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Sammanfattning

Green Kaizen, AstraZenecas version av Green Performance Map, är ett
nytt Lean-verktyg utformad för att minska miljöpåverkan av industriell
produktion. Avfall är en av kategorierna av miljöaspekter som verk-
tyget främjar och hanterar. Detta görs genom att i första hand minska
mängden avfall som genereras och i andra hand maximera mängden
avfall som återvinns eller återanvänds. Denna rapport är en fallstudie
som följt Green Kaziens tillämpning på sju olika tillverkningsprocesser
inom bioläkemedelsföretaget AstraZenecas verksamhet i Södertälje.
AstraZeneca valde att använda verktyget eftersom att företaget har en
målsättning att minska mängden avfall som dess produktion genererar.

Syftet med rapporten är att visa hur verktyget fungerar som en för-
bättringsprocess i läkemedelsindustrin och hur reducering av miljö-
påverkan medför ekonomiska besparingar. För att visa detta har
tidigare forskning som kopplar ihop miljömässiga förbättringar med
ekonomiska besparingar sammanställts. Verktyget Green Performance
Map beskrivs och tidigare utveckling av verktyget presenteras. Green
Kaizen har analyserats genom att resultat från de sju olika fallen
sammanställts, jämförts och utvärderats. Resultatets fokus ligger på
identi�erat avfall som kunde prioriteras och åtgärdas.

Genom att utforma en enkel kostnadsmodell har potentiella kostnads-
besparingar uppskattats för olika förbättringsåtgärder inom avfalls-
hantering. Åtgärder för identi�erade miljöaspekter som implement-
erats eller börjat utredas redovisas i resultatet. Resultaten tyder på att
verktyget både leder till miljömässiga förbättringar samt ekonomiska
besparingar. Kostnadsmodellen har varit användbar för att e�ektivt
uppskatta besparingar från återkommande åtgärdsförlag inom avfalls-
hantering. Dessutom visar resultaten att verktyget kan anpassas för
AstraZenecas verksamhet och bland annat kan leda till minskade
utsläpp och slöserier i tillverkningsprocesser. En slutsats är att Green
Kaizen kompletterar AstraZenecas arbete med Lean produktion och
bör utvecklas vidare som ett Lean-verktyg för att bli integrerat med den
be�ntliga Lean-strukturen.



Abstract

Green Kaizen, AstraZeneca’s version of Green Performance Map, is
a new Lean-tool designed to reduce the environmental impact from
industrial manufacturing. Waste is one of the environmental aspects
that the tool promotes and manages. This is initially done by reducing
the amount of generated waste, and then by maximizing the amount
of waste that is recycled or reused. This report is a case study which
has followed the application of Green Kaizen on seven di�erent manu-
facturing processes that are part of the biopharmaceutical company
AstraZeneca’s operations in Södertälje. AstraZeneca decided to use
the tool because of their ambition to reduce the amount of waste pro-
duced through manufacturing.

The purpose of this study is to exhibit how the tool works as an
improvement process in a pharmaceutical company, and how reducing
environmental impact entails reduced �nancial costs. To prove this,
earlier research that links reduced environmental impact with eco-
nomic bene�ts is compiled. The tool, Green Performance Map, is
described and its prior development is presented. Green Kaizen has
been analysed by compiling, comparing and evaluating the results
from the seven di�erent cases. The focus of the results lies on identi-
�ed waste that could be prioritized and managed.

By creating a simple cost model, potential �nancial savings have been
estimated for di�erent improvement measures in waste management.
Improvement measures for identi�ed environmental aspects that have
been implemented or started being investigated are accounted for in
the results. The results indicate that the tool both leads to environ-
mental improvements along with �nancial savings. The cost model
has been bene�cial for e�ectively estimating savings from recurring
waste management action proposals. Furthermore, the results display
that the tool can be adapted to AstraZeneca’s operations and can
successfully reduce emissions and eliminate waste in manufacturing
processes. Thus, Green Kaizen complements AstraZeneca’s work with
Lean manufacturing and should be further developed as a Lean-tool to
be integrated with the current Lean-structure.
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PET - (Process Execution Team) - Tillverkningsenhet på AstraZeneca

OpEx - (Operational Excellence) - Avdelning ansvarig för det kontinuerliga förbättringsarbetet på
AstraZeneca.

Kaizen - (Förbättring) - Ramverk för kontinuerligt förbättringsarbete

Gemba - (Den värdeskapande platsen) - Fabriksgolvet på AstraZeneca

GPM - (Green Performance Map) - Verktyg för miljöförbättringsarbete

GMP - (Good Manufacturing Practice) - Riktlinjer inom läkemedelstillverkning

SHE - (Safety Health and Environment) - Avdelning som hanterar säkerhet, hälsa och miljöfrågor

QC - (Quality Control) - Process som säkerställer produktens kvalitet vid tillverkning

OSD - (Oral Solid Dosage) - Tablettfabrik på AstraZeneca

CC - (Closed Cycle) - En process inom läkemedelstillverkning

SOP - (Standard Operating Procedure) - En samling arbetsinstruktioner för operatörer
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund

AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsföretag med fokus på innovation och forskning.
Verksamheten i Sverige kallas för Sweden Operations och delas in i Göteborg och Södertälje. I
Södertälje �nns 4 300 anställda, varav 3 600 arbetar med produktion. Den verksamheten är en
stor del av AstraZenecas globala produktion av läkemedel, cirka 35% av det totala försäljnings-
värdet produceras där. I Södertälje produceras mestadels tabletter och kapslar, totalt cirka tio
miljarder tabletter om året.

Ett av målen i AstraZenecas hållbarhetsstrategi fram till 2025 är att hantera den miljöpåverkan
som verksamhetens aktiviteter och produkter bidrar till (AstraZeneca, 2019). En viktig del i denna
strategi är verksamhetens avfallshantering. AstraZenecas globala avfallsmål fram till 2025 är att
reducera avfall med 10% i jämförelse med basåret 2015. Resultatet år 2018 var en avfallsökning
på 3% globalt (AstraZeneca, 2019). Verksamheten i Södertälje samma år hade en ökning på 18%
i jämförelse med basåret på grund av ökade produktionsnivåer samt ny- och ombyggnationer.
De två fabrikerna, Snäckviken och Gärtuna, står av detta skäl inför utmaningen att frikoppla den
ekonomiska tillväxten från avfallsgenerering. Det innebär att avfall inte ska öka på grund av att
produktionen gör det. Därför har det beslutats att varje PET, dvs tillverkningsenhet, i Södertälje
ska tillämpa ett verktyg inom miljöförbättringsarbete som kallas för Green Performance Map.

Metoden GPM handlar om att använda en input/output modell för att kartlägga miljöaspekter
kopplat till �ödet i en tillverkningsprocess (Bellgran et al. 2012). Därefter används de identi�e-
rade miljöaspekterna som underlag för inledningen av ett kontinuerligt förbättringsarbete i syfte
att skydda miljön och skapa ekonomiska besparingar (Bellgran et al. 2012). GPM utvecklades
under 3 år fram tills 2012 (Bellgran et al. 2012) genom ett samarbete mellan Mälardalens högskola
och Haldex AB (Romvall et al. 2011). Sedan dess utveckling har det tillämpats i ett antal fall-
studier. År 2018 tillämpades GPM av PET Turbuhaler som pilot på AstraZeneca under namnet
Green Kaizen (Hanna, 2018). Det resulterade i ökad miljömedvetenhet för involverad personal
(Bellgran et al. 2019) och har lett till att ett avfallsrelaterat förbättringsarbete initierats.

1.2 Problemformulering

AstraZeneca i Södertälje har som mål att minska mängden avfall som genereras från produk-
tionen. Green Performance Map, en metod för att minska resursanvändning och avfall har endast
tillämpats en gång i läkemedelsindustrin och behöver undersökas ytterligare. AstraZeneca har
intresse av att undersöka om metoden är e�ektiv för att eventuellt integrera den i förbättrings-
arbetets be�ntliga struktur. Metoden är inte helt fullständig då det saknas ett tillvägagångssätt
för att prioritera miljöaspekter (Romvall et al. 2011). GPM saknar även en kostnadsmodell för att
uppskatta de ekonomiska besparingar som användningen av metoden kan resultera i. Verktyget
är inte anpassat för AstraZenecas verksamhet och på grund av detta måste tydliga riktlinjer kring
genomförandet de�nieras i syfte att standardisera arbetet.

1.3 Syfte

Syftet är att undersöka implementeringen av Green Performance Map som verktyg inom
AstraZenecas miljöförbättringsarbete. Verktygets e�ekt med avseende på avfallshantering och
kostnadsbesparing ska utvärderas i varje fall som den tillämpas på. Potentiella kostnadsbespa-
ringar från förbättringsförslag som identi�eras vid användning av GPM ska uppskattas för att
undersöka om kostnadsperspektivet skapar incitament till miljöförbättringsåtgärder.
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Dessa beräkningar kopplas endast till löpande kostnader vid produktion. En kostnadsmodell
baserad på studiens empiri ska därefter utformas som en mall för hur kostnadsbesparingar kan
uppskattas.

1.4 Frågeställning

Tre vägledande frågor har sammanställts för att de�niera fokuset för en studie av Green
Performance Map tillämpningen på AstraZeneca:

• Vilka slutsatser kan dras av tillämpningen av GPM metoden i AstraZenecas förbättringsarbete?

• I vilket kontext är verktyget GPM som mest e�ektiv inom AstraZenecas verksamhet?

• Vilka kostnadsbesparingar kan beräknas i samband med verktyget och hur kan de öka incita-
ment för att åtgärda miljöaspekter som identi�erats?

Med hjälp av den empiri som erhålls från studien ska frågeställningen besvaras för att uppfylla
studiens syfte.

2 Teoretisk Bakgrund

2.1 Lean & Green

Womack, Jones och Roos myntade konceptet Lean produktion från en studie om japansk produk-
tionsteknik inom bilindustrin (Bellgran & Säfsten, 2012). Lean produktion kan också kallas för
resurse�ektiv produktion eftersom att målet är att eliminera icke-värdeadderande faktorer i verk-
samhetens värdekedja (Bellgran & Säfsten, 2012). Fram till 90-talet fanns det en konsensus om
att förbättring av den industriella prestationsförmågan bekostar miljön. Argument uppstod emot
detta efter ett antal fallstudier gjorda på 90-talet visade att företag lyckats öka produktivitet och
förbättra sin miljöprestation samtidigt (Florida, 1996).

King och Lenox studerade förhållandet mellan Lean produktion och miljöförbättring med hjälp
av teoretiska modeller och empiriska metoder (King & Lenox, 2001). De påstod att avfalls-
reducering var grunden för resurse�ektivisering och påståendet �ck ett starkt stöd när studierna
visade att Lean ledde till minskade utsläpp, föroreningar och avfall (King & Lenox, 2001). En
studie som jämförde ett urval av pristagande företag inom produktion visade att miljövariabler
bidrog till bland annat kostnadsreducering, ökad lönsamhet, minskat avfall och en e�ektiv
logistikkedja (Bergmiller & McCright, 2009). Slutsatsen var att de företag som inkluderade miljö-
förbättringsmetoder i Lean-arbetet hade de bästa resultaten (Begmiller & McCright, 2009).

Dües, Tan och Lim skriver i en artikel att minimering av avfall �nns inom ramverket för både
Lean och Green, där Green är ett samlingsnamn för de mål man arbetar mot inom miljö (Dües
et al. 2011). Reducering av avfall är ett av målen i både resurse�ektivisering- och miljöförbätt-
ringsarbetet. Lean tar hänsyn till avfall inom dess icke-värdeadderande aktiviteter samt de sju
slöserierna medan Green kopplar avfall med ine�ektiv resursanvändning (Dües et al. 2011).
Oavsett perspektiv är det samma avfall som hanteras vilket innebär att miljöförbättringsarbete
bidrar med en ökad potential för det huvudsakliga Lean-arbetet och avfallsminimering (Dües et
al. 2011).
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2.2 Kaizen

Kaizen är ett japanskt uttryck som innebär kontinuerlig förbättring. Det är ett tankesätt relaterat
till industriell kvalitetsförbättring (Karkoszka & Honorowicz, 2009). Kaizen har nämnts som den
principiella kopplingen till verksamhetsoptimering i arbetet med Lean produktion inom japansk
industri (Berger, 1997). En viktig del inom Kaizens ramverk är att skapa, använda och förbättra
standarder för verksamhetens operationer (Wittenberg, 1994). Riktlinjer i standarder framställs
från ledningen för att säkerhetsställa arbetetsprocesser och personal med högre kompetens kan
bidra till utvecklingen av dessa riktlinjer (Wittenberg, 1994).

Förbättring av en verksamhet kan ske med innovation eller kaizen. Innovation kan uppnås över
en kort tid och är ofta resultatet av stora investeringar i ny teknologi eller implementering av
nya, framstående verktyg (Witterberg, 1994). Kaizen bygger på små kontinuerliga förbättringar
som eventuellt ackumuleras till en stor förbättring av verksamhetens prestation (Berger, 1997).

En PDCA-cykel kan beskriva en vanlig process i kaizen-arbetet. PDCA står för plan, do, check,
act och är en iterativ modell för problemlösning. Inom PDCA skapas en handlingsplan med
åtgärder till identi�erade förbättringsmöjligheter. Åtgärderna implementeras och dess e�ekt
undersöks för att avgöra om de ska standardiseras eller om nya mål ska skapas (Karkoszka &
Honorowicz, 2009).

PDCA-cykeln har en bra applicerbarhet bottom-up i en organisation, det vill säga från fabriks-
anställda till management. Operatörer som är engagerade i förbättringsarbete kan pröva sina
idéer för att sedan ta förslaget vidare till management (Berger, 1997). Kaizen har även metoder
för att fungera top-down i en verksamhet. Management kan besöka en tillverkningsprocess i
syfte att förstå värde�ödet bättre och identi�era slöseri utifrån sitt eget perspektiv (Nagy et al.
2013). En sådan aktivitet kallas för Gemba Walk, där gemba är ett namn för platsen med värde-
adderande aktiviteter (Nagy et al. 2013), alltså fabriksgolvet i en producerande verksamhet.

2.3 Avfallshierarkin

Avfall de�nieras som de föremål eller ämnen som innehavaren vill eller måste göra sig av med
(Naturrådsverket, 2018a). År 2011 införde Sverige EU:s avfallsdirektiv i lagstiftningen. Direktivet
innehåller en modell som består av 5 prioritersnivåer för avfallshantering, se Figur 1. Modellen
kallas för avfallshierarkin och består av en trappa där varje steg upp i avfallshanteringsnivå
innebär minskad miljöpåverkan och lägre kostnader. (Naturrådsverket, 2018b).

Figur 1: En illustration av avfallshierarkin baserat på EU:s avfallsdirektiv.

3



Det översta steget är det som prioriteras först och handlar om att minimera avfallet
(Naturrådsverket, 2018b). Det innebär att avfallsmängden reduceras. Att reducera avfall
eliminerar dess miljöpåverkan och kostnad.

Steget under i prioritetsordning handlar om återanvändning (Naturrådsverket, 2018b). Det
innebär att nya användningsområden skapas för material som annars kastas. Industriell ut-
rustning måste uppfylla ett visst krav och efter förslitning kan komponenter behöva bytas ut
(Dahlin, 2015). Finns det någon process med lägre kvalitetskrav kan utrustning återanvändas där.
I praktiken är det ett svårt exempel eftersom att mycket är specialanpassat efter dess funktion i
processerna (Dahlin, 2015).

Materialåtervinning är det tredje steget i avfallshierarkin (Naturrådsverket, 2018b). Avfall plockas
isär i dess komponentdelar så materialet kan användas på nytt. Det handlar om att sortera allt
restmaterial som ska kasseras så att det i största möjliga mån kan återvinnas. Energiutvinning
prioriteras under materialåtervinning (Naturrådsverket, 2018b). Det innebär att avfall blir bränsle
för att utvinna energi genom förbränning. Det som trots allt blir brännbart avfall används för att
utvinna energi (Dahlin, 2015). Det som prioriteras sist är bortska�ande (Naturrådsverket, 2018b)
eller deponering.

2.4 Avfall och hållbar utveckling

Världskommissionen för miljö och utveckling rapporterade i ”Our common future”, även kallad
brundtlandrapporten år 1987 att industrier bör främja industriella operationer som bland annat
är baserade på förnybara energikällor, är så resurse�ektiva som möjligt, minimerar avfall och
minimerar miljöutsläpp (World Commission on Evironment and Development, 1987). Denna
rekommendation var en respons baserad på upptäckter inom industriell utveckling i stor skala
som inte ansågs vara hållbara ur ett framtidsperspektiv (Gertsakis & Lewis, 2003).

Inom hållbar utveckling tar man hänsyn till tre aspekter, nämligen ekonomisk, ekologisk samt
social hållbarhet. Denna uppdelning är användbar eftersom att den ger möjlighet att se ett pro-
blem ur ett systemperspektiv där påverkan av varje aspekt kan undersökas. De tre dimensionerna
relaterar till varandra och utmaningen med hållbar utveckling är att skapa lösningar som har en
positiv påverkan inom de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna (Dahlin Jon-Erik,
2015).

Gertsakis och Lewis publicerade år 2003 ett diskussionsblad om relationen mellan avfalls-
hierarkin och hållbar utveckling. Påverkan som de olika prioriteringsnivåerna har på miljön
studerades för att identi�era för- och nackdelar utifrån ett hållbarhetsperspektiv (Gertsakis &
Lewis, 2003). En slutsats var att reducering av avfall ska vara det alternativet som prioriteras
först. Att reducera avfall är positivt i alla tre hållbarhetsaspekter, det �nns alltså ingen negativ
miljöpåverkan. Resultatet är bland annat att miljöpåverkan från hela livscykeln reduceras och att
verksamheter minskar sina kostnader (Gertsakis & Lewis, 2003). Att återanvända material
skapar goda möjligheter för företag att skapa en service där materialet hämtas upp och går vidare
till andra kunder som har en användning av det. Den enda miljöpåverkan från återvinning är
från transport och rengöring av materialet (Gertsakis & Lewis, 2003).

Återvinning av material skapar möjligheter för företag att skapa nya återvinningsprocesser. Det
är bra rent ekonomiskt och bra för miljön då återvunnet material kan användas som råvara i
tillverkningsprocesser och leda till minskade utsläpp. Å andra sidan leder återvinning till trans-
portutsläpp, processutsläpp och biprodukter om material har kontanimerats (Gertsakis & Lewis,
2003). Att utvinna energi från material ger branschen inom energi nya möjligheter. Inom energi-
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produktion undviker man utsläpp från andra energikällor men bidrar med utsläpp från
utvinningsprocessen samt transporten av materialet. En princip är att man bara bör utvinna
energi ur material som inte kan användas på något annat sätt (Gertsakis & Lewis, 2003).

Det sättet som är mest negativt ur ett hållbarhetsperspektiv är deponering eftersom att deponi
visuellt förstör land, förorenar vatten med metaller och kemikalier samt leder till luftutsläpp.
Det kan socialt leda till opposition av samhällsgrupper med anknytning till området. Utifrån
ett ekonomiskt perspektiv kan låga priser för deponering leda till att minskat incitament för att
hantera avfall genom de andra alternativen (Gertsakis, Lewis, 2003).

2.5 Cirkulär Ekonomi

Cirkulär ekonomi innebär att avfall ska betraktas och användas som en resurs för att behålla dess
ekonomiska värde. Råmaterial ska ingå i ett kretslopp där det hämtas en gång från den ursprung-
liga källan och sedan kastas in i kretsloppet (Nguyen et al. 2014). Visionen är att råmaterial blir
en produkt av hög kvalitet som under sin livscykel ska kunna underhållas, repareras och använ-
das länge för att sedan vara lätt att plocka isär för materialåtervinning. När materialet är åter-
vunnet kan det bli nya produkter. Uttaget av nya resurser minskar samtidigt som mängden avfall
som inte återvinns minskar (Nguyen et al. 2014).

Termerna engångs och avfall ersätts med återanvändning, återvinning och reparation
(Nguyen et al. 2014). Att EU under 2021 förbjuder engångsartiklar i plast på grund av hur
mycket plast som hamnar i naturen är ett känt exempel som visar att potentialen i återvinning
och återanvändning inte utnyttjas tillräckligt och stora volymer med råmaterial går förlorade
(Naturvårdsverket, 2019). Genom att istället använda så mycket som möjligt av avfall i åter-
vinning och återanvändning så behöver mindre av det ursprungliga råmaterialet hämtas från
naturen och avfall blir en källa till råmaterial (Nguyen et al. 2014). Förutom den miljömässiga
vinsten innebär det även att det �nns potential för ekonomisk vinst, inte bara i minskad avfalls-
hanteringskostnad utan även potentiella intäkter från försäljning av avfall som kan återvinnas
och återanvändas (Nguyen et al. 2014).

2.6 Green Performance Map/Green Kaizen

Green Performance Map är ett Lean-verktyg utvecklad med utgångspunkt från Kaizen strategin.
Målet är att visualisera vatten, material och energi i in- och ut�ödet av en tillverkningsprocess
för att sedan arbeta bort slöseri (Bellgran et al. 2012). GPM beskrivs med fem steg som går att
genomföra iterativt likt en PDCA-cykel (Bellgran et al. 2012). Följande beskrivning av verktyget
kommer från en GPM-handbok som utvecklats i ett forskningsprojekt med namnet "Green pro-
duction systems" (Bellgran et al. 2012).

Steg 1: Ta fram en miljöaspektskarta. En grupp personal med varierande kompetens besöker
tillverkningsprocessen för att skapa en miljöaspektskarta. In-och ut�ödet analyseras för varje
arbetsmoment. Kartan som är tom från början består av 8 kategorier enligt Figur 2 (Bellgran et al.
2012).
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Steg 2: Prioritering av miljöaspekterna.
Kartan kan omfatta en stor mängd olika
miljöaspekter, av detta skäl bör några av
dem prioriteras utifrån ekonomisk e�ekt,
miljöpåverkan och enkelheten med för-
bättringsarbetet. De olika miljöaspekterna
kategoriseras med röd, gul eller grön färg
som betyder att de prioriteras nu, kan för-
bättras senare eller accepteras respektive
(Bellgran et al. 2012).

Steg 3: Skapa en handlingsplan. En
enkel handlingsplan skapas som de�nierar
vem som tar förbättringsarbetet vidare för
varje miljöaspekt. Handlingsplanen följs
sedan upp för att uppdatera status med
förbättringsarbetet tills åtgärder kan im-
plementeras eller andra slutsatser kan dras
(Bellgran et al. 2012).

Figur 2: Kartans design enligt Green Performance
Map handboken.

Steg 4: Genomför åtgärderna. Åtgärderna tidsätts efter ansvar fördelats på de som deltagit.
Det är vanligt att alla får ansvar för olika åtgärder. Handlingsplanen med åtgärdsförslagen ska
sättas upp i närheten av området där de ska genomföras (Bellgran et al. 2012).

Steg 5: Utvärdering av resultatet. Efter en viss tid utvärderas resultatet av åtgärderna. Direkt
och indirekta konsekvenser ska ha identi�erats. Vid detta steg är det lämpligt att omprioritera
aspekter på samma karta för att påbörja en ny iteration av GPM (Bellgran et al. 2012).

Verktyget kan stödja miljöförbättringsarbete på företagets alla nivåer. Produktionspersonal kan
genom GPM ta reda på vad de själva kan göra för att förbättra miljöpåverkan, produktions-
ledning får ett ramverk där beslut stödjs kring miljöaspekter och utvecklingsarbetare kan med
verktyget kommunicera nyttan med miljöarbete (Bellgran et al. 2012).

2.7 Tidigare Green Performance Map/Green Kaizen studier

Green Performance Map framställdes ursprungligen på Haldex AB, ett företag som tillhör bil-
industrin. Metoden var resultatet av ett projektarbete där ett team hade målet att utveckla ett
verktyg som skulle användas för att stödja miljöförbättringsarbetet i verksamheten (Romvall et
al. 2011). Problemet var att företaget hade en mycket komplex syn på miljöarbetet som gjorde
det svårt att förstå. Teamet använde �gurer avsedda för visualisering som utgångspunkt för att
förenkla kommunikation kring miljöinformation med hjälp av verktyget som designades att vara
resurse�ektivt, lättförståeligt samt lättanvänt (Romvall et al. 2011).

År 2010 påbörjades en fallstudie med utgångspunkt i att pröva GPM med syftet att skapa stöd
för miljöförbättringsarbetet på Haldex AB. Metoden användes för processer som metallbear-
betning och montering. Ett undersökningsresultat visade att miljöansvar sällan uppmärksam-
mades av någon annan än miljöexperter inom den svenska industrin (Romvall et al. 2011). Fall-
studien visade att det lättanvända och visuella verktyget bidrog till en bättre medvetenhet och
förståelse för miljöfrågor hos de anställda, vilket ökade deras engagemang för att reducera sin
miljöpåverkan. En viktig slutsats som drogs var att om kostnader kunde inkluderas i kartlägg-
ningen av miljöaspekter för att visa var de största kostnadsbesparingarna kan hittas skulle
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verktyget bli mer tydligt för beslutsfattare (Romvall et al. 2011).

I fallstudien identi�erades att antal av metodens begränsningar. En utmaning var att det var svårt
att kalkylera interna kostnader som olika miljöaspekter gav upphov till eftersom att de ofta är
gömda och svåra att identi�era (Romvall et al. 2011). Förbättringsmöjligheter låg i att, med hjälp
av att uppskatta kostnadsbesparingar, belysa vilka identi�erade miljöaspekter som skulle prio-
riteras samt öka beslutsfattarnas incitament för att påbörja åtgärdsprocesser. Det var klart att
verktyget behövde testas vidare i �er fallstudier (Romvall et al. 2011).

GPM kan beskrivas som en metod för att identi�era, prioritera, mäta samt agera i förbättrings-
arbete för miljöaspekter. I ett akademiskt dokument från 2013 berättar Wiktorsson och Kurdve
om hur GPM använts i ytterligare två svenska producerande verksamheter med syfte att koppla
samman dess operativa nyckeltal med miljöhållbarhetsarbetet. Avgränsningarna bestod av en
svetsningslinje samt logistiska operationer hos ett företag och en bearbetningsstation i det andra
(Kurdve & Wiktorsson, 2013).

GPM arbetet lyckades med att identi�era och prioritera miljöaspekter i båda organisationerna. I
bearbetningsenheten hade man implementerat lösningar för att minska elförbrukning av stilla-
stående maskineri. Med hjälp av underhållsavdelningen automatiserades en energisparnings-
funktion för en andra maskin (Kurdve & Wiktorsson, 2013). Förutom att verktyget även här var
användbart för kommunikation av produktionens miljöpåverkan bevisade man också att opera-
törer erhöll bra kunskap om viktiga faktorer i det dagliga hållbarhetsarbetet. Implementationen
av miljöåtgärder visade sig fungera i denna fallstudie (Kurdve & Wiktorsson, 2013).

Under 2018 genomförde AstraZeneca en pilot i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan där
GPM testades på en förpackningslinje inom PET Turbuhaler (Hanna, 2018). Under piloten identi-
�erades och prioriterades miljöaspekter. Bland annat skapades åtgärdsförslag för överanvändning
av bomullshandskar, hantering av dekorerat material och en maskins utsortering av produkt-
ens plasthylsa som fallit på rullbandet (Hanna, 2018). Kostnadsbesparingar som förbättringen
av dessa tre aspekter potentiellt kunde leda till uppskattades. Besparingar var framtagna under
generaliserade antaganden, bland annat att alla åtgärder kunde införas på alla förpackningslinjer,
vilka totalt är 11 stycken, eftersom det var sannolikt att hitta samma miljöaspekter för de parall-
ella linjerna också (Hanna, 2018).

Att minska användningen av bomullshandskar var en enkel åtgärd som operatörer kunde göra
direkt medan en åtgärd för att förbättra maskinens utsortering av hylsor var en längre process,
troligtvis möjlig med en investering (Hanna 2018). Studien visade hur snabbt förändring kan
ske efter ett slöseri identi�erats. En till GPM gjordes under 2018 för en sandsiktningsprocess
på AstraZeneca, denna kommer att presenteras som ett fall i denna studie. AstraZenecas SHE-
council, dvs styrelsen för säkerhet, hälsa och miljöfrågor på AstraZeneca skapade därefter målet
att genomföra minst en GPM på varje PET under 2019.

En viktig princip inom AstraZenecas verksamhet är Good Manufacturing Practice (GMP). GMP
är ett standardiserat arbetssätt med regler från speci�ka regelverk som måste följas för att pro-
ducera läkemedel. På grund av förkortningarnas likhet har AstraZeneca valt att kalla GPM för
Green Kaizen. Hädanefter kommer Green Kaizen att användas som namn för att referera till
verktyget.
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3 Metod

3.1 Val av forskningsmetod

En fallstudie var den forskningsmetod som valdes för att besvara frågeställningen i kapitel 1.4. En
bok om design och metoder för fallstudier skriven av Robert Yin användes som vägledande medel
för att de�niera tillvägagångssättet för just denna fallstudie. Fallstudien möjliggör för forskare
att fokusera på ett fall för att få en helhetssyn av bland annat en organisatorisk eller industriell
process (Yin, 2015). Fallstudier kan även omfatta �era olika fall som korsas och jämförs i syfte att
dra enskilda slutsatser om det som studeras (Yin, 2015).

De�nitionen av ett fall i denna fallstudie var varje enskild tillämpning av verktyget Green Kaizen.
Det var alltså en �erfallstudie och det som skilde tillämpningarna av Green Kaizen åt var att de
avgränsades för olika tillverkningsprocesser, hade olika team som arbetade parallellt och genom-
fördes vid olika tidpunkter. Varje tillämpning av Green Kaizen hade en egen handlingsplan som
följdes upp parallellt med de andra. Alla tillämpningar av Green Kaizen initierades vid olika tid-
punkter, vilket gjorde det möjligt att undersöka hur användandet av verktyget utvecklades över
tid.

Genom att avgränsa de olika fallen är det möjligt att särskilja den empiri som erhålls och
de�niera olika kontext för varje fall (Yin, 2015). Att använda fallstudie som forskningsmetod
gjorde det möjligt att undersöka hur väl Green Kaizen processen har fungerat i de olika kon-
texterna. Samtidigt kunde e�ekten av varje Green Kaizen med avseende på potentiell miljösför-
bättring och kostnadsbesparing jämföras för de olika tillämpningarna. Kostnadsmodellen kunde
efteråt generaliseras för att kunna användas i fortsatta Green Kaizen tillämpningar.

Fallstudie som forkningsmetod stödjer hantering av empiriska data som, istället för att bestå av
en stor mängd datapunkter, består av �era olika intressanta variabler (Yin, 2015). Exempelvis
var det möjligt att jämföra gruppdynamiken i de varierande teamen, avfallsmängden i de olika
tillverkningsprocesserna samt framgångar med förbättringsarbetet för varje tillämpning av Green
Kaizen. Med hjälp av att jämföra dessa variabler kunde relevanta slutsatser för verktyget Green
Kaizen sammanställas för AstraZeneca.

3.2 Avgränsningar

I första hand har de�nitionen och avgränsningar för de sju olika fallen beskrivits i kapitel 3.1.
Studien har även avgränsningar kopplade till studiens tidsram, fullständighet samt analyspunk-
ter. De sju Green Kaizen tillämpningarna påbörjades vid olika tidpunkter under studiens gång.
På grund av detta har inte alla steg kunnat undersökas för varje tillämpning. Steg fem av Green
Kaizen, att utvärdera implementering av åtgärder, observerades inte på grund av att aktiviteten
låg utanför studiens tidsram. De sju fallen täcker inte alla fabriksmiljöer och tillverknings-
processer på AstraZeneca. Det medför att metodens e�ekt inom verksamheten endast under-
sökts till viss del. Kostnadsuppskattningar har endast gjorts för avfallsaspekter som prioriterats
i Green Kaizen arbetet. På grund av detta har en kostnadsmodell som enbart kan användas för
avfallskategorin framställts. Minskade koldioxidutsläpp redovisas bara för avfall, främst plast,
som omdirigerats från förbränning av farligt avfall till materialåtervinning. Värdet på utsläpp av
koldioxid som genereras från återvinningsprocessen, 450kg per ton, är hämtat från ett företag
som återvinner PET-plast (Alpla, 2017).
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3.3 Datainsamling

Litteratursökning: För att svara på frågeställningen gjordes litteratursökningar för att �nna
be�ntlig teori inom relevanta kunskapsområden. Genom att studera det industriella behovet av
förbättringsarbete och dess generella e�ektmål för verksamhetsutvecklingen kunde slutsatser
dras. Kunskap om de faktorer som förbättringsarbete påverkar i industrin var vägledande för att
avgöra omfattningen av analysfaktorerna i denna studie.

Med hjälp av information kring avfallshantering kunde olika avfallstyper di�erentieras och
kontrasteras. Avfallshierarkin gjorde det möjligt att evaluera olika avfall med avseende på miljö-
påverkan och hanteringskostnader. Detta gjordes i samband med utvärderingar av verktygets
e�ekt i de olika fallen där en hög e�ekt motsvarar en hög minimering eller omdirigering av
avfallet.

Tidigare forskning inom Green Performance Map användes för att identi�era utmaningar från
analysen av empirin i tidigare fallstudier. Inhämtning av denna data bidrog till en ingående
kännedom av verktygets innehåll, för- och nackdelar, förbättringspotential och utmaningar som
behövde adresseras. Därmed skapades möjligheter att addera ny kunskap till den redan be�ntliga
teorin som studerades.

Flera datainsamlingsmetoder har använts för att inhämta data från industrin. Information som
inhämtats har gjort det möjligt att undersöka Green Kaizens utveckling, räkna på kostnader av
prioriterade miljöaspekter samt utforma riktlinjer för verktyget inom AstraZenecas verksamhet.

Intervju: Intervju är den datainsamlingsmetod som använts för insamling av omfattande infor-
mation från anställda på verksamheten. Detta har varit användbart för att införska�a allmän-
giltiga data om tidigare fall av Green Kaizen i verksamheten samt den intervjuades upplevelser
och åsikter kring detta. Intervjuerna har haft en halvstrukturerad design där frågor har förberetts
med möjlighet att fortsätta på intressanta diskussionsspår som dykt upp. Under intervjuernas
faser (bemötande, fri dialog, frågedetaljering och avslut) har en ansträngning gjorts med avsikten
att bibehålla en sällskaplig informationsinhämtning.

Samtal: Data har erhållits från informationsutbyte med personal i verksamheten. Samtal har
varit e�ektivt i fall där enstaka frågor de�nierats på grund av nya behov av information. Infor-
mation som samlats har ofta uppfyllt behov av data i relation till utvärderingen av Green Kaizen
tillämpningar. Exempelvis har inköpskostnader och avfallshanteringskostnader hämtats genom
samtal med kontaktpersoner i verksamheten. Dessutom har information inhämtats angående
AstraZenecas praxis, akronymer och sekretessregler i syfte om att skapa kännedom för verk-
samhetens interna processer.

Observation: Genom att närvara vid de produktionsprocesser som Green Kaizen genomfördes
på observerades arbetsprocessen då verktyget användes i realtid. Deltagandet av �era genom-
föranden av identi�ering av miljöaspekter samt dess uppföljning har skapat möjlighet att utföra
en komparativ fallstudie där data kan jämföras och kontrasteras mellan de olika fallen. Observa-
tion har varit användbart för att förutsättningslöst dokumentera aspekter, personliga iakttagelser
och insikter i relevans till Green Kaizen.

Skriftliga dokument: AstraZenecas års- och hållbarhetsrapporter visar på vilka mål och stra-
tegier företaget har samt de utmaningar företaget står inför. Dessa former av skriftliga dokument
var användbara för att belysa studiens relevans till organisationens uppdrag. Ytterligare inhäm-
tades statistik och resultat som bedömdes vara användbara från de senaste upplagorna av
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AstraZenecas datasammanfattningar.

3.4 Kostnadsberäkningar och kostnadsmodell

Det utformades en kostnadsmodell för att kunna beräkna besparingar i samband med Green
Kazien. Tillvägagångssättet för att beräkna kostnader förhåller sig till hur detta gjordes för
miljöaspekter i Green Kaizen piloten på AstraZeneca. På samma sätt som i piloten används
mängden material och relevanta kostnader för att uppskatta kostnader för miljöaspekter i dags-
läget (Hanna, 2018). Kostnadsmodellen sammanställdes under studiens gång och är uppbyggd
efter de sätt som kostnadsbesparingar beräknats på i de olika tillämpningarna. För att beräkna
kostnadsbesparingen för en miljöaspekt genomgicks följande steg:

1. Information om miljöaspekten samlades in för att ta reda på dess volym i antal eller kg per år.

2. Inköpskostnader och avfallskostnader togs fram. Kostnader som inte funnits tillgängliga upp-
skattades genom att undersöka kostnader för liknande produkter på marknaden.

3. Avfallet och åtgärden placerades i avfallstrappan, minimering av avfall eliminerade hela kost-
naden för det avfallet. Om avfallet �yttades i avfallstrappan kunde besparingen fastställas
genom att jämföra kostnaden för den tidigare hanteringen med den nya hanteringen.

4. Si�ran för antalet parallella linjer eller utrustning inom samma tillverkningsprocess användes
som multiplikator för kostnadsbesparingen från en linje eller utrustning.

Kostnadskalkylerna för miljöaspekter som identi�erats under Green Kaizen tillämpningarna
redovisas i kapitel 4.

4 Tillämpningar av Green Kaizen

För att redovisa hur Green Kaizen tillämpats på AstraZeneca sammanfattas i första hand arbets-
gången med kartläggning av miljöaspekter. Varje tillämpning av Green Kaizen i de olika produk-
tionsprocesserna som undersökts i denna fallstudie redovisas i tidsordning för att illustrera verk-
tygets utvecklingsriktning. Strukturen för varje Green Kaizen tillämpning redovisas inledningsvis
med en beskrivning av hur och varför processen initierats. Vidare redovisas det team som bildats
genom att yrkesrollen för teammedlemmar illustreras i en �gur. Tillverkningsprocessen beskrivs
kortfattat för att ge förståelse för �ödet som följs under Green Kaizen. Sedan används en �gur för
att beskriva vilka miljöaspekter som prioriterats.

Åtgärder för förbättringsarbetet presenteras från den senaste handlingsplanen, antingen från
handlingsplanen som framställts direkt efter Green Kaizen eller en statusuppdaterad version efter
en uppföljning av förbättringsarbetet. Korta beskrivningar ges för hur ekonomiska besparingar
kan uppnås för varje enskild miljöaspekt som kostnaden beräknats på. Kostnadskalkyler för
utvalda miljöaspekter redovisas sedan i tabeller. Slutligen presenteras en uppskattad årlig
ekonomisk besparing samt årlig förminskning av koldioxidutsläpp som potentiellt kan uppnås
efter Green Kaizen.

Kostnadsmodellen som utformats under studiens gång är baserad på kostnadskalkyler som an-
vänts i Green Kaizen tillämpningarna, se Bilaga 1. Kalkylerna inkluderades inte i syfte att skym-
ma AstraZenecas avtal för relevanta artiklar och tjänster. Genom att referera till kostnadsmod-
ellen beskrivs tillvägagångssättet för uppskattningen av kostnadsbesparingar för miljöaspekter.
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4.1 Kartläggning av miljöaspekter

Det första steget i Green Kaizen verktyget när det tillämpats på AstraZeneca är att ett team gör
en gemba walk i fabriken för att tillsammans kartlägga möjligheter till miljöförbättringar. Verk-
tyget togs fram i samarbete men OpEx i piloten med syfte om att integreras med verksamhetens
be�ntliga Lean-verktyg. Eftersom Green Kaizen är ett nyintroducerat verktyg har arbetet med det
planerats och genomförts parallellt med det standardiserade förbättringsarbetet.

Inledningsvis har Green Kaizen planerats genom att inbjudan till kartläggningsmomentet skick-
ats ut till intressenter. En riktlinje för strukturen av det team som ska utföra Green Kaizen pro-
cessen har inte varit de�nierad. En generell utvecklingsriktning har varit att minst en operatör,
miljöexpert, produktionstekniker och gruppchef bör delta i arbetet. Exempel på personal som fått
inbjudan men inte alltid deltagit är Lean-koordinatorer, sektionschefer och personal med andra
funktioner inom produktion. Team som bildats för Green Kaizen har av detta skäl varierat i
kompetensfördelning och storlek.

Ett konferensrum nära det �öde som ska kartläggas har bokats för en inledande presentation om
varför och hur Green Kaizen genomförs. En miljöexpert brukade sammanfattningsvis gå igenom
nyckeltermer som engagemang- och avfallstrappan, presentera verksamhetens miljömål och visa
fabrikernas aktuella resultat. Därefter har en genomgång gjorts av hela Green Kaizen processen
följt av en mer speci�k beskrivning av steg 1.

Fokus under Green Kaizens gemba walk har framförallt legat på miljöförbättring. Flödet har alltid
avgränsats från att det inkommande materialet tas emot till att det utgående materialet lämnar
anläggningen. En viktig notering är att det utgående materialet både är den bearbetade produkt-
en som går vidare till nästa process och allt avfall som lämnar produktionsprocessen via en
avfallssluss.

En operatör eller gruppchef har ofta
lett en diskussion tillsammans med en
miljöexpert i syfte om att identi�era
miljöaspekter i produktionsprocessen.
Denna dialog har naturligt utvecklats
till att operatören stegvis gått igenom
varje produktionsmoment och material
som används i processen. Miljöexper-
ten placerar miljöaspekterna under rätt
kategori på kartan eftersom miljöexper-
ten har nödvändig kompetens för att
avgöra vad som är miljöaspekter. I de
�esta fall har övriga teammedlemmar
inte deltagit lika aktivt i dialogen. Se
Figur 3 för kartan med kategorier an-
passade för AstraZenecas verksamhet.

Figur 3: Green Kaizen kartan anpassad efter
AstraZenecas verksamhet.

Efter hela �ödet hade kartlagts brukade personalgruppen återigen samlas i konferensrummet för
en sammanfattning av dagens gemba walk. Ungefär fem identi�erade miljöaspekter prioriterades
och en handlingsplan diskuterades kring varje miljöaspekt. Sådant som prioriterades var både
enkla, snabba lösningar och förändringar som till att börja med behövde utredas. Slutligen
fördelades ansvar för undersökning av prioriteringar och ett uppföljningsmöte bokades.
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4.2 Oral Solid Dosage: Sandsiktning

Denna Green Kaizen inleddes i december 2018 och den första uppföljningen hölls under januari
2019, vilket var innan denna fallstudie inleddes. Av den anledningen saknas information om hur
arbetet fortlöpte under dessa tillfällen. Det är känt att ett team bildades med personal enligt Figur
4. Vad som framgick enligt handlingsplanen var att arbetet stannat av över julen och vid den
första uppföljningen startades arbetet på nytt.

SHE-koordinator Gruppchef Miljöförbättringsledare Miljöexpert

Maskinoperatör Produktionstekniker (2)

Figur 4: Personal som medverkade under Green Kaizen på sandsiktningen.

Flödet börjar med ett in�öde av sand som kommer från en leverantör. Det �nns endast en ut-
rustning för sandsiktning. Sanden som köps in har inte den önskade kornstorlek som behövs för
att användas på Spray. Av detta skäl måste sanden siktas. Siktning är en process som separerar
större korn från mindre korn. Sanden provas kontinuerligt för att bestämma om det siktats klart,
vilket innebär att siktningen sker iterativt tills önskad kornstorlek uppnåtts. Ut�ödet är en �n
sand med rätt kornstorlek som når kvalitetskraven för att sprayas med succinat, se Figur 5 för en
beskrivning av de miljöaspekter som prioriterades i denna Green Kaizen.

Plasthantering: Ofarlig transparent mjukplast slängs som farligt avfall

Vid en av stationerna sorteras inte transparent mjukplast ut från ett avfallskärl som används för
farligt avfall. Plasten motsvarar en avfallsmängd på cirka 6,5kg per batch.

Bortsiktad sand: Sand siktas bort vid prov av kornstorlek och går till deponi

Sand som siktas ut på grund av för stor kornstorlek hälls över i ett kärl och går till deponi där det
används som material för barriären av deponiplatsen. 250kg sand av hög kvalité siktas bort per
batch. Plastpåsar används för att transportera provburkar.

Engångsburkar: Provburkar används då sanden ska provas och går som farligt avfall

När kornstorleken av sanden ska kontrolleras tas den ut i små provburkar av plast. Sanden hälls
ut i ett annat kärl medan provburkar slängs som farligt avfall. Totalt används cirka 18 burkar per
batch.

Belysning

Äldre belysning som inte är energisnål i jämförelse med LED släcks inte och står alltid på i sand-
siktningen.

Blå plastfat: Plastfat som rymmer 120 liter och används för transport av sand

Sanden som siktas bort hälls ner i blå plastfat. I dessa plastfat transporteras sanden till deponi och
efter det går de till förbränning av farligt avfall. Cirka tre blå plastfat används per batch.

Figur 5: Miljöaspekter som prioriterades under Green Kaizen på sandsiktningen.

Vid den sista uppföljningen sammanfattades arbetet som genomförts under ett kort möte med de
som varit med under Green Kaizen. Green Kaizen avslutades och det som fanns kvar på
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handlingsplanen lyftes över till andra handlingsplaner som ingår i det övriga förbättringsarbetet.
Vid den sista uppföljningen hade följande åtgärder eller åtgärdsförlag åstadkommits:

Plasthantering: 850kg transparent mjukplast per år som tidigare gick som riskavfall sorteras nu
som returplast och kan återvinnas. Denna åtgärd skapade medvetenhet hos personal på sandsikt-
ningen. Medvetenhet ledde till att det efter en tid identi�erades ett till liknande �öde av plast som
även slängdes som farligt avfall. Detta plast�öde av mängden 650kg per år var också möjlig att
omdirigera till materialåtervinning. Med båda dessa plastströmmar beräknades det att ungefär 1,5
ton transparent mjukplast per år nu går till materialåtervinning istället för att förbrännas. Detta
innebär att avfallskostnad elimineras och ersätts med en intäkt.

Bortsiktad sand: Sanden som sorteras ut kan inte åtgärdas ännu. Det diskuteras om det kan
vara möjligt att köpa in sand som har rätt kornstorlek från början men inget beslut kan fattas för
att utreda det. Ett annat åtgärdsförlag var att hitta en kund eller interna användningsområden för
sanden. Att sälja sanden eliminerar avfallskostnaden som ersätts med en intäkt. Genom att åter-
använda sanden cirkulärt i fabriken elimineras avfallskostnaden. Det har uppskattats att ungefär
33 ton sand per år �ödar ut ur fabriken från denna process.

Engångsburkar: Engångsburkarna används fortfarande. En utredning har initierats för att
avgöra om återanvändbara metallburkar kan användas istället för burkar i plast. För att inte
transportera burkarna i plastpåsar så har ett metallskåp som de kan transporteras i beställts. Med
återanvändbara provburkar kan de diskas istället för att nya köps in och slängs som farligt avfall,
både inköps- och avfallskostnad kan då elimineras.

Belysning: Rörelsedetektorer som tänder och släcker lampor automatiskt var ett åtgärdsför-
lag men visade sig vara något som inte kan prioriteras på grund av en hög investeringskostnad.
Bedömningen är att det kostar mindre att ha på belysningen hela tiden än att sätta in rörelsede-
tektorer. I många delar av fabriken byts äldre belysning ut mot LED-belysning som är energis-
nålare. Detta skulle även kunna ske på sandsiktningen.

Blå plastfat: De blå plastfaten som sand transporteras i eldas upp som brännbart och det är ca
300-400 stycken om året. Detta sker trots att plastfaten inte använts till något farligt och antas
vara relativt rena. Det ska utredas vidare om dessa är nödvändiga eller om sanden kan transpor-
teras utan plastfaten för att helt eliminera det avfall som de leder till. Om plastfaten skulle kunna
återanvändas i verksamheten skulle inköps-och avfallskostnader elimineras eftersom att nya inte
skulle behöva köpas in och hanteras som farligt avfall.

Avfallsmängder uppskattades för fyra av dessa miljöaspekter och med hjälp av inköpskostnader
och/eller avfallskostnader uppskattades även den årliga kostnaden för dem. Se kalkyl 1 och 3 i
Bilaga 1 för tillvägagångssättet vid uppskattning av besparingar för den osorterade plasten.
Vidare användes kalkyl 1 och 4 i Bilaga 1 för att beräkna en kostnadsbesparing för intern åter-
användning av den bortsiktade sanden. Slutligen beräknades kostnadsbesparingar för engångs-
burkar och blå plastfat med hjälp av kalkyl 1 och 2 i Bilaga 1.

Årliga kostnadsbesparingar uppskattades efter åtgärdsförlagen, se Tabell 1 för besparingar av de
individuella miljöaspekterna samt den totala uppskattade årliga kostnadsbesparingen som poten-
tiellt kan åstadkommas efter Green Kaizen tillämpningen.
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Kostnad före Kostnad efter Besparing
Plastfat 112 000 0 112 000
Provburk 5 000 0 5 000
Plast 3 000 -4 000 7 000
Sand 15 000 0 15 000
Totalt 135 000 -4 000 139 000

Tabell 1: Kostnadsbesparingar från Green Kaizen på sandsiktningen.

Förbränning av farligt avfall leder till cirka 2 ton koldioxidutsläpp per ton plastavfall medan
materialåtervinning för plast genererar cirka 450kg per ton avfall. Med en uppskattning av den
sammanlagda vikten för blå plastfat, engångsburkar samt den osorterade plasten på 4,2 ton per år
kan koldioxidutsläpen minska med 6,5 ton per år.

Några åtgärder var möjliga att införa vid denna tillämpning av Green Kaizen. Förbättrings-
arbetet med miljöperspektivet har lett till ökad miljömedvetenhet på OSD, bättre avfallshantering
för transparent mjukplast och nya möjligheter för operatörer att påverka när det kommer till
miljöfrågor.

4.3 Kvalitetavdelningens förpackningslabb

Green Kaizen utfördes på kvalitetsavdelningens förpackningslabb efter beslut från ledningen.
Det var den första Green Kaizen som genomfördes år 2019. Av detta skäl skickade en miljöexpert
inbjudan till ett stort antal personal i syfte att lära ut metoden. Det team som bildades bestod av
elva personer av olika kompetens, se Figur 6.

SHE-
koordinator

Industriell
Ingenjörschef

Grupp-
chef (2)

Miljö-
expert

Produktions-
ledning Lean

Anläggnings
-chef

Lean-
koordinator

ERP-konsultLabbingenjör Produktionstekniker

Figur 6: Personal som medverkade under Green Kaizen på förpackningslabbet.

Förpackningslabbets uppgift är att säkerställa att förpackningar som AstraZenecas läkemedel
packas och transporteras i uppfyller alla krav enligt en standard. De kontrollerar bland annat bi-
packsedlar, kartonger, kapslar och inhalatorer. Stickprov av de olika förpackningarna eller
förpackningstillbehören kommer in till förpackningslabbet och hanteras på olika områden som är
speciellt utformade för att testa dem. Testerna ser alltså olika ut för de olika typerna av prov som
görs. Förpackningslabbets utgående �öde är provresultaten som även arkiveras.

Det bildade teamet var för stort för att alltid be�nna sig i samma rum och ibland �ck en viss del
av teamet stå utanför ett rum och vänta. Det ledde till olika situationer där en viss del av teamet
inte kunde bidra lika mycket som andra. En anläggningschef identi�erade många ergonomi-
aspekter, exempelvis äldre datorskärmar som kändes jobbiga att använda. Detta skapade dis-
kussioner utanför miljöperspektivet. Gruppchefen drog i början en övergripande genomgång om
förpackningslabbets olika stationer och nämnde att förbättringsarbete i labbmiljö kan kosta en
hel del. Avfall sorteras som bland annat dekorerat material, plast och aluminium på alla
stationer i labbet. Se Figur 7 för en beskrivning av de miljöaspekter som prioriterades i denna
Green Kaizen.
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Inkommande prover: Leverantören kan skicka �er prov till labbet än vad som behövs

Till analys inkommer 800 prover. Denna analys utförs �era gånger om året och proverna fördelas
på dessa analysmoment. Antalet prover som kommer är i överskott eftersom det kan behövas extra
prover ibland när moment behöver upprepas.

Energiaspekter: Exempelvis gammal belysning eller maskiner och datorer i stand-by

Belysningen på labbet är inte energisnål. Maskiner och datorer stängs inte av bland annat på grund
av risk för funktionsfel för maskinerna samt för att undvika att datorerna uppdaterar program-
varan.

Figur 7: Miljöaspekter som prioriterades under Green Kaizen på förpackningslabbet.

De miljöaspekter som prioriterades utreddes för att hitta orsaker till varför de uppkommer,
följande är information om de två aspekterna:

Inkommande prover: Leverantören av förpackningsmaterial kan vid en sändning exempelvis
skicka in 300 000 enheter till produktionen. Enligt en standard vid namn ISO 2859 som verk-
samheten följer ska ett tabell-system användas för att veta hur många enheter som kvalitetlabbet
ska analysera. Vid en sådan stor leverans ska 800 plastburkar analyseras och kostnaden för dessa
är minimal i förhållande till de 300 000 som köpts in.

Problemet är att det ofta kan hämtas in ett överskott av prov till förpackningslabbet. Det är en
utmaning att minimera överskottet av prov då det kan �nnas behov för extra enheter vid speci-
ella avvikelseutredningar, det är alltså positivt att ha några extra tillgängliga av detta skäl. För att
få färre prover behövs kontakt tas med leverantör. Det är inte alltid lätt att få till ändringar hos
leverantören. Detta försvårar arbetet med att minska provmängden när det är möjligt.

Maskiner i stand-by: Förpackningslabbet har goda skäl till att låta ett antal instrument och
datorer stå i stand-by. Det �nns gamla datorer med äldre mjukvara som stressas mer av att startas
och stängas av i jämförelse med att lämnas i stand-by. Att byta ut datorer och använda modern
mjukvara är investeringar som QC inte prioriterat i den takt som önskas.

Instrument på förpackningslabbet kan exempelvis användas för att mäta något på en mikrome-
ters noggrannhet. De måste av detta skäl vara stabila och kan inte stängas av eftersom att de står
på luftkuddar. Risken med att stänga av instrument är alltså att de kan behöva kalibreras om. Det
betyder att analys inte kan utföras på grund av avsaknad av instrument vilket kan stoppa pro-
duktionen som en längre konsekvens.

Inga kostnadsbesparingar har beräknats i samband med Green Kaizen för kvalitetsavdelning-
ens förpackningslabb. Uppskattningar blir svaga för överskottet av prover eftersom en del kan
komma att användas medan andra slängs. Det �nns inget fast antal prov varje år som slängs och
avfallet som genereras i samband med hanteringen av proven är även svårt att uppskatta.

4.4 Dispensering

Med beslut från SHE-council att en Green Kaizen ska göras per PET under 2019 initierades Green
Kaizen på dispenseringsstationen. Ett team av nio personer bildades, se Figur 8. Även till dis-
penseringen bjöds viss personal in, bland annat en sektionschef, för att lära ut Green Kaizen
verktyget.
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Lean-koordinator Gruppchef Miljöexpert Sektionschef SHE-koordinator

Operatör (2) Produktionstekniker Skyddsombud

Figur 8: Personal som medverkade under Green Kaizen på dispenseringen.

Dispensering är en process där råvaror tas emot från höglagret och delas upp i olika mängder
som skickas till nästa steg i AstraZenecas produktion. Detta görs för att säkerställa att det inkom-
mande materialet är av rätt mängd. Flödet kan enkelt beskrivas som att en större volym av
material delas upp till �era mindre volymer och skickas iväg.

Dispenseringsstationer hanterar farliga kemikalier vilket betyder att hanteringen måste ske i
särskilda rum med luft�ltrering. För att förhindra kontaminering av råvaran och öka säkerheten
för operatören �nns det höga krav på skydd i stationerna. Det �nns även öppna dispenseringssta-
tioner där ofarlig råvara kan hanteras med lägre säkerhetskrav. Totalt �nns 15 dispenseringssta-
tioner varav två är stängda.

Operatörerna gick aktivt igenom processen steg-för-steg och höll en dialog med en miljöexp-
ert. Rullband som råvaror transporteras på samt tvätt och rengöring av skyddsutrustning av-
gränsades bort från �ödet. Miljöexperten ställde mycket frågor som ledde till diskussion och att
miljöaspekter identi�erades, se Figur 9 & 10 för en beskrivning av miljöaspekter som prioriter-
ades på dispenseringen. Genom att föra denna dialog identi�erades miljöaspekter som även var
otydliga. Till exempel diskuterades underhållsbyten av luft�lter i ett ventilationssystem. Resurs-
optimering av förbrukningsdelar blev således ett nytt perspektiv inom Green Kaizen.

Engångshandskar: Sterila handskar som spritas med etanol vid användning

Etanol används då handsken kommer i kontakt med substans. Efter 30-45 minuter bryts handsken
ner av etanolen och får inte användas av säkerhets- och kvalitetskrav. För att komma åt ett par
handskar måste tre plastförpackningar öppnas.

Blå plastfat: Blå plastfat som rymmer 120 liter och används för transport av råvara

Detta är likadana plastfat som används på sandsiktningen. I dessa fat brukar damm från substans
�nnas kvar efter råvaran tagits ut. En stor del av dem är nytillverkade och går till förbränning som
farligt avfall efter de använts.

HEPA-�lter: Luft�lter som fångar upp substans på dispenseringsstationen

Vid stängda dispenseringsstationer används åtta luft�lter som fångar upp substans för att inte
släppa ut partiklar via luftvägarna. Dessa �lter påverkas olika mycket beroende på position och vid
ett �lterbyte byts alla åtta ut.

Kampanjkörningar: Potential för att resurse�ektivisera dispenseringen

När dispenseringsprocessen är färdig behöver stationen rengöras och viss utrustning bytas ut.
Genom att kampanjköra olika batcher av samma substans kan utrustning utnyttjas under en längre
tid. Speciellt identi�erades en dyr glovebag som skulle kunna bytas ut färre gånger om kampan-
jkörningar planerades bättre.

Figur 9: Miljöaspekter som prioriterades under Green Kaizen på dispenseringen (Del 1/2).

16



Energiaspekter: Utrustning och elektronik som står på även när det inte används

Utrustning och elektronik som är lämpligt att stänga av för att spara energi identi�erades.

Figur 10: Miljöaspekter som prioriterades under Green Kaizen på dispenseringen (Del 2/2).

Under uppföljningen av Green Kaizen på dispenseringen följdes utredningar på handlingspla-
nen upp. Utredningarna gjordes för att avgöra om olika åtgärdsförlag för miljöaspekterna var
möjliga att implementera. Följande är en beskrivning av dessa åtgärdsförslag samt framstegen i
utredningarna:

Engångshandskar: En fråga gällande om det fanns kvalitetskrav på att använda sterila handskar
utreddes genom att läsa igenom processens SOP. Osäkerhet kvarstod och ärendet skulle utredas
vidare efter uppföljningen. Alternativa handskar som redan är godkända inom verksamheten
analyserades även för att avgöra om dessa kunde användas istället. Ett åtgärdsförslag var att
utreda om handskar kunde köpas i bulkförpackning för att minimera plastavfall från förpack-
ningar. Leverantören skulle kontaktas kring detta.

Blå plastfat: Argumentet för att denna aspekt behöver åtgärdas är att nytillverkade plastfat inte
ska användas en gång och förbrännas. Ett åtgärdsförlag var därför att återanvända dem. För att
möjliggöra det behöver damm från substans diskas bort. En ny process för att diska dem före-
slogs men togs ur handlingsplanen då en sådan process inte kunde etableras i nuläget. Om plast-
faten i framtiden kan återanvändas elimineras deras inköps- samt avfallskostnad.

HEPA-�lter: Ett förslag var att vid luft�lterbyten endast byta ut de fyra mest igensatta �ltren.
De �lter som återstår vid ett byte skulle �yttas till de tomma platserna. Slutligen skulle fyra nya
�lter ta gamla positionen för de �yttade �ltren. En utredning gjordes kring detta förlag och efter
uppföljningen infördes det i underhållsarbetet. Åtgärden har alltså implementerats. När �lter
kastas går de som farligt avfall och väger ca 8kg. Det årliga användandet av luft�lter kan halveras
vilket medför att den årliga inköps-och avfallskostnaden även halveras för denna miljöaspekt.

Kampanjkörningar: Ett business case skulle efter uppföljningen framställas för att visa tids-
vinster, avfallsminskningar och kostnadsbesparingar med kampanjkörningar. Detta skulle använ-
das för att skapa incitament för att planera om dispenseringen i syfte att möjliggöra �er kampanj-
körningar. Det uppskattades att förbrukning av glovebags som användes vid två stationer kunde
halveras med e�ektivare planering. Glovebags byts ut var tredje dag på grund av omställning
av dispenseringsstationen. De skulle kunna användas i 7 dagar om planeringen tillät det. Därför
uppskattas det att byten av glovebags skulle kunna halveras, vilket innebär att den årliga kost-
naden för dem även halveras.

Energiaspekter: För att minska energiförbrukning kunde enkel utrustning som datorer och
lampor stängas av då de inte behövde stå på. Ett förslag var att använda påminnelselappar
runtom i fabriken samt att använda rörelsedetektorer för lampor. Efter uppföljningen skulle
operatörer i dispenseringen informeras om att börja stänga av utrustning som inte används.
Införandet av rörelsedetektorer skulle utredas vidare.

Årliga kostnaden för tre av dessa miljöaspekter har uppskattats. För att uppskatta kostnads-
besparingar för nyinköpta plastfat har kalkyl 1 och 2 i Bilaga 1 använts. Kostnadskalkylerna från
Bilaga 1 som använts vid beräkning av den årliga kostnadsbesparingen för glovebags var även
kalkyl 1 och 2. Slutligen användes kalkyl 1 och 5 i Bilaga 1 för att uppskatta den årliga bespar-
ingen från e�ektivare byten av HEPA-�lter.
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Årliga kostnadsbesparingar uppskattades efter åtgärdsförlagen, se Tabell 2 för besparingar av de
individuella miljöaspekterna samt den totala uppskattade årliga kostnadsbesparingen som poten-
tiellt kan åstadkommas efter Green Kaizen på dispenseringen.

Kostnad före Kostnad efter Besparing
Plastfat 480 000 0 480 000
Glovebags 2 288 000 1 144 000 1 144 000
Filter 290 000 145 000 145 000
Totalt 3 058 000 1 289 000 1 769 000

Tabell 2: Kostnadsbesparingar från Green Kaizen på dispenseringen.

Genom att halvera antalet HEPA-�lter som går till förbränning samt återanvända plastfat kan
koldioxidutsläppen minska med ca 21,5 ton per år. Detta är till mestadels på grund av att vikten
för de blå plastfaten uppskattas till cirka åtta ton plastavfall som eldas upp per år, vilket medför
koldioxidutsläpp på två ton per ton plastavfall. Resterande bidrag kommer från reducering av
luft�lter som förbränns.

På dispenseringen implementerades åtgärder för några identi�erade miljöaspekter medan några
fortfarande är under utredning. Stora kostnadsbesparingar var möjliga att uppskatta och opti-
mering av underhållsbyten de�nierades som en ny typ av miljöaspekt att ta hänsyn till i
fortsättningen av Green Kaizen arbetet.

4.5 Råvaruförrådets provtagning

Den som initierade Green Kaizen var en SHE-koordinator, samma person som bjöd in vid tillfället
på dispenseringsstationen, se Figur 11 för teamet som bildades. Team har sedan Green Kaizen
på sandsiktningen haft en liknande struktur. En miljöexpert, en gruppchef, produktionstekniker
och operatörer har alltid varit med och haft avgörande roller i Green Kaizen. SHE-koordinatorn
för varje PET har initierat varje Green Kaizen. Lean-koordinatorer, anläggnings- och sektions-
chefer med �era har bjudits in för att introduceras till verktyget Green Kaizen. Därmed har de
varit med främst för att lära sig. Det är oftast de fyra förstnämnda rollerna tillsammans med SHE-
koordinatorn som har uppföljningsmöten och driver förbättringsarbetet framåt.

Lean-koordinator Gruppchef Ingenjörschef Miljöexpert Sektionschef

Operatör (2) Produktionstekniker

Figur 11: Personal som medverkade under Green Kaizen på provtagningen.

Green Kaizens första steg, identi�ering av miljöaspekter, skedde med två erfarna operatörer som
hade jobbat på så gott som varje station inom provtagningen. Operatörerna �ck många speci-
�ka frågor om processen medan gruppchefen ledde den generella beskrivningen. Miljöexperten
ställde många frågor om potentiella miljöaspekter på ett liknande sätt som på dispenseringen i
syfte att identi�era indirekta miljöaspekter som behövde diskuteras fram, exempelvis hur under-
håll går till. En struktur för steg ett i Green Kaizen processen har utvecklats till att främst ledas
av dialoger mellan miljöexperten och personal från det PET som Green Kaizen tillämpas på. Fem
miljöaspekter prioriterades, se Figur 12 för en beskrivning av dessa.
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Antalet prover: Antalet prover för råvara som måste tas kan uppfattas som onödigt

Det kommer in ett antal kollin som ska provtas i provtagningen. Det som provtas är råvara som
substans eller lösningsmedel. Någon avvikelse har inte inträ�at på �era år men kravet på prov
kvarstår och därför kan provtagningen uppfattas som onödig.

Sterila skopor: Strålsteriliserade skopor används för att ta prover av råvara

Engångsskopor som strålsteriliserats används per kolli inne i provtagningen. Dessa skopor är dyra
och �nns bara i en storlek som är för stor för vissa prover. Vid små mängder används skopans skaft
för att skopa upp substans på grund av storleken. Skopor är av plast, får inte återanvändas och går
till förbränning av farligt avfall.

Kartonger: Kartonger används för att samla upp farligt avfall från provtagningen

I provtagningsstationen uppstår farligt avfall. Detta läggs i plastpåsar innan det kan tas ut ur prov-
tagningsstationen. Dessa påsar läggs sedan i en kartong som slutligen transporteras ut. Denna
hantering innebär att det farliga avfallet paketeras luftigt vilket kan leda till att transporter sker
oftare än nödvändigt.

Kemikalier: Kemikalier provtas som sedan transporteras till AstraZeneca i Göteborg

Verksamheten i Göteborg har ingen provtagningsstation för dessa kemikalier. På grund av detta
måste det ske i Snäckviken innan det kan transporteras till Göteborg vilket leder till ökad transport
i jämförelse med att ta emot kemikalier i Göteborg direkt.

Blådukar: Luddfria blåa dukar som används till avtorkning

Varje gång något ska torkas av används blådukar. Dessa blådukar �nns bara i en storlek och kan
vara för stor i fall där små ytor behöver torkas.

Figur 12: Miljöaspekter som prioriterades under Green Kaizen på provtagningen.

Under en uppföljning av Green Kaizen på provtagningen följdes utredningar på handlingsplanen
upp på samma sätt som dispenseringen. Även här gjordes utredningar för att avgöra om åtgärds-
förslag kan implementeras. Åtgärder som införts, åtgärdsförslag och dess framgångar vid tiden
då uppföljningen skedde beskrivs följande:

Antalet prover: Erfarenhet visar att antalet prover per kolli skulle kunna minska då det rent
statistiskt inte blir säkrare med dagens antal jämfört med om de exempelvis skulle halveras. Det
visade sig att en annan avdelning som tar hand om analysen av proverna också ville minska an-
talet prover. De ville driva en process för att få några av de största leverantörerna certi�erade
och ett business case kring detta hade tagits fram. Miljöperspektivet från Green Kaizen lades till i
business caset för att även ta med materialkostnaden och avfall från provtagningen. Att certi�era
en leverantör innebär att leverantörens produkter inte längre behöver analyseras i AstraZenecas
labb eftersom de genom certi�eringen redan är godkända. Certi�ering av stora leverantörer leder
till att de mest förekommande råvarorna inte behöver provtas. Det eliminerar inköpskostnader av
allt material samt arbetet som innan behövdes för provtagningsprocessen. Ytterligare elimineras
arbete på labb i nästa steg. Åtgärden har än inte implementerats.

Sterila skopor: Ett åtgärdsförlag var att använda mindre skopor där det var lämpligt. Använd-
andet av engångsskopor kommer att fortsätta men det kommer fortsatt undersökas om det �nns
andra skopor som alternativ. Även om det potentiellt endast är en substans som kräver de dyrare
sterila skoporna så kan inte icke sterila skopor köpas in till övriga substanser på grund av att
risken att någon råkar välja icke-steril skopa till en substans som kräver steril skopa då uppstår.
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Avfallskartonger: Förslagvis kunde avfallskartonger användas mer e�ektivt genom att de
packas bättre och därmed inte behöver bytas ut lika ofta. Detta skulle minsta antalet transporter
för dessa avfallskartonger. Lådor behöver inte �yttas i anläggningen lika ofta, vilket ger en be-
sparing av arbetstid. Användningen av kartonger för farligt avfall fortsätter men istället för att ta
nya oanvända kartonger så används kartonger som läkemedel har transporterats till provtagnin-
gen i, så länge sådana �nns att tillgå. Dessa märks upp för att det ska bli tydligt att det är farligt
avfall i dem. Tidigare slängdes dessa kartonger och AstraZeneca betalade för de nya kartongerna.

Kemikalier: Under Green Kaizen så diskuterades om prover kan tas ut i Göteborg istället för att
hela mängden behöver passera Södertälje först. Denna aspekt visade sig vara svår att påverka.
Frekvensen av dessa transporter och volymen av råvara ska kontrolleras för att begripa situatio-
nen bättre, det kommer alltså att utredas vidare.

Blådukar: För stora blådukar innebär onödigt mycket avfall och ett åtgärdsförlag var att köpa
in mindre blådukar där det behövs. Det visade sig att leverantören av blådukarna endast hade
en storlek i sitt sortiment. Det �nns inga identi�erade alternativ som är bättre att använda och
miljöaspekten togs ut från handlingsplanen.

Inga kostnadsbesparingar uppskattades för de prioriterade miljöaspekterna i denna Green Kaizen.
Prov kan behöva tas för ett till 300 kollis per batch och det var av detta skäl svårt att avgöra hur
många kartonger, skopor och resterande avfall som genereras årligen. Det �nns potentiella kost-
nadsbesparingar, speciellt genom certi�ering av leverantören. Avfallskartonger används idag
också mer e�ektivt vilket bör visa en ekonomisk besparing. Denna åtgärd har även ökat åter-
användningen av kartonger som innan inte hade något användningsområde. Eftersom att av-
fall som behöver förbrännas reduceras och transporter kan minska om åtgärdsförslagen imple-
menteras reduceras även koldioxidutsläpp från denna Green Kaizen.

4.6 Oral Solid Dosage: Closed Cycle

En operatör identi�erade ett plastslöseri inom en disk- och reningsprocess som är en del av
Closed Cycle processen. Operatören valde att föra observationen uppåt i verksamheten vilket
ledde till att Green Kaizen för 2019 initierades på just CC-processen inom PET Oral Solid Dosage.
Green Kaizen blev således initierat av engagemang hos en operatör. Teamet som bildades, se
Figur 13 var under denna tillämpning mindre eftersom personal som skulle vara med under hela
Green Kaizen processen bjöds in. Det fanns inte behov av att lära ut Green Kaizen till �er på
OSD. En miljöförbättringsledare som arbetar på samma avdelning som miljöexperten bjöds dock
in till Green Kaizen av rent intresse.

Miljöexpert Gruppchef Miljöförbättringsledare SHE-koordinator

Operatör

Figur 13: Personal som medverkade under Green Kaizen på Closed Cycle.

Closed Cycle är en av processerna som tillhör Oral Solid Dosage. Processen kallas CC eftersom
att det används en stängd cykel för en lösningsberedning på etanol som innehåller cellulosa,
vilket innebär att lösningen alltid återanvänds. Det �nns fyra stycken parallella utrustningar
för CC som opererar samtidigt. Flödet börjar med en inleverans av succinat, vilket är API som
är pålagt på sandkorn från Spray processen. Succinatet blandas med lösningen i 6 timmar innan
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granulatet går till tablettslagning.

Flödet följdes på samma sätt som tidigare Green Kaizen genomföranden. Gruppchefen och op-
eratören berättade om hela �ödet även fast det stora slöseriet identi�erats vid en speci�k del.
Med en mindre grupp var det enklare att inkludera alla i diskussionen som fördes eftersom trånga
utrymmen inte blir ett lika stort problem som för ett större team. Operatören �ck genom Green
Kaizen vara med och påverka det slöseri som hade identi�erats. De miljöaspekter som prioriter-
ades beskrivs i Figur 14. Miljöaspektskartan görs för hand under steg ett och efter detta har den
renskrivits digitalt. Det visar sig att kartan ofta fastnar i någon digital mapp medan handlings-
planen är det som används vid förbättringsarbetet. Det kräver också en del arbete för att ren-
skriva kartan och kan ta lång tid, därför har den inte renskrivits i denna Green Kaizen.

Skyddsplastark: Stora plastark skyddar fabriksmiljön från utrustning som ska diskas

När utrustning som används i CC ska diskas måste det �yttas till ett diskrum. Vid �ytt måste
utrustningen täckas med ett plastark som väger 1,22 kg och har dimensionerna 2400x2700x1 mm
på grund av en kontaminationsrisk. Utrustningen behöver �yttas tre gånger och vid varje �ytt
behövs 1 till 2 nya plastark.

Drumpåsar: Påsar som innehåller material och används som barriär i Gärtunadrums

Gärtunadrums är AstraZenecas namn för metallfat som material transporteras i. Material som
levereras i metallfat måste täckas av två plastpåsar som en barriär mellan materialet och metallen.
Om leverantören har skickat aktiv substans måste dessa plastpåsar gå till förbränning. Icke-farligt
material, exempelvis cellulosa, levereras på samma sätt och respektive plastpåsar går även som
farligt avfall.

Engångsburkar: Provburkar används för att ta prover vid succinatsiktning

Detta är likadana provburkar i plast som används i sandsiktningen. Prov görs för att försäkra sig
om att materialet når kvalitetskraven. När ett prov tas från en batch med hjälp av en plastburk går
plastburken sedan som farligt avfall eftersom det som provas kan vara aktiv substans.

Plastpåsar: Orange påsar med farligt avfall läggs i en svart påse innan det slängs

I CC-processen används orange påsar för att fånga upp farligt damm från maskiner. Därefter läggs
ett antal av dessa påsar i en större svart påse. Syftet är en sorts färgkodning där den svarta fär-
gen betyder att det ligger farligt avfall i. Påsarna läggs sedan i wellpapp-kärl innan det går till en
avfallssluss.

Figur 14: Miljöaspekter som prioriterades under Green Kaizen på Closed Cycle.

Ingen uppföljning gjordes inom tidsramen av fallstudien, därför kan inget sägas om vad utred-
ningar lett till och om åtgärder implementerats. Följande är en beskrivning av åtgärdsförlagen
och utredningar som skulle inledas.

Skyddsplastark: Vid varje diskning så sker tre transporter av en vagn som bär utrustningen.
Först till diskrummet, sedan från diskrum till renrum och slutligen ytterligare en transport. Ett
förbättringsförslag som diskuterades var att inte använda plast efter första diskningen eftersom
att risken för krosskontamination uppskattades vara minimal. Av säkerhetsskäl behöver alltid ett
sådant förslag utredas och säkerställas innan det kan implementeras. Om det är möjligt kan upp
till 2/3 av plastanvändningen reduceras. Alternativt kan även möjligheten att återvinna de två
senare plastarken utredas. Om det visar sig att det är möjligt att materialåtervinna 2/3 av
skyddsplastarken som används vid diskning hittas kostnadsbesparingen i avfallshanteringen.
Istället för att betala för hanteringen av farligt avfall så kan verksamheten få pengar av att
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materialåtervinna den transparenta mjukplasten.

Drumpåsar: Plastpåsarna är nödvändiga för att skydda råvaran, därför kan plasten inte tas bort
från �ödet. Å andra sidan var ett förslag på åtgärd att skilja på avfallshanteringen av de plast-
påsar som kommit i kontakt med aktiv substans med de som inte hade det. På så sätt kan den
säkra plasten återvinnas istället. På samma sätt kan den transparenta mjukplasten som skyddar
ofarlig råvara i metallfat återvinnas, vilket resulterar i en intäkt från avfallshanteringen istället
för en kostnad.

Engångsburkar: Ett förslag var att byta ut engångsburkar med likadana i metall. Metallburkar
skulle kunna diskas och återanvändas för provtagning. En process för diskning av provburkar
måste till en början planeras och utredas innan det kan implementeras. Genom att eliminera en-
gångsburkar innebär det en inköpskostnadsbesparing samt en besparing i avfallskostnaden för
hårdplast.

Plastpåse för farligt avfall: Att byta ut de mindre påsarna i orange mot endast en större svart
plastpåse att slänga farligt avfall i skulle utredas. Påsar med orange färg kan, om möjligt, på så
sätt elimineras från �ödet.

Den årliga kostnaden för tre miljöaspekter uppskattades. Miljöaspekternas kostnader för en
Closed Cycle process multplicerades med fyra eftersom det är fyra parallella �öden i Closed
Cycle som med stor sannolikhet har samma miljöaspekter. De årliga kostnadsbesparingarna för
skyddsplastark och drumpåsar beräknades på samma sätt, kalkyl 1 och 3 i Bilaga 1 användes för
dessa miljöaspekter. För att uppskatta den årliga kostnadsbesparingen för återanvändbara burkar
användes kalkyl 1 och 4 i Bilaga 1.

Årliga kostnadsbesparingar för åtgärdsförslagen kunde därmed uppskattas. Se Tabell 3 för årliga
besparingar av de individuella miljöaspekterna och den totala uppskattade kostnadsbesparingen
som potentiellt kan åstadkommas efter Green Kaizen på Closed Cycle.

Kostnad före Kostnad efter Besparing
Skyddsplast 22 000 13 000 9 000
Plastpåsar 23 000 -38 000 61 000
Provburkar 22 000 0 22 000
Totalt 67 000 -25 000 92 000

Tabell 3: Kostnadsbesparingar från Green Kaizen på Closed Cycle.

Genom att anta att hälften av drumpåsarna och 2/3 av skyddsplastarken kan materialåtervinnas
istället för förbrännas kan koldioxidutsläpp minska från cirka 29 ton till cirka 18 ton årligen. Yt-
terligare kan koldioxidutsläppen minska med ca 700 kg per år genom att återanvända provburkar.

4.7 Oral Solid Dosage: Dragé

Detta var den tredje Green Kaizen på Oral Solid Dosage på kort tid. Eftersom operatörer i pro-
duktionen fått höra talas om Green Kaizen och själva hade identi�erat möjliga miljöaspekter så
ville de även genomföra en Green Kaizen på Dragé. Denna gång initierades alltså Green Kaizen
bottom-up. OSD hade även redan nått målet på en Green Kaizen för 2019 vid denna initiering. Se
Figur 15 för teamet som bildades för Green Kaizen på Dragé.
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Miljöexpert Gruppchef Miljöförbättringsledare SHE-koordinator

Produktionstekniker (2)Operatör

Figur 15: Personal som medverkade under Green Kaizen på Dragé.

Dragé är en process vars syfte är att göra tabletter lättare att svälja samt minska smaken av själva
tabletten genom att belägga tabletterna med ett tunt glatt lager av dragélösning. Materialet som
�ödar in i processen är råvara för dragélösning samt färdigpressade tabletter.

Det �nns sex utrustningar för dragéprocessen som körs samtidigt. Dragélösning blandas först
och pumpas sedan in i en maskin med en stor panna som är fylld med tabletter. Dragélösningen
sprayas in till tabletterna så att ett tunt lager dragélösning fastnar på varje tablett. Ut�ödet är
färdiga tabletter som ska paketeras i en annan station.

Under steg ett i metoden leddes diskussionen av miljöexpert, miljöförbättringsledare, produk-
tionstekniker och operatör som tillsammans diskuterade fram miljöaspekterna. Det var svårt att
se in i vissa utrymmen och ett rum var trångt vilket gjorde att de som inte såg eller �ck plats inte
kunde bidra lika mycket till diskussionen och identi�eringen av miljöaspekter. Många återkom-
mande miljöaspekter identi�erades och därför passade teamet på ta reda på mer om vissa miljö-
aspekter, exempelvis genom att väga engångsburkar för att se hur mycket plastavfall i kg som de
bidrar med. Se Figur 16 för en beskrivning av de miljöaspekter som prioriterades på Dragé.

Drumpåsar: Påsar som innehåller material och används som barriär i Gärtunadrums

När tabletter transporteras till Dragé så ligger de i plastpåsar som ligger i gärtunadrums. Vid trans-
port av en batch blir det cirka 5kg avfall av plastpåsarna. Det är osäkert om de slängs i vanligt
brännbart eller om de slängs som farligt avfall eftersom de innehåller minimalt med damm från
tabletterna.

Engångsburkar: Provburkar används för att ta prover av tabletter

När dragéringen sker så måste kvaliteten på den kontrolleras. Prover av tabletter tas ut ur dragé-
maskinen och läggs i engångsburkar av plast för att ta in tabletterna i ett annat rum där de kon-
trolleras.

Belysning: Lampor som sitter inne i pannor där dragéring sker är alltid på

När dragéringen sker så görs det i stora pannor. I dessa pannor �nns belysning som alltid är på när
maskinen är igång. En stor del av tiden är belysningen onödig eftersom operatörer inte konstant
behöver titta inuti pannorna.

Figur 16: Miljöaspekter som prioriterades under Green Kaizen på Dragé.

Denna fallstudie avslutades innan en uppföljning genomfördes. Därför �nns endast de åtgärder
som står med i handlingsplanen och ingen information om vad åtgärderna ledde till. Följande är
en beskrivning av åtgärdsförslag till de prioriterade miljöaspekterna:

Drumpåsar: Det ska kontrolleras om drumspåsarna slängs som farligt avfall eller som brännbart.
Det ska även kontrolleras om plastpåsarna är skyddade av sekretesskäl då de har en AstraZeneca
stämpel. Sist ska det undersökas hur mycket damm det �nns kvar från tabletterna som varit i
dem. Om det visar sig att de inte är farligt avfall, att det är tillräckligt lite damm kvar och att de
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inte behöver skyddas av sekretesskäl så är ett åtgärdsförslag att de återvinns. Om det visar sig
möjligt att slänga drumspåsarna som returplast så innebär detta att avfallskostnaden blir en in-
täkt istället.

Engångsburkar: Ett åtgärdsförslag är som i de andra Green Kaizen att används återanvänd-
bara provburkar. I detta fall behöver provburkar etiketter, vilket kan vara ett hinder för åtgärden.
Teamet ska undersöka om det �nns andra alternativ, exempelvis kan provburkarna återvinnas om
de inte innehåller någon aktiv substans.

Belysning: Teamet ska undersöka om det �nns någon möjlighet att släcka belysningen då den
inte behövs under drift.

Den årliga kostnaden för drumpåsar uppskattades endast på grund av att dess volym är my-
cket mer signi�kant i jämförelse med resterande miljöaspekter. Uppskattningen gjordes för en
Dragé-process och multiplicerades med sex eftersom de används på samma sätt i alla sex Dragé-
processer. Se kalkyl 1 och 3 från Bilaga 1 för de kalkyler som användes för att uppskatta årliga
kostnadsbesparingar för drumpåsarna.

Inköpskostnaden har inte tagits med i kalkylen. Det är mer e�ektivt att slänga plast i påsar gjorda
för returplast eftersom de inte behöver vara täta utan har lufthål vilket gör att luften pyser ut när
mer plast trycks ner. Påsar för farligt avfall är täta och motståndet att trycka ner plast i dem är
större, detta kan minska transporter. Den årliga potentiella besparingen redovisas i Tabell 4.

Kostnad före Kostnad efter Besparing
Drumpåsar 90 000 -145 000 235 000

Tabell 4: Kostnadsbesparing från Green Kaizen på Dragé.

Förbränning av 48 ton farligt avfall leder till ungefär 96 ton koldioxidutsläpp. Genom att mate-
rialåtervinna drumpåsarna om det är möjligt reduceras koldioxidutsläppen till endast 21,5 ton
årligen eftersom att endast 450kg koldioxid genereras från återvinning per ton plast.

Denna Green Kaizen visade att metoden är möjlig att genomföras bara det �nns engagemang.
Som tidigare nämnts hade målet för PET OSD redan nåtts för år 2019 och denna Green Kaizen
var en initiering i syfte om att lyssna på vad en operatör hade att säga kring miljöaspekter i Dragé-
processen.

4.8 Förpackningsline

Denna Green Kaizen genomfördes på grund av beslut från ledningen att använda Green Kaizen
på varje PET under 2019. PET FDI (Freeze-dried, Devices and Inhalation) valde ut förpacknings-
linjen för Nexium IV för Green Kaizen. Se Figur 17 för teamet som bildades vid denna tillämpning
av Green Kaizen.

Miljöexpert Gruppchef SHE-koordinator

Operatör (6)

Figur 17: Personal som medverkade under Green Kaizen på förpackningsline.
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In�ödet till förpackningslinjen är vialer innehållande frystorkad Nexium IV som kommer i
kartongliknande plastlådor. Vialerna placeras stående på ett löpande band. Den första maski-
nen kallas etikettering, det sätts en etikett på varje vial. Det används även en tilltycksfolie för
att ge varje etikett ett tilltryck. Sedan åker de vidare till nästa steg, som kallas kartonneraren,
där de paketeras tio och tio i ett inrede av kartong eller en och en utan inrede. De läggs med en
bipacksedel i små wellådor, som kallas vikkapslar, med information om läkemedlet på utsidan.
Vikkapslarna limmas ihop innan de lämnas kartonneraren.

Vikkapslarna transporteras vidare på det löpande bandet till en ny etiketteringsmaskin. I denna
sätts säkerhetsetiketter på och de får ett tilltryck som skärs ut med laser. Säkerhetsetiketten sätts
så att vikkapslarna inte kan öppnas utan att säkerhetsetiketten rivs sönder. Detta för att garan-
tera att de varit stängda hela vägen tills de öppnas hos slutkunden och för att förhindra förfalsk-
ning av läkemedlet. Nästa maskin kallas bandollerare, om vialerna paketerats en och en i vikkap-
slarna så buntas vikkapslarna ihop till tio och tio med ett platsband som svetsas ihop. Innehåller
vikkapslarna tio vialer så är det endast en transportsträcka. Sista steget i den automatiska pro-
cessen är att lägga dessa lådor i mindre ömtåliga bruna wellådor som placeras på en pall. Statio-
nens ut�öde är dessa pallar.

Under verktygets första steg tillkom tre personer medan en annan avvek pga annat möte. SHE-
koordinatorn uppgav att syftet med att ha med många operatörer var att �er skulle få samma
information om arbetet med Green Kaizen. Inledningsvis så var deltagarna försiktiga och diskus-
sionen gick långsamt. När identi�eringen av miljöaspekter var igång ökade deltagandet i diskus-
sionen succesivt då �er hade information att bidra med. För de prioriterade miljöaspekterna, se
Figur 18.

Sortering: Avfalls slängs utan att sorteras på stationen

Vid det löpande bandet slängs det som inte är dekorerat material i en påse för brännbart material.
Sortering av det som hamnar i denna påse sker därmed inte.

Dekorerat material: Material som måste förstöras för att förhindra förfalskning

Kartonger och bipacksedlar är dekorerat material som slängs i plastpåsar som läggs i en stor kar-
tong. Dekorerat material måste gå till förbränning så ingen kan använda dem för att förfalska
AstraZenecas produkter.

Wellpapplådor: Lådor med för stora variationer i storlek

De bruna wellpapplådorna som används i det sista packningssteget har för stor variation i stor-
lek och kan vara böjda. Detta leder till att maskinen stannar och en dominoe�ekt bakåt uppstår
så att även maskinerna innan stannar. Därför sorterar operatörer ut �era kartonger per bunt, det
uppskattades till cirka fem av 25 lådor som direkt kasserades.

Energiaspekter: Maskiner i stand-by läge

Maskiner och datorer stängs aldrig av helt.

Figur 18: Miljöaspekter som prioriterades under Green Kaizen på förpackningsline.

Olika åtgärdsförslag identi�erades för de fyra prioriterade miljöaspekterna. Ingen uppföljning
skedde inom tidsramen av fallstudien. Följande är en beskrivning av vilka åtgärdsförslag och
lösningar som diskuterades fram under Green Kaizen på förpackningsline:

Sortering: För att sortera krävs en ny lösning med �er olika ställen att slänga olika typer av
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avfall. Det krävs också att en sådan lösning inte tar upp mer plats då utrymmets storlek är be-
gränsad. Det användes metallstativ som en plastpåse träs på. En eventuell lösning som ska kon-
trolleras är att fästa två påsar i samma stativ så att ett stativ kan användas till två olika sorters
avfall. Mer efterforskning ska göras om detta inte är möjligt samt om det �nns andra lösningar.

Dekorerat material: Den kortsiktiga lösningen att sluta slänga det dekorerade materialet i
plastpåse ska genomföras. Återvinning av dekorerat material är en långsiktig lösning. Eftersom
det mesta av det dekorerade materialet från denna station var papper och wellpapp så skulle det
innebära att materialåtervinning är möjligt ur ett tekniskt perspektiv. Däremot måste en sådan
hantering vara säker så att inget dekorerat material riskerar att hamna i fel händer.

Wellpapplådor: Det diskuterades om wellådorna kunde köpas in med bättre kvalitet. På grund
av den höga utsorteringsgraden så drogs slutsatsen att detta måste lösas. En förpacknings-
ingenjör som arbetar på förpackningsutvecklingen och har hand om inköpet ska kontaktas för att
undersöka vilka alternativ som �nns.

Energiaspekter: Det ska kontrolleras om det är möjligt att stänga av utrustningen helt under
längre stopp. Kortsiktigt så ska operatörerna påminna varandra om att sätta sådan utrustning
som inte används i standby.

Inga beräkningar har uppskattats för de prioriterade miljöaspekterna för denna Green Kaizen.
Denna tillämpning skedde mot slutet av tidsramen för fallstudien och det fattades tid för att
genomföra beräkningar. Förpackningsline är en process som genererar mycket avfall som oftast
inte klassas som farligt på grund av kontakt med aktiv substans. Det �nns alltså en stor potential
att sortera avfall bättre och omdirigera avfalls�öden till bättre alternativ.

5 Analys och diskussion

Värdet som erhållits genom tillämpningar av Green Kaizen har bland annat kunnat kopplas med
kostnadsreducering, minskat avfall, e�ektivare logistikprocesser och eliminering av onödigt
arbete. Genom att minimera avfall, omdirigera avfall eller e�ektivisera avfallshantering har
potentiella kostnadsbesparingar identi�erats. Andra e�ekter är att mindre mängder material och
avfall transporteras till och från fabrikerna, arbetstid för hantering av avfall reduceras och
utsläpp i samband med avfallsgenerering minskar. Att inkludera miljöförbättring, alltså "Green",
i det huvudsakliga förbättringsarbetet främjar och accelererar den verkan som Lean ramverket är
avsett till att resultera i.

Olika de�nierade moment i Kaizen tillämpas även i samband med Green Kaizen. Exempelvis
drivs arbetet enligt en PDCA-cykel och steg ett i metoden kan jämföras med en gemba walk.
Förbättringsåtgärder inom avfall har kunnat placeras i avfallshierarkin vilket visualiserar miljö-
aspektens miljöpåverkan och hur en åtgärd kan �ytta miljöaspekten uppåt i avfallshierarkin.
AstraZeneca har sedan innan infört avfallshierarkin som koncept för verksamhetens förbätt-
ringsarbete inom avfall. Exempel på tidigare insatser är att skänka möbler istället för att slänga
dem, sälja instrument de inte längre behöver till andra aktörer och underlätta avfallssortering för
återvinning med �er avfallscontainrar (AstraZeneca, 2018). Genom att arbeta efter EU direktivet
bidrar verksamheten till en hållbar utveckling gällande avfallshantering. Att sträva efter högre
steg i avfallstrappan betyder att verksamheten också bidrar till cirkulär ekonomi eftersom åter-
vinning ökar och råvaruförbrukning minskar. Däremot står AstraZeneca inför utmaningen att
vissa delar av avfall som kanske kunnat återvinnas eller återanvändas har blivit kontaminerat av
läkemedel, vilket gör att det måste hanteras som farligt avfall (AstraZeneca, 2018).
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Resultatet har visat att processer som hanterar stora volymer produktmaterial medförde stora
volymer avfall. Sådana processer kan ha identiska parallella linjer eller utrustningar inom samma
process. Det som identi�eras under Green Kaizen för en linje kan med hög sannolikhet även hit-
tas på resterande linjer. Om detta är fallet kan en förbättringsåtgärd implementeras för alla linjer.
Antalet linjer blir då en multiplikator för kostnadsbesparingar som beräknats på en linje och
e�ekten från Green Kaizen ökar. Olika avdelningar har olika förutsättningar, labb som levererar
testresultat genererar inte mycket avfall och kan ha bra kontroll över sin miljöpåverkan.

Personal som medverkar under tillämpningen av Green Kaizen spelar även en roll för verktygets
e�ekt. För alla fall har en miljöexpert tillsammans med SHE-koordinatorer från respektive till-
verkningsenhet drivit Green Kaizen arbetet framåt. Miljöexperten har varit med vid alla tillfällen
och spelat en avgörande roll i metodens alla steg. Miljöexperten kan se �ödet utifrån ett bredare
miljöperspektiv än andra och kan ställa frågor för att skapa dialog som ofta leder till att annars
obemärkta miljöaspekter identi�eras. Miljöexperten har tillsammans med miljöförbättringsledare
resurser för att utreda vart avfall tar vägen och hur det hanteras om det behöver utredas. Opera-
törer och gruppchefer för respektive process har en avgörande roll i att beskriva alla delmoment
inom tillverkningen under steg ett.

Under studiens gång har kostnadsbesparingar endast beräknats för utvalda miljöaspekter som
redan förts in i handlingsplanen. Kostnader har mestadels uppskattats för miljöaspekter vilka
kategoriserats som avfall på miljöaspektskartan. Utsläpp till avlopp, luft och energianvändning
har visat sig vara svårare att beräkna då �er variabler behövts inkluderas i beräkningarna.
AstraZenecas verksamhet har fokuserat mest på att minimera avfall med hjälp av Green Kaizen
eftersom det är där de största utmaningarna ligger. Av detta skäl har större uppmärksamhet lagts
på att uppskatta avfallskostnaderna.

Mellan de olika fallen har ett antal återkommande miljöaspekter identi�erats. Till exempel har
transparent mjukplast med olika användningsområden ofta förekommit som processmaterial.
Användningen av plasten är oftast avgörande för att skydda produkten från att kontamineras
samt förhindra att personal som hanterar produkten exponeras av substans. Engångsartiklar,
exempelvis provburkar eller skyddshandskar är även vanligt förekommande miljöaspekter som
också är ämnat för att skydda produkten och personal från varandra. Vissa kostnader är värda att
ha med sig vid varje Green Kaizen. Om inköps- och avfallskostnader är kända för vissa frekvent
återkommande miljöaspekter kan dessa tas med till varje Green Kaizen. Exempelvis kan kost-
naden för hanteringen av farligt avfall eller inkomsten för återvinning av transparent mjukplast
vara bra att ta med sig för att uppskatta vilka besparingar som kan göras direkt under steg ett.
Detta är även ett sätt att beräkna kostnader innan miljöaspekter prioriterats för att ta med kost-
nad som faktor i prioriteringsprocessen.

I de beräkningar som utförts i resultatet så har inte några indirekta kostnader vägts in. Detta på
grund av osäkerheten kring hur dessa ska beräknas. En åtgärd som exempelvis medför att min-
dre tid läggs på transport av avfall, det behövs mindre yta till mellanlager för avfall eller att färre
avfallskartonger eller avfallspåsar behöver köpas in medför minskade indirekta kostnader. En del
fördelar har identi�erats med att uppskatta kostnadsbesparingar. När det kommer till avfall är
det enkelt att beräkna dess direkta kostnad. Endast avfallsmängd, inköpspris och avfallskostnad
behövs för att uppskatta hur mycket avfallet kostar för verksamheten. Detta är bra information
att ha med sig för att skapa business cases i samband med det förbättringsarbete som ska genom-
föras. Ett business case används för att öka incitament för beslutsfattare att lägga resurser på att
implementera förbättringsåtgärder. Avfallsmängd är lätt att uppskatta, det räcker ofta med att ta
reda på den dagliga förbrukningen. Priser och kostnader kan vara svårare att ta reda på eftersom
att många olika individer känner till olika kostnader. Det handlar om att kontakta rätt person.
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Green Kaizen har mestadels initierats för att att nå målet som handlar om att tillämpa minst
en Green Kaizen per PET under 2019. På OSD har operatörer från processerna Closed Cycle
och Dragé meddelat till management att de identi�erat ett stort plastslöseri. På grund av dessa
operatörer samt en engagerad SHE-koordinator har Green Kaizen initierats även om målet på
OSD för 2019 hade uppnåtts. Operatörerna visste i förväg vilka miljöaspekter i processen som
borde uppmärksammas vilket bidrog till att Green Kaizen fungerade e�ektivt. Efter Green Kaizen
tillämpats inom olika PET har miljöengagemanget hos många deltagare kvarstått. Slöseri utifrån
miljöperspektiv har identi�erats av operatörer utanför Green Kaizen processen i det ordinarie
arbetet. Exempelvis har PET Oral Solid Dosage lyckats identi�era ytterligare material som kun-
nat sorteras bättre och omdirigerat avfall på samma sätt som det gjorts inom Green Kaizen.

I läkemedelsindustrin är kvalitet och säkerhet av stor betydelse. Även fast miljöaspekter identi-
�eras fort behöver mycket arbete läggas på att söka igenom operatörernas Standard Operating
Procedures och krav enligt Quality Control för att godkänna förändring. SOP används för att
arbetet i tillverkningsprocessen ska följa industrins förordningar och QC säkerställer att pro-
dukten och hanteringen av den uppfyller kundens krav. GMP regelverket används också för att
kvalitetssäkra läkemedlet och även där måste regler strikt följas. Av detta skäl har det inte varit
många förbättringsåtgärder som kunnat implementeras direkt, utan en person har tagit ansvar
för att utreda möjligheten istället. En utmaning är att detta sker utöver personens andra arbets-
uppgifter, så om det är en tidskrävande uppgift så kan det ta lång tid att genomföra. Dessutom så
kan åtgärder kräva pengar för att till exempel köpa in något nytt. Inom AstraZeneca får då avdel-
ningar begära pengar för att kunna genomföra förbättringar, vilket även det kan ta tid.

AstraZeneca har utgått från GPM handboken för att de�niera arbetsprocessen. Green Kaizen pro-
cessen har utvecklats under studiens gång där vissa delar av GPM handboken utelämnats. En
fysisk miljöaspektskarta användes alltid under metodens första steg. Dock visar det sig att den
digitala renskrivningen av kartan tar lång tid, vilket har lett till att den i vissa fall utelämnats för
att ta fram handlingsplanen snabbare. I nuläget kan kartan fyllas i med hjälp av o�ce-program
vilket saknar funktioner för en optimal användarvänlighet till det syftet. En annan avvikelse från
GPM handboken är att förbättringsåtgärder som har undersökts men inte är fullbordade upp-
daterats och förts in i den be�ntliga förbättringstavlan. Handlingsplanen blir alltså en del av det
ordinarie förbättringsarbetet istället för en arbetscykel på sidan om. Det kan leda till att Green
Kaizen inte i fortsättningen användas iterativt, utan skulle kunna startas om på nytt efter en
längre tid.

Som tidigare nämnts är AstraZenecas mål att implementera Green Kaizen och integrera verktyget
med de be�ntliga verktygen inom Lean produktion som används i verksamheten. Detta görs i
samarbete med OpEx som har ansvar över det kontinuerliga förbättringsarbetet på AstraZeneca.
Under de sju tillämpningarna av Green Kaizen har ingen förde�nierad bästa praxis funnits, utan
verktygets arbetsprocess har kunnat formats och utvecklats i en riktning baserad på erfarenhet
från tidigare genomföranden.

6 Slutsats

Green Kaizen har resulterat i identi�ering av slöseri utifrån ett miljöperspektiv. Förbättrings-
arbete enligt ett Green ramverk har på så sätt genomförts och utökat det be�ntliga Lean-arbetet
på AstraZeneca. Green Kaizens arbetsprocess är kopplad till ramverket för Kaizen. Genom att
arbeta med Green Kaizen strävar AstraZeneca mot högre nivåer i avfallshierarkin. De övre ni-
våerna är kopplade till cirkulär ekonomi som AstraZeneca även arbetar mot vid tillämpningen
av Green Kaizen. Green Kaizen är mest e�ektiv om processen som väljs ut har ett stort genom-
�öde av process- och produktmaterial. Även om processer med lågt materialgenom�öde inte har
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lika stor potential till stora förbättringar så rekommenderas det att ändå använda Green Kaizen
på dessa. Det är svårt att förutse vilka miljöaspekter som kan identi�eras och Green Kaizen kan
hjälpa med att driva fram andra förbättringar. En miljöexpert och operatörer som känner till
tillverkningsprocessen väl har betydande roller för verktygets e�ekt.

Den kostnadsmodell som utformats baserat på beräkningar i denna fallstudie är inte fullständig.
Kostnadsmodellen kan användas för att uppskatta direkta besparingar för olika typer av förbätt-
ringsåtgärder kring avfallshantering. Det rekommenderas att kostnadsmodellen utvecklas
vidare för att inkludera resterande sju kategorier som inkluderas i Green Kaizen kartan. Ytterli-
gare en rekommendation är att använda en enkel kostnadsmodell för att under steg två i Green
Kaizen med hjälp av det uppskattade ekonomiska värdet prioritera miljöaspekter att arbeta vidare
med. Att ha med kostnader för vanligt förekommande avfallstyper gör det lättare att ta beslut
om vilka miljöaspekter som bör prioriteras. Eftersom kostnader för avfallshantering är relativt
lika för samma typ av material så kan dessa användas för att uppskatta en besparing. Däremot så
har inköpskostnader ofta krävt efterforskning vilket gör att dessa inte är lika enkla att ha med.
Uppskattade besparingar kan öka för varje miljöaspekt genom att ta hänsyn till indirekta kost-
nader. Kostnadsberäkningar i samband med Green Kaizen kan användas för att stärka business
cases och skapa incitament till förbättringsarbete som kan kräva förändring av processer och nya
investeringar.

Green Kaizen har både initierats på grund av ledningens beslut och att operatörer identi�erat
slöserier. Detta innebär att metoden både initierats av top-down och bottom-up engagemang.
Top-down var det som startade hela arbetet men att sedan genomföra �er Green Kaizen på
samma PET som resultat av ökat engagemang är ett tecken på att metoden har fungerat för att
sprida engagemang. Deltagare i Green Kaizen har erhållt en ökad miljömedvetenhet som lett till
engagemang för att reducera miljöpåverkan även utanför verktygets arbetsprocess. Förändringar
av läkemedelsproduktion kräver i många fall nogrann kontroll innan de kan genomföras. Det har
varit tydligt på så sätt att få återgärder kunnat implementeras utan att först kontrolleras i de olika
standarderna och regelverken. Detta gör arbetet med Green Kaizen mer tidskrävande än i andra
industrier där krav på processers kvalitet inte är lika strikta.

En slutsats är att Green Kaizen kan integreras i det övriga förbättringsarbetet. Flera gånger har
miljöaspekter lyfts in i det övriga förbättringsarbetet. Utmaningen för att implementera Green
Kaizen är för OpEx att utforma ett tydligt bästa praxis för hur verktyget ska användas med hjälp
av verktygets tidiga användare. En standard som de�nierar Green Kaizen processen och funk-
tioner som stödjer Green Kaizen arbetet behöver tas fram för att verktyget ska användas under
goda förutsättningar. Ett förbättringsområde är att ta fram en mjukvara som gör det enklare att
göra en digital version av miljöaspektskartan.

Sammanfattningsvis har en potentiell årlig kostnadsbesparing på 2,2 miljoner kronor uppskattats
för de sju tillämpningarna av Green Kaizen på AstraZeneca. Ytterligare har det totala reducerade
koldioxidutsläppet uppskattats till 115 ton per år till följd av omdirigering av avfall från förbrän-
ning till återvinning. Med hjälp av att ta hänsyn till alla miljöaspekter som prioriterats under
dessa sju tillämpningar av Green Kaizen kan både besparingar och reducerade koldioxidutsläpp
uppskattas som högre.
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Bilaga 1: Kostnadsmodell för avfallsbesparingar

1. Ta reda på avfallsmängden: Börja med att söka information kring avfallet för att komma
fram till den årliga avfallsmängden. Börja smått genom att identi�era hur mycket av avfallet
som genereras per batch, sedan antal batcher som hanteras i veckan och slutligen antal veckor
tillverkningsenheten är i drift per år. Vid processer som har varierande storlekar på batcher bör
man söka avfallsmängden per dag eller vecka istället.

1. Avfallsmängd
Enheter per batch
× ×
Batcher per vecka
× ×
Veckor per år
= =

Arlig avfallsmängd

2. Avfallsminimering: Vid avfallsminimering kan kostnadsbesparingar beräknas genom att
multiplicera avfallsmängden med summan av inköp- och avfallshanteringskostnaden.

2. Avfallsminimering
Inköpskostnad
+ +

Avfallshanteringskostnad
= =

Total kostnad per enhet
× ×
Årlig avfallsmängd
= =

Total årlig besparing

3. Avfall från förbränning till materialåtervinning: Avfall som går till förbränning kan vara
farligt eller ofarligt. Farligt avfall kan vara material som kontanimerats med substansrester och
har högre hanteringskrav. Ofarligt avfall är enklare att dirigera om till materialåtervinning, åtgär-
den är ofta att införa bättre sortering. Kostnadsbesparingar beräknas genom att addera kostnaden
för förbränning med inkomsten av materialåtervinningen och multiplicera det med avfallsmäng-
den.

3. Avfall från förbränning till materi-
alåtervinning
Förbränningskostnad per enhet
+ +

Återvinningsinkomst per enhet
= =

Total besparing per enhet
× ×
Årlig avfallsmängd
= =

Total årlig besparing



4. Återanvändning: Återanvändning kan ske genom att material cirkulerar internt i verk-
samheten eller om en kund kan hittas till avfallet. I det första fallet kan kostnadsbesparingen
beräknas på samma sätt som för avfallsminimering. Det andra kan beräknas genom att multi-
plicera avfallsmängden med summan av avfallskostnaden och den nya avfallsinkomsten.

4. Avfall som istället återanvänds
Avfallskostnad per enhet (Innan)
+ +

Avfallsinkomst per enhet (Efter)
= =

Total besparing per enhet
× ×
Årlig avfallsmängd
= =

Total årlig besparing

5. Resursoptimering: Avfall kan minimeras genom att maximera användningen av komponen-
ter och utrustning. Kampanjkörningar och att använda förbrukningsdelar till fullo innan de byts
ut kan leda till besparingar. Besparingar kan beräknas genom att subtrahera mängden av materi-
alet som förbrukades innan med mängden efter multiplicerat med summan av inköpskostnad och
avfallskostnad.

5. Resursoptimering
Förbrukningsmängd (Innan)
− −
Förbrukningsmängd (Efter)
= =

Total reducerad förbrukning

Inköpskostnad per enhet
+ +

Avfallskostnad per enhet
= =

Total kostnad per enhet

Total reducerad förbrukning
× ×
Total kostnad per enhet
= =

Total årlig besparing
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