över förändringen på 

avdelningen och bekräftat att det som sagts på intervjun har varit korrekt.           

                                                
11 Denscombe (2000) sid. 102 
12 Intervju 28 oktober 2008 
13 Denscombe (2000) sid. 23 
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2.3. Reliabilitet och validitet  
Datas reliabilitet betyder datas tillförlitlighet.14 Medan validitet är själva relationen mellan det 

undersökta fenomenet och den konkreta datan, har man lyckats hitta rätt representationer av 

det generella fenomenet?15  

 

Att se saker ur olika perspektiv och möjligheten att bekräfta resultat kan öka validiteten i 

data.16 Detta kan bekräfta undersökningens validitet eftersom metodtriangulering i viss 

utsträckning använts, men som nämnts innan har störst fokus lagts på intervjuerna. 

Undersökningsproblemet som beskrivits i inledningen har besvarats vilket också det bekräftar 

validiteten.  

 

Det som bekräftar reliabiliteten är att respondenten har delgivits och godkänt transkriberingen 

av intervjun. En kontinuerlig kontakt med respondenten under arbetets gång har möjliggjort 

att vi författare i efterhand kunnat komma med kompletteringsfrågor om någonting varit 

oklart, vilket också bidrar till reliabiliteten. De informella samtal som förekommit med en av 

de tidigare anställda har också bekräftat reliabiliteten.  

 

Det som inverkar negativt på reliabiliteten är att intervju endast skett med en av de tre 

cheferna från avdelningen. Ett övergripande helhetsperspektiv över hela avdelningen blir då 

mindre, men då respondenten beskriver chefernas dagliga arbete som likartat samt beskriver 

deras nära och goda kontakt så ansågs det inte nödvändigt att utföra ytterligare intervjuer med 

de andra cheferna. Detta val grundade sig även på den begränsade tidsramen för 

undersökningen. De informella samtal som förekommit med en före detta anställd har även 

gett oss möjligheten att bekräfta uppgifter som vi fått, samt de sekundärdata vi tagit del av. 

Ytterligare en orsak till att reliabiliteten sänks något är att det enbart finns viss möjlighet att 

bekräfta respondentens svar. En del av intervjun var möjlig att bekräfta genom offentlig 

information till exempel genom AstraZenecas hemsida och sekundärdata, samt de samtal som 

ägt rum med en före detta anställd, men en stor del av informationen som gavs var inte 

                                                
14 Johannesen och Tufte (2003) sid. 28 
15 Johannesen och Tufte (2003) sid. 47 
16 Denscombe (2000) sid. 103 
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offentlig. Man måste dock anta att de svar man får under en intervju är sanningsenliga, vilket 

kan bekräftas av ytterligare data.  

 

2.4. Val av respondenter 
Valet att intervjua en av de tre gruppcheferna gjordes på grund av att ett översiktsperspektiv 

kunde fås över hela avdelningen. Ytterligare motivering till valet att utföra en längre intervju 

var för att då kunde djupare och mer detaljerad kunskap om området uppnås än om till 

exempel en surveyundersökning utförts med ett frågeformulär bland de anställda på 

avdelningen. Genom att intervjun utfördes under kontrollerade och trevliga former fick vi en 

personlig kontakt med respondenten vilket underlättade arbetet med ytterligare datainsamling. 

Möjligheten gavs att ta del av sekundärdata som förmodligen inte hade medgivits oss om inte 

en personlig kontakt hade skapats genom en intervju.  

 

Enbart de sekundärdata som tillhandahölls, offentliga och icke-offentliga, hade inte räckt till 

för att beskriva det dagliga arbetet och hur förändringsarbetet har gått till på avdelningen.  

 

Det största motivet till att en intervju utfördes med just denna gruppchef beror på de 

personliga kontakter som en av författarna har sedan tidigare till denna avdelning.  

 

2.5. Metodkritik 
En av de största nackdelarna med att genomföra en fallstudie är trovärdigheten i de 

generaliseringar som görs utifrån dess resultat.17 Det är svårt att dra paralleller från det 

undersökta objektet och generalisera det på andra fall. Ett annat problem är att veta hur man 

skall tolka och använda de uppgifter man får eftersom de färgas av författarnas egna 

tolkningar och värderingar.  

 

Som nämnts innan under reliabilitet har valet av djupintervju med en av gruppcheferna som 

primärdata negativ inverkan på reliabiliteten.   

                                                
17 Denscombe (2000) sid. 53 
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3. Teori 

3.1. Inledning 
Grundidén inom Lean går ut på att ständigt förbättra alla delar av företaget och på sätt nå så 

låg kostnadsnivå som möjligt, samtidigt som man är effektiv. Syftet är som för många andra 

att behålla sina gamla kunder samtidigt som man hittar nya.18 Konceptet innefattar 

nödvändigtvis inte massproduktion, även om det har använts flitigt av sådana branscher till 

exempel på företaget Scania.19 Det handlar om att anpassa företaget till kundens behov.20 Det 

har bland annat börjat att tillämpas i icke -produktionsinriktade branscher som sjukvården.21 

Det finns oändliga beskrivningar och vidareutvecklingar av Lean och i studien har vi valt att 

fokusera på grunderna, Lean production, Lean thinking, de fem S:en samt en 

implementeringsmodell, Lean manufacturing manual. De fem S:en nämns i av respondenten i 

intervjun och i intervjuresultatet, vi har därför med begreppet och förklarar det närmare i 

bilagorna. 

 

 3.1.1. Nyckelbegrepp inom lean 

Inom Leanfilosofin förekommer en hel del japanska begrepp som är populära att använda. Vi 

har därför sammanställt en liten ordlista med viktiga begrepp som ofta förekommer samt vilka 

vi anser är av störst relevans. Dessa är:  

 

Kaikaku  

Radikala förbättringar som görs för att eliminera slöseri inom organisationen.  

 

Kaizen  

Det dagliga förändringsarbetet som görs för att eliminera slöseri och skapa större värde.  

 

Muda  

All resurskrävande aktivitet som inte skapar värde, med andra ord slöseri.22  

 

                                                
18 Womack  och Jones (2003) s. 348-350 
19 Intervju 
20 Womack  och Jones (2003) s. 348-350 
21 Alfredsson, Nielsen och Forss. D-uppsats. (2008) 
22 Womack  och Jones (2003) s. 348-350 
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3.1.2. Lean production och de fjorton huvudprinciperna 

Flera studier har gjorts på Toyota för att identifiera deras framgångsrika koncept. Utifrån 

dessa har fjorton huvudprinciper utvecklats vilka beskriver Toyotas och deras 

produktionssystem, Toyota Production Systems, grund. Dessa principer är vad Lean 

production bygger på. Enligt Womack och Jones kan företag som följer dessa fjorton 

principer med stor sannolikhet uppnå hållbara konkurrensfördelar mot andra företag som inte 

använder sig av detta sätt. 

 
1. Långsiktig filosofi 

Filosofin är det som utgör grunden för ditt 
företag, jobba mot denna filosofi, även 
med dina kortsiktiga beslut.  

 
 

2. Skapa ett flöde av processer 
Detta hjälper problemen inom 
organisationen att identifieras och därmed 
få möjlighet att lösas.  

 
 

3. Använd �Pull� system för att undvika 
överproducering 
Ge dina slutkunder vad de vill ha, när de 
vill ha det.  
 

 
4. Jämna ut arbetsbelastningen och 

ojämnheter i produktionen 
Detta görs för att säkerställa kvalitet och 
effektivitet hos personal och produkt. 

 
 

5. Bygg upp företagskulturen med 
följande motto  
�Ta dig tid att stanna upp och lösa 
problem samt säkerställa kvalitet första 
gången�.  

 
 

6. Standardiserade uppgifter som grund 
Dessa ger dina processer förutsägbarhet, 
därmed kan du lättare förbättra dem och 
även tillåta de som jobbar med processerna 
att göra det. 

 
 

7. Visuell överblick 
Använd visuella hjälpmedel på 
arbetsplatsen för att få en överblick över 
vad som behöver göras och vad som 
förväntas av dina arbetare. 

 
 
 

 
8. Pålitlig teknologi 

Teknologi som blivit testad innan är ofta 
mer pålitlig. Använd det för att förbättra 
jobbkvalitén för de anställda, inte för att 
byta ut dem.  

 
 

9. För vidare filosofin 
Lär dina ledare hur processerna ser ut i 
företaget. Ökad kunskap ger ökad 
förståelse och förmåga att lösa problem.  

 
 

10. Utveckla din personal 
Företaget bör ha en kontinuerlig utbildning 
av sin personal vilket ger dem verktygen 
att hela tiden förbättra organisationen. 

 
 

11. Utveckla dina leverantörer och andra i 
ditt företagsnätverk 
Hjälp dina leverantörer att förbättra sig 
och se dem som en förlängning av ditt 
företag, i enlighet med �pull� systemet.  

 
 

12. Detaljkunskap 
Att veta hur det går till �på golvet� är 
något som alla bör veta, även chefer. 

 
 

13. Tänk över besluten noggrant och 
långsamt, implementera besluten snabbt 
Alla beslut ska tas i konsensus. 

 
 

14. Var en lärande organisation som 
ständigt förbättrar sig 
Använd processer för ständig förbättring 
(kaizen och kaikaku) så upptäcks slöseri 
(muda) och det kan elimineras. 23

                                                
23 Liker, Jeffrey.  (2004) s. 37-41 



3.1.3. De fem S:en  

De fem S:en är vad som inom Lean förklarar hur man ska bära sig åt för att visualisera, 

standardisera och effektivisera sin arbetsplatsen. En närmare beskrivning finns i bilagorna.  

 

3.1.4. Lean thinking  

Lean thinking är en vidareutveckling av Lean production och kan ses som värdegrunden inom 

Lean. En implementering av Lean kräver att hela organisationen, alla medarbetare och även 

dina leverantörer förändrar sig och blir Lean. Grundidén inom konceptet är att Lean börjar i 

tanken hos arbetarna på företaget. De utför det dagliga arbetet inom organisationen och det är 

de som kommer att genomföra de största förändringarna, och därför är det viktigt att ha 

verktyg för hur man ska få sin personal att tänka �Lean�.    

 

Lean thinking består av fem huvuddelar: 

 

1. Value 

Det är den slutgiltiga kunden som uttrycker vilka aspekter av din produkt som skapar 

värde. Detta värde bör anpassas till kundens önskemål på bästa sätt.  

 

2. Value stream  

Är alla de händelser som är nödvändiga för att ta en produkt genom tre processer. Den 

första av dessa olika processer är problem-solving task som går från att utforma en 

produkt till att sätta idén i verket. Den andra är information-management task och går från 

planering av en produkt till själva leveransen till kunden. Den sista är physical 

transformation task vilken är produktens fysiska process, vägen från råmaterial till färdig 

produkt.  

 

3. Flow  

Är alla processer inom företaget som används för att skapa produkten. Idén om att allt ska 

vara ett flöde genomsyrar organisationen och används till att ständigt förbättra den.  
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4. Pull  

Detta system involverar även företagets leverantörer. Här använder man ett slags Just-In-

Time system där man låter kunden �dra� produkten från dig. Detta kan kopplas ihop med 

begreppet value där organisationens uppgift är att skapa produkten så som kunden vill ha 

den, istället för att med rabatter och knep försöka lura på kunderna en produkt de inte 

önskar. Det kräver stor flexibilitet hos organisationen och alla dess leverantörer. 

Nödvändigt är även att leverantörerna anammar Leankonceptet och alla dess delar.  
 

5. Perfection  

Är att genom de anställda, leverantörer med flera uppnå perfektion i organisationen. Detta 

är kanske ett ouppnåeligt mål, men att ha denna strävan leder till ständiga 

förbättringsförslag och utveckling för företaget. 24 

 

3.1.5. Lean Manufacturing Manual 

Här beskrivs hur man bär sig åt vid införandet av Lean i en organisation. Modellen består av 

olika faser som varje organisation måste ta sig igenom för att lyckas med sin implementering.  

 
1. Börja med införandet 

Skapa en strategisk vision för företaget. Lägg upp en plan för förändringsprocessen. Utforma en 

handlingsplan och ge ansvar till de olika team som skapats och utbildats.  

 

2. Identifiera produktionsprocessen 

Dokumentera hela produktionsprocessen från början till slut och börja etablera pull. 

 

3. Avsluta informationssamlingen 

Färdigställ kalkylen för produktionslinjen, precisera olika effektivitetsmått och besluta om och hur 

förändringarna ska genomföras.  

 

4. Designa din fabrik enligt lean konceptet  

Utveckla ditt produktionssystem och en plan för hur arbetet med fabriken ska gå till.   

 

5. Starta produktionslinjen 

Stäm av att personalen fått all utbildning. Arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och arbetsmiljön ska vara väl 

utformad och ergonomisk. Kontrollera att systemet fungerar. 

 
                                                
24. Womack och Jones (2003) s. 12-98 
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6. Utvärdering 

Produktionslinjen ses över för att identifiera och rätta till eventuella avvikelser. Arbeta vidare med 

ständiga förbättringar (kaizen) och slutför integreringen av Leankonceptet med organisationen. 25 

 

3.2. Teoridiskussion 
En del av de principer som presenteras under teoriavsnittet kan i mångt och mycket kännas 

som självklarheter för ett företag, därför har vi valt att genom att utgå från den teoretiska 

referensram som presenterats välja ut följande aspekter. Dessa har funnits mer relevanta och 

viktiga för undersökningen än andra ur ett anpassningsperspektiv. Fyra huvudprinciper inom 

Lean production, en huvudprincip ur Lean thinking samt ett steg ur Lean manufacturing 

manual har valts ut. Alla olika principer och steg inom Lean innebär förändringar, men fokus 

har lagts på just dessa eftersom de innebär mer avancerade och komplexa förändringar än de 

andra principerna.  

 

Syftet är att se hur avdelningen har anpassat sig för att kunna följa dessa utvalda principer och 

steg, och det är sedan vad resultatet av undersökningen kommer att bygga på. Anledningen till 

att just dessa olika delar av teorin valts ut följer nedan.  

 

Att skapa ett flöde av processer (princip två inom Lean Production) valdes ut, då eftersom 

avdelningen inte är traditionellt produktionsinriktad utan arbetar med analyser. Grundidén 

inom Lean om ett löpande band finns inte på avdelningen och då borde det bli andra slags 

flöden man får koncentrera sig på. 

 

Att använda sig av pull (princip tre inom Lean Production samt princip fyra inom Lean 

thinking) handlar om att man ska sträva efter att ge sina slutkunder vad de vill ha, när de vill 

ha det genom att tillverka utefter efterfrågan. Inom medicinbranschen finns det många 

restriktioner som gör att de inte kan modifiera produkterna hur som helst. Intressant är att ta 

reda på är hur företaget hanterar detta och att se om detta pulltänkande förkommer 

överhuvudtaget.  

 

Att utveckla sina leverantörer och andra i sitt företagsnätverk (princip elva inom Lean 

Production). Fokus har lagts på leverantören av kärnprodukten för den undersökta 

                                                
25 Hobbs (2003) s. 197-223 
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avdelningen, vilket i det här fallet är de som levererar varan som ska kontrolleras - 

medicinerna. Avdelningens leverantör blir då tillverkningen och deras kund blir nästa 

avdelning; kvalitetssäkring, vilka är de som tar emot och kontrollerar analysresultaten. Det 

viktiga i denna fråga är hur tillverkningen, kvalitetssäkring och den undersökta avdelningen 

samarbetar samt hur det påverkar avdelningens arbete.  

 

Ett annat tankesätt som nämns i teorin är att hela tiden tänka över besluten noggrant och 

långsamt, men sedan implementera dem snabbt samt att alla beslut måste tas i konsensus. 

(princip tretton inom Lean Production). Eftersom avdelningen är uppdelad i tre grupper som 

har vardera varsin chef är det relevant att undersöka hur beslut tas inom avdelningen. Detta 

blir betydelsefullt då ständiga förbättringar är en stor del av arbetet med Lean och det kräver 

att man alltid tar beslut om eventuella förändringar tillsammans. Hur detta sköts blir väsentligt 

för avdelningen.   

 

Att designa fabriken enligt Lean. Vi undersöker vilka delar av Lean man har designat och 

tillämpat på den icke-produktionsinriktade avdelningen som undersöks. (Steg fyra i Lean 

manufacturing manual).  
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4. Egen undersökning 

4.1. Resultat 

4.1.1. Introduktion 

Avdelningen Turbuhaler-Kvalitetskontroll ansvarar för att kontrollera att produkterna som 

levereras från produktionen håller sin standard, vilket görs genom analys. 

Tillverkningsavdelningen tillverkar olika turbuhalerprodukter som oxis, symbicort och 

pulmicort vilka är olika typer av astmamediciner i form av inhalatorer. Ett visst antal 

produkter ur en order, även kallad batch, väljs ut som sedan analyseras, både med manuella 

analystekniker, som till exempel HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) och med 

automatiserade robotsystem, för att kontrollera att produkten motsvarar uppsatta kvalitetskrav. 

Dessa krav varierar beroende på kund och är bestämda av respektive lands myndigheter. 

Produkter som skall säljas på den amerikanska marknaden har som regel hårdare krav än den 

europeiska marknaden.  

 

Läkemedelsbranschen är en hårt styrd bransch som regleras av myndigheterna. Allt 

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

förändringar, till exempel ny teknikanvändning. Det är något som gör det tidskrävande att 

införa förändringar i arbetet, man kan till exempel inte byta ut en robot till en annan hur som 

helst utan det krävs en lång tidskrävande process innan ett beslut om ändring kan tas. Det har 

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

 

En av de stora förändringar som skedde i samband med att Lean infördes berörde de tidigare 

tre arbetsgrupperna som fanns inom avdelningen. Varje grupp hade innan denna förändring 

ansvar för olika produkter vilka nämnts ovan, vilket ibland kunde ställa till problem när de 

samarbetade. Avdelningen ombildade istället de tre arbetsgrupperna till tre roterande grupper, 

som gemensamt tog ansvaret för alla arbetsuppgifter. Det var den största arbetsmässiga 

förändringen då det krävde att personalen fick utbildning i de arbetsuppgifter de inte hade 

utfört förut. Alla på avdelningen fick även utbildning i hur man använde det visuella 

planeringssystemet samt systematisk problemlösning i takt med förändringsprocesserna. 

Samtliga stora förändringar genomfördes med hjälp av konsultfirmor. 
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4.1.2. Produktionsflödet 

 
Som framgår av figur 4.1.1.1 är produktionsflödet inom enheten där den undersökta 

avdelningen hör till uppdelat på följande sätt. Tillverkningsavdelningen, där man tillverkar 

läkemedelssubstansen samt förpackar den får beställningar när slutkundens lager, exempelvis 

apoteket, har nått en kritisk nivå. De tillverkar då beställd mängd och skickar denna vidare till 

Kvalitetskontroll-Turbuhaler som tar ett stickprov och gör det antal analyser som är fastställda 

av myndigheterna. Resultatet av analyserna skickas i sin tur vidare till kvalitetssäkring som 

kontrollerar tillverkningsdokumentationen och analysresultaten och bedömer att produkten 

uppfyller uppsatta krav enligt kravspecifikation.  

 

Analyserna görs till största delen av robotar samt andra hjälpmedel, men varje analys kräver 

vissa manuella moment. Viss lagerhållning uppstår då analyserna först måste genomföras och 

sedan godkännas innan produkten kan skickas ut till kunden. En batch av den nyproducerade 

produkten skickas vidare från produktionen till analys, resterande mängd lagerhålls i 

tillverkningsavdelningen, därifrån skickas den sedan till slutkund när analyser samt kontroll är 

färdigt. 

 

Avdelningen för tillverkning var de som började med införandet av Lean och de inspirerade 

Turbuhaler-Kvalitetskontroll att även dem införa konceptet.  

Figur 4.1.2.1. visar produktionsflödet inom den enhet där avdelningen 
Turbuhaler-Kvalitetskontroll tillhör samt deras plats och roll. Källa: Egen 

 
Kundens lager 
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4.1.3. Arbetsgrupper 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje grupp består av sjutton till tjugo anställda. Antalet i grupperna varierar på grund av 

personalomsättning. Naturliga minskningar i personalstyrka har skett då medarbetare fått 

andra anställningar eller gått i pension. Dessa har inte ersatts av nyanställningar. 

 

Figur 4.1.3.2. visar gruppstrukturen efter omstruktureringen. Källa: Egen 

Figur 4.1.3.1. visar arbetsgrupperna med olika ansvarsområden innan 
omstruktureringen. Källa:Egen 

Figur 4.1.3.2. visar arbetsgrupperna efter omstruktureringen med delade 
ansvarsområden. Källa:Egen 
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Omstruktureringen av arbetsgrupperna var en av de större förändringarna som genomfördes. 

Innan omstruktureringen hade varje grupp egna ansvarsområden, de delade upp ansvaret för 

turbuhalerprodukterna mellan sig. Ansvaret för produkten pulmicort mot den amerikanska 

marknaden delade alla grupper. Grupptillhörigheten kunde ibland leda till problem när något 

projekt, till exempel utveckling av en robot för analysarbetet krävde samarbete eftersom 

grupperna var åtskilda och normalt sett enbart skötte sina egna arbetsuppgifter. Att driva 

projekt tillsammans blev då tidskrävande. Avdelningen sökte en lösning som möjliggjorde ett 

flexiblare arbetssätt som var mindre tidskrävande för framtida projekt och svaret blev en 

omstrukturering. De ombildade grupperna och skapade tre roterande grupper, som 

tillsammans delar på ansvaret och arbetsuppgifterna för samtliga turbuhalerprodukter. 

Gruppcheferna är fortfarande tre stycken och de har fortfarande personalansvar över varsin 

grupp men tillsammans har de ett övergripande ansvar för alla grupper samt arbetet som 

utförs. 

 

Inom de tre roterande arbetsgrupperna delas de anställda nu in i team och ansvarar för olika 

analyser. Detta sker på en fyra veckors basis.  

 

4.1.4. Visuell planering 

Avdelningen började med vad de kallar visuell planering för cirka fem år sedan. Då kallades 

det inte för Lean utan det var först för cirka två år sedan när konsultfirman Öro och Co. 

anlitades som Leantermen började användas hos avdelningen. Produktionsavdelningen hade 

också börjat införa Lean. 

 

Det första steget som togs då för fem år sedan var att införa ett visuellt planeringssystem i 

form av skrivtavlor för att få bättre överblick, något som saknades innan. Dessa tavlor 

berättade exakt vad som behövde göras, när det behövde göras och när det borde vara klart 

samt hur man låg till i själva processen. 

 

Innan förändringen genomfördes arbetade man inte med ett specifikt planeringssystem utan 

man arbetade i takt med att orders kom in och projekt startade. Det var något som alltid ledde 

till omfattande problem eftersom man inte visste och kunde förutsäga när det skulle vara 

arbetstoppar och på så sätt planera inför det. Vår respondent beskrev det som att de istället 

jobbade �på känn�. Det var vanligt att nya projekt startades i syfte att förbättra arbetet på 
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avdelningen och sedan inte fullföljdes. För att kunna få en överblick över arbetet, så att 

eventuella arbetstoppar/dalar identifierades i tid, infördes det visuella planeringssystemet. 

Planeringssystemet visar när en analys bör starta samt när ett projekt bör starta för att det ska 

kunna fullföljas i tid. Sedan följs hela processen i och med att man hela tiden markerar på 

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

visar att man ligger efter. På så sätt ser alla hur man ligger till och man kan själv följa sina 

kollegors arbete.  

 

När planeringssystemet infördes skedde flera positiva förbättringar. Man halverade ledtiderna 

och dessa har sedan halverats ytterligare gånger. 

 

4.1.5. Standardisering av arbetsprocesser  

En standardisering av arbetsuppgifter innebär att man uttrycker hur arbetsuppgiften ska 

utföras, när, med vilka verktyg samt hur lång tid det bör ta att slutföra den. Det innebär även 

att man håller sig till den ram som har skapats för arbetsuppgiften och skulle en ändring 

behövas krävs en ytterligare genomgång. Standardiseringen av arbetsuppgifter på avdelningen 

genomfördes liksom planeringssystemet för att få en bättre överblick över arbetet. 

Avdelningen fick hjälp av en konsultfirma för att lära sig att göra detta på bästa sätt, och 

sedan hjälptes alla anställda på avdelningen åt med standardiseringsarbetet. De använde sig då 

av �de fem S:en� som finns beskrivna i teoriavsnittet. Man har valt att standardisera de 

arbetsuppgifter som är förutsägbara och enbart går att göra på ett visst sätt. Exempel på detta 

är analysmetoder och kontrollmetoder. Andra arbetsuppgifter som kräver flexibilitet när det 

gäller vilka verktyg man använder samt tidsperspektiv har man valt att inte standardisera då 

ett strikt arbetssätt inte skulle fungera. Minskningar i tid per arbetsuppgift har här kunnat 

skapas tack vare enhetligheten och överblicken som detta har gett de anställda i sitt arbete. 

Detta syns i följande diagram som visar tillverkade enheter/anställd på avdelningen*1000. En 

relativt stadig uppgång syns sedan januari-06. Vissa dalar finns dock, till exempel 

semestermånaderna juli -06, -07 samt -08. Dessa förklarades med att under 

semestermånaderna var det inte så mycket personal på avdelningen och då utfördes inte lika 

många analyser som vanligt. Samma skäl angavs för nedgången december-06 samt nedgången 

december-07. Nedgången december-07 var inte lika stor som december-06 vilket kan tyda på 

en viss förbättring. 
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Figur 4.1.5.1 visar avdelningens produktivitet mätt i tillverkade enheter/anställd * 1000. Y-

axeln har tagits bort på avdelningens begäran. Källa: Avdelningen Turbuhaler-

Kvalitetskontroll.   

 

4.1.6. Ständiga förbättringar   

Arbetet med ständiga förbättringar har lett till man skapat så kallade förbättringsgrupper inom 

avdelningen som en del av personalen arbetar med. Det finns fyra stationära grupper vilkas 

ansvarsområden är säkerhet hälsa och miljö, ledtider och effektivitet, utrustning samt 

kvalitetsefterlevnad. Dessa grupper består av cirka 15 stycken medarbetare var och varje 

medarbetare på avdelningen är med i en av grupperna. De roterar ej. Sedan har man 

ytterligare roterande grupperingar runt olika analyser. Det bildas team som har ansvar för 

vissa analyser under en fyra veckors period och även ansvaret för förbättringsarbetet med 

dessa.   

 

Att göra mätningar är något som har införts på avdelningen de senaste fem åren. Nyckelord 

har även här varit överblick. Mätningar har genomförts för att se hur arbetet med ständiga 

förbättringar och standardisering av arbetsuppgifter har fortlöpt och hur nyckelbegrepp som 

ledtid har påverkats. Eventuella förbättringar eller försämringar har då kunnat dokumenteras. 

Andra aspekter som mäts är produktivitet i antal tillverkade enheter per anställd och antal 
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avvikelser per månad exklusive produktfel orsakade i produktionen. Produktiviteten har sedan 

införandet av arbetet med ständiga förbättringar ökat med ungefär 10-15 % per år. 

Produktiviteten påverkas dock av hur stort stickprov som väljs samt storleken på omgången, 

vilket avdelningen inte råder över. Storleken på en order bestäms av kunden och storleken på 

en batch av tillverkningen. Detta kan därför vara missvisande. 

 

Arbetet med ständiga förbättringar innefattar även att ta emot förslag från de anställda, 

bearbeta dem och verkställa de som är möjliga att genomföra. Detta görs under tavelmöten 

som sker två gånger/vecka för analysverksamheten, en gång/vecka för förbättringsgrupper och 

projektgrupper. Man har även infört Takt, en metod som räknar antal enheter per minut, även 

den utvecklad för att mäta och öka överblicken. Man har modifierat konceptet eftersom det är 

svårt att räkna analyser per minut. Istället används det för att se om analysen uppfyller 

tidsschemat mätt i antal batcher/dag.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.6.1. Exempel på effektivitetsmätningar, här för de olika produkterna som 

analyseras på avdelningen och överenskommen ledtid. Pulmicort Japan och Pulmicort ROW 

är samma produkt men olika marknader. Y-axeln har tagits bort på avdelningens begäran.  

Källa: Avdelningen Turbuhaler-Kvalitetskontroll. 

 

Av diagrammet ovan framgår att produkten Symbicort har längre ledtider än de andra 

produkterna. Detta förklarades med att Symbicort är en mer komplex produkt än de andra och 

kräver fler och längre analyser. Symbicort behöver fem analyser medan Pulmicort bara 
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behöver tre. Oxis behöver också fem men de är mindre komplicerade. Oxis produceras även i 

mindre utsträckning.  

 

Diagrammet nedan visar antal avvikelser/månad från första kvartalet 2002 till september 

2008. Här kan man se en stadig minskning av avvikelser, vilket är ett bra exempel på en 

förbättring som skett sedan Lean införts.  Avvikelserna som mäts är problem som påverkar 

analysarbetet negativt exempelvis försämringar i Takt och ledtider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.6.2. Ytterligare ett exempel på mätningar, här på antal avvikelser/månad. Y-axeln 

har tagits bort på avdelningens begäran. Källa: Avdelningen Turbuhaler-Kvalitetskontroll. 
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5. Analys 
Avdelningen Turbuhaler-Kvalitetskontroll har förändrat sin organisation genom att införa 

Lean. Förändringen är en pågående process då Lean inte är något projekt med en början och 

ett slut, utan snarare något som organisationen förväntas arbeta efter och hela tiden förbättra 

allt eftersom tiden går. Turbuhaler-Kvalitetskontroll har med sitt arbetssätt nått framgång trots 

att avdelningen inte är produktionsinriktad, vilket har bekräftats av att de i år vunnit årets 

Leanpris. Undersökningens syfte var att se hur väl anpassningen av Lean till en icke 

produktionsinriktad avdelning skett samt om utvalda delar av Lean varit möjliga att 

implementera.  

 

Lean utvecklades i bilindustrin, vilken är en tillverkningsinriktad bransch. Man producerar 

bilar som sedan skall ut på marknaden. Företaget AstraZeneca som helhet är både 

tillverknings och forskningsinriktat. Avdelningen som undersökts är ett viktigt steg i den 

långa kedja som produkterna måste ta sig igenom på företaget innan de når slutkund.  

 

Olika delar av avdelningen kan på ett sätt liknas med ett löpande band, vilket är en traditionell  

bild som kan förknippas med bilproduktionen och branschen där Lean �föddes�. Det �löpande 

bandet� finns inom denna avdelning på så sätt att robotar och maskiner utför en stor del av 

analysarbetet. Trots de facto att avdelningen inte producerar någon produkt utan 

kvalitetskontrollerar. Denna likhet med bilbranschens löpande band kan vara en av 

anledningarna till att avdelningen så framgångsrikt lyckats implementera detta koncept.   

 

Varje analys kräver dock manuella inslag och dessa förknippas inte med det moderna 

automatiserade löpande bandet. Avdelningens svar på hur man har löst detta är att de använt 

sig av vissa delar av Lean och modifierat om andra. 

 

När avdelningen införde Lean fick de hjälp av en konsultfirma. Det var dock inget färdigt 

koncept som infördes som avdelningen drastiskt anpassade sig till utan vad som fokuserades 

på var hur man skulle standardisera en arbetsprocess. Däremot är det inte så enkelt att 

standardisera en analys och därför har avdelningen, som vår respondent beskriver det, �varit 
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lite pragmatiska i sitt införande av Lean�. �Vi har så att säga anpassat oss efter 

verkligheten�26 är ytterligare ett citat som visar hur man anpassat sitt införande av Lean.  

Steg fyra i Lean manufacturing manual menar att man ska designa (i det här fallet designa 

om) sin fabrik enligt Leankonceptet. Detta för att genom visualisering kunna effektivisera 

maximalt.  

 

�Vi hade ett spaghettidiagram som visade hur man rör sig i lokalen(...)det visade sig att vi 

gick en extra liten runda varje gång vi var tvungna att hämta munstycken. När vi flyttade de 

där munstyckena närmare arbetsplatsen vart det inte en jättestor skillnad mot att gå de fyra 

steg det tog att hämta munstycket, men det blev däremot en smidigare process.�27 

 

Citatet berättar om ett av de sätten som avdelningen har designat om sin fabrik i enlighet med 

Lean för att effektivisera arbetet. Genom att slippa gå de fyra extra steg det tog för att hämta 

ett munstycke, nödvändigt för att kunna utföra en viss analys, kunde denna arbetsprocess 

effektiviseras på ett mycket enkelt sätt. Det var inte någon särskilt stor förändring för 

individen i sig men för hela arbetsprocessen och hela produktens �kedja� gjorde det en stor 

skillnad. Genom att använda sig av spaghettidiagrammet, vilket visar hur rörelserna i lokalen 

ser ut så kunde flera �onödiga� rörelser tas bort. Ytterligare exempel som togs upp var att 

flytta en papperskorg kunde underlätta för en särskild arbetsprocess. Detta är inte någonting 

som mätts, att genom att flytta papperskorgen blev det så många fler produkter analyserade, 

dock så blev hela processen smidigare och det kan i längden vara kostnadseffektivt.  

 

Ytterligare effektivisering har skett genom en visualisering av arbetsprocesserna på 

avdelningen. Det infördes ett visuellt planeringssystem med stora tavlor som visar hur olika 

analyser ligger till. Genom att införa tavlorna skapades en gemensam överblick över hela 

avdelningens arbete och det gjorde att alla kunde se vad som behövdes göras samt hur alla låg 

till. Visualiseringen underlättade något enormt för avdelningen och var en stor del av 

förändringsarbetet.   

 

� (�)när vi införde vårt nya planeringssystem så halverade vi ledtiderna!�28 

 

                                                
26 Intervju 
27 Ibid 
28 Ibid 
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Citatet visar tydligt att avdelningen har nått framgång med hjälp av planeringssystemet vilket 

visar att denna sorts överblick kan främja även arbetsplatser med icke-produktionsinriktade 

arbetsuppgifter.  

 

Tidigare nämndes företagets långa kedja som produkterna måste ta sig igenom och att 

avdelningen Turbuhaler-Kvalitetskontroll utgör en viktig länk i denna kedja. Intressant att 

undersöka är hur pass smidigt produkterna löper igenom kedjan och vilken roll avdelningen 

spelar. En av de frågor som ställdes under intervjun var hur pass bra integreringen fungerar 

med de andra avdelningarna. Fokus hamnade på tillverkningen eftersom det är dem som 

påverkar Turbuhaler-Kvalitetskontrolls arbete. Tillverkas mer krävs mer analys samt tvärtom.  

Ett gemensamt planeringssystem är nödvändigt för att uppnå en gemensam framgång. 

Tillverkningen var de som började med att införa Lean och det var därför Turbuhaler-

Kvalitetskontroll senare införde det. Vår respondent berättar att tillverkningen inte ser 

analysavdelningen som något som bromsar upp utan mer som en andra fabrik. Man har en bra 

kontakt och integrering, en gemensam planering utefter försäljning och efter hur mycket var 

och en klarar av. Det är ett flöde av gemensamma processer istället för två olika instanser på 

företaget med varsina arbetssätt och värderingar.  

 

Detta gemensamma planeringssystem gör att man har kunskap om när en batch kommer in 

och med hjälp av tavlorna ser man vilka olika moment som produkten måste passera igenom 

innan analysprocessen är klar. Denna planering har möjliggjort en vidareutveckling av 

arbetsprocesserna. Mätningar görs kontinuerligt för att identifiera problem som kan lösas och 

förbättringar införs. Avvikelser mäts i till exempel arbetstid per analys samt hur mycket 

utrustningen utnyttjats. Mätningar hjälper även till att visa hur mycket som faktiskt görs eller 

inte görs vilket hjälper till i planeringen.   

 

Ett pullflöde existerar på företaget då det är kundens sjunkande lagernivåer som orsakar en 

order och produktion. Produktionen av turbuhalerprodukter har inget eget lager, dock finns 

viss lagerhållning som uppstår i väntan på att produkterna godkänns innan de skickas ut till 

kund. Detta pullflöde har inte förändrats nämnvärt. Däremot syns inte ett pullflöde på själva 

avdelningen. Deras arbete styrs av tillverkningen och det är snarare push som råder. Det vill 

säga att det är tillverkningen som bestämmer hur mycket som ska analyseras. Resultaten av 

analyserna får sedan kvalitetssäkring motta vilket gör att en push relation även finns mellan 

dem. Företaget i stort arbetar därmed med pull men avdelningen som avskild enhet arbetar 
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snarare med push. Det är alltså inte en del utav Lean som har kunnat tillämpas enskilt på 

avdelningen. Denna princip lämpar sig bättre ur ett övergripande organisatoriskt perspektiv 

involverande hela företaget.   

 

Leanfilosofin talar även om modifieringen av produkterna, de bör anpassas för att kunden ska 

få det de vill ha. Denna del är dock svåranpassad för avdelningen, då man inte kan modifiera 

läkemedel. En modifiering av en produkt är en omständig process som kräver ett 

godkännande från myndigheter i varje specifik kunds eget land och det gör att en eventuell 

förändringsprocess är mycket långsam.  

 

Leverantörer åt denna avdelning är främst tillverkningsenheten som levererar produkterna 

som ska analyseras. Man har i enlighet med princip 11 beskriven i teoriavsnittet försökt 

utveckla avdelningarna i Turbuhaler-Kvalitetskontrolls närhet. Både tillverkningsenheten och 

kvalitetssäkring har genomgått liknande förändringar och inkorporerat Lean. 

Tillverkningsenheten var som nämnt de som först började med att införa Lean. Man kan 

istället säga att i det här fallet så är det avdelningen som anpassat sig efter sin leverantör vilket 

vi i studien beskrivit som tillverkningen.  

 

Arbetsgruppernas förändring och utvecklingen av chefsrollerna mot ett kollektivt ledarskap 

tyder på att man har kunnat anpassa principen om beslutsprocesserna till avdelningen (princip 

13). Ytterligare tecken på detta är de olika förbättringsgrupper som finns på avdelningen med 

roterande arbetsuppgifter och ansvar. Under den guidade tur vi författare fick under besöket 

på avdelningen berättades om hur så kallade förslagslådor finns där tips och idéer för 

förändring läggs. Möten hålls regelbundet där man tar upp de inkomna förslagen och tar 

gemensamma beslut om vilka som bör genomföras eller inte.  
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6. Slutsatser 
Avdelningen Turbuhaler-Kvalitetskontroll har förändrat sin organisation genom att tillämpa 

Lean. Studien syftar mot att se vilka delar av Lean avdelningen har kunnat använda sig av, 

samt de delar man inte kunnat utnyttja. Något som genomsyrat implementeringen av 

konceptet har varit avdelningens inställning till förändring. Respondenten beskriver hur man 

har insett att alla delar nödvändigtvis inte behövs, eller går att bruka på denna avdelning. Det 

dem istället har gjort är att man har tagit grundkonceptet och anpassat de delar man ansett 

värdefulla för just denna organisation.  

 

Avdelningen har, som respondenten beskrivit, efter införandet märkt av en nämnvärd 

förbättring. Man har fått en bättre överblick genom att designa om sin fabrik i enlighet med 

Lean, vilket har gjorts bland annat genom det visuella planeringssystem som införts samt 

standardiseringen av arbetsuppgifter. Förändringen har bringat framgång då ledtiderna har 

sjunkit och projekten nu startas, fullföljs och faktiskt även avslutas.    

 

Lean princip tre inom Lean production samt princip fyra inom Lean thinking talar om att man 

ska arbeta utefter pullkonceptet. Princip tretton inom Lean production talar om att man ska ta 

alla beslut inom organisationen i konsensus. Dessa olika principer genomsyrar 

produktionsflödet. Man har skapat en bra integrering med tillverkningen, vilken är 

avdelningens huvudsakliga leverantör. Det finns möjlighet att konsultera varandra och beslut 

tas tillsammans. Att tillverkningen och Turbuhaler-Kvalitetskontroll har genomfört 

förändringar under ungefär samma tidsperiod har även påverkat integreringen positivt 

eftersom de under processen har haft möjlighet att rådfråga och lära av varandra. Vissa delar 

har dock varit svårare än andra att implementera, till exempel att tillämpa pullkonceptet mot 

marknaden och inom avdelningen. Man har på grund av sina begränsningar gällande 

restriktioner för läkemedel valt att fokusera på att skapa ett flöde i det dagliga arbetet på 

avdelningen. Vissa modifieringar gällande mätningar av effektiviteten har även gjorts, till 

exempel med Takt. Man har inte kunnat använda sig av detta helt under Leans principer utan 

anpassat det till sina förutsättningar. Anpassning och modifiering har varit nyckelord för 

avdelningen.  
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7. Avslutande diskussion 
AstraZeneca agerar på en global marknad och är väldigt konkurrensutsatta. Det är ett av de 

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

ha sett stora positiva förbättringar i Turbuhaler-Kvalitetskontrolls arbete samt inom 

tillverkningen har företaget börjat införa Lean i fler delar av organisationen, vilket är en lång 

process som fortfarande pågår. Enligt vår respondent började Turbuhaler-Kvalitetskontroll 

med sitt förändringsarbete då de såg det som en möjlighet att vidareutvecklas i takt med att 

tillverkningen gjorde det. Vår respondent beskriver att dessa förändringar till största delen har 

mottagits positivt av de anställda, men att det även förekommit negativa åsikter om 

förändringen, i och med avdelningens storlek på 55 stycken medarbetare. Detta har vi fått 

bekräftat genom våra samtal med en före detta anställd. Respondenten har till exempel 

beskrivit att inte alla tyckt om att bli granskade i sitt arbete och få det uppmätt.  

 

Företaget använder nu Lean som förändringsredskap för effektivisering i princip i hela sin 

organisation. Detta kan ses som ett krafttag av företaget för att få behålla sin verksamhet i 

Sverige istället för att behöva flytta den till låglöneländer, som många andra 

läkemedelsföretag runt om i världen har tvingats göra. 

 

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

ta beslut i konsensus och underlätta arbetet. Det är självklart att en organisation ska arbeta 

efter dessa olika principer för att vara framgångsrika. Men verkligheten är inte lika enkel. 

Kanske är ett koncept som talar om att dessa olika självklarheter för framgång skall införas, 

samt verktygen för hur det skall göras, precis vad man behöver. 

 

Lean är dock inte bara frid och fröjd. En organisation som helhet mår bra av en effektivisering 

som inbringar högre vinst för företaget. De som drabbas av dessa förändringar är de som 

organisationen består av, de anställda. Effektivisering kan leda till att människor förlorar sina 

jobb. Turbuhaler-Kvalitetskontroll har nyligen fått veta att en stor omorganisering av 

laboratorieverksamheten skall ske vilket har lett till varsel bland de anställda. Man vet ännu 

inte hur många som varslas.  

 

En sådan förändring som avdelningen, och företaget, nu står inför skulle kanske inte vara 

möjlig utan de verktyg som Lean har givit dem att arbeta efter.  
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Ett förslag för en framtida undersökning är att undersöka hur denna omorganisation har 

fungerat. Det vore även intressant att undersöka hur arbetet med Lean fungerar i andra delar 

av AstraZenecas organisation.  
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9. Bilagor 

9.1. Frågeformulär, intervjun 
Kan du berätta lite om avdelningen, vad ni gör? 

 

När införde ni lean på er avdelning? 

 

Varför, vad var era förväntningar? 

 

Hur arbetade ni innan, vad hade ni för slags produktionssystem? 

 

Hur gick förändringen till? Gick ni efter en specifik modell? Kan vi i så fall få tillgång till 

denna?  

 

Var detta en lång förändringsprocess? Hur har det följts upp i efterhand? 

 

Hur ser produktionsprocessen ut? Antalet avdelningar, kvalitetskontroll turbuhalers �plats i 

ledet�? Vilka andra avdelningar ingår i produktionsflödet, vilka arbetar med vilka? 

 

Har ni fortfarande lagerhållning inom avdelningen eller har ni helt gått över till J-I-T? Har ni 

lyckats med att eliminera slöseri (muda) och hur ser dessa aspekter ut på de andra 

avdelningarna? ( tillverkning av läkemedelssubstans och tillverkning, formulering, 

förpackning)  

 

Hur fungerar leankonceptets J-I-T system mellan dessa avdelningar? (de tre måste vara 

integrerade enligt litteraturen för att det ska fungera)  

 

Läkemedelsbranschen är ju en bransch som är hårt styrd av regleringar osv., det är ju trots allt 

mediciner det handlar om. Hur påverkar detta er produktion? 

 

Hur tycker du att det har blivit efter att lean implementerats? Har det försämrats, förbättrats? 

Exempelvis produktionssiffror..   

 

Hur mottogs förändringen av de anställda? 
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9.2.  Kompletteringsintervju ett 
Frågor: 

Vad är det som analyseras för hand och vad är det som analyseras med robot? Är det robotar 

som utför det största analysarbetet? 

  

För att om man tänker på just effektiviseringen, hur går det till att effektivisera en robot och 

hur mäts det? 

 

Sen undrade vi om ni har någon lagerhållning alls hos er eller om det bara fanns hos 

produktionen? 

 

Kan man kalla er avdelning nummer två i ledet fabrik/produktion -- analys-- kvalitetssäkring-- 

slutprodukt?  

 

De tre arbetsgrupper som var innan, vad hade de för olika arbetsuppgifter? Skiljde det sig åt 

eller var det samma arbete? 

 

9.3. Kompletteringsintervju två 
Frågor: 

Hur såg de tre grupperna ut innan omstruktureringen, och vilka produkter ansvarade de för? 

 

Hur är de 55 stycken arbetarna uppdelade i grupperna? Hur har personalomsättningen varit 

sedan införandet?  

 

Hur många består de roterande arbetsgrupperna av? Hur arbetar dem? 

 

Varför ligger Symbicort efter i diagrammet om överenskommen ledtid?  

 

Hur fungerar takt på avdelningen? 

 

Kan du ge konkreta exempel på arbetsuppgifter som har standardiserats?  

 

Hur ofta har man möten angående förbättringsförslag? 
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9.4. De fem S:en 
 

 

Seiri  

betyder att man organiserar verktyg och material och tar bort de komponenter som inte längre 

används. 

 

Seiton  

ordnar upp verktygen och materialet för att underlätta användandet av dem och arbetet. 

 

Seiso 

 innebär att man håller ordning på arbetsplatsen. 

 

Seiketsu  

innebär att man genom att använda de tidigare begreppen, seiri seiton och seiso skapar en 

arbetsplats i perfekt balans. 

 

Shitsuke  

betyder att man skapar vanan och disciplinen att alltid använda sig av dessa fyra �S�.29 

  

                                                
29 Womack och Jones (2003) s. 348-350, 360-361 


