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Sammanfattning 
I dagens samhälle ligger fokus på att företag och organisationer ska växa, vara vinstbringande 
samt att alltid ligga i framkant vad gäller ledande kunskaper inom företagets 
verksamhetsområde. Ett sätt för företag att ständigt utvecklas och förbättra sin verksamhet är 
att analysera verksamheten med hjälp av olika kvalitetsverktyg. Företagets arbetssätt 
analyseras varvid problem upptäcks och åtgärder kan sättas in, med högre kvalitet och 
lönsamhet som resultat.  

Syftet med följande rapport är att på ett lättöverskådligt vis belysa och sammanfatta olika 
kvalitetsverktyg företag använder i sitt förbättringsarbete samt att göra en jämförelse dem 
emellan. Rapporten visar även på hur en av metoderna kan appliceras i verkligheten. Studien 
baseras på insamlat material från bibliotek, internet och olika databaser samt en intervju 
utförd på AstraZeneca.  

En gemensam nämnare för alla kvalitetsverktyg är att de representerar en helhetssyn på 
kvalitet; där kunden sätts i centrum, resultat baseras på fakta och anställda på alla nivåer inom 
företaget engageras. De kvalitetsverktyg som främst påträffats under litteraturstudien är Lean 
Production och Six Sigma. Mindre frekvent påträffade kvalitetsverktyg är Statisk 
Processtyrning (SPS), ISO 9000 och Total Quality Management (TQM). Vid jämförelse 
mellan Lean Production och Six Sigma ses likhet i respektive verktygs grundfokus. De 
fokuserar på ett kontinuerligt flöde i processerna för att på så vis uppmärksamma 
felförekomster och variationer. Skillnader ligger främst i genomförandet och arbetsstrukturen. 

Fallstudien på AstraZeneca utfördes i syfte för att se hur Lean Production kan appliceras i 
verkligheten. Klara samband noterades i hur teorin har verkat som utgångspunkt vid arbetet 
med kvalitetsverktyget. Likheter i både genomförandet samt arbetsgången inom Lean 
Production observerades.  

Slutsatser som kan dras är att variationer inom samma kvalitetsverktyg kan uppträda. Detta då 
företag måste anpassa kvalitetsverktyget till sin egen verksamhet. Vidare kan det konstateras 
att en gemensam nämnare för kvalitetsverktyg är att skapa lönsamhet för företagen. 
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Quality tools used by production companies in their work to 
achieve improvements  
 
Abstract  
In today's society, focus is on helping businesses and organizations to grow, to be profitable 
and always to be ahead in knowledge within the area it operates in. One way for companies to 
continuously develop and improve performance is to work with various quality tools. The 
quality tools are used to analyze the work in the company in order to identify and correct 
problems to achieve higher quality and profitability. 

The aim of following report is to provide an easily comprehensible way to highlight and 
summarize the various quality tools that companies use in their work of improvement and to 
make a comparison between them. The report also shows how one of the methods can be 
applied in reality. The study is based on materials gathered from libraries, Internet and various 
databases and from an interview at AstraZeneca.  

The literature reveals a common denominator for all the quality tools in that they represent a 
holistic view of quality, where the customer is the focal point, results are based on facts and 
employees at all levels within the company are involved. The quality tools primarily found 
during the literature review are Lean Production and Six Sigma. Less frequently encountered 
quality tools are Static Process Control (SPC), ISO 9000 and Total Quality Management 
(TQM).The correlation between Lean Production and Six Sigma seen as in each quality tools 
main focus. Differences are primarily found in the implementation and structure. 

The case study at AstraZeneca was conducted to see how Lean Production is applied in 
reality. Clear connection was found in how the theory has served as a basis for the work using 
the quality tool. Similarities in both implementation and workflow using Lean Production 
were observed. 

In conclusion, variations within the same quality tool may occur. Further on, a common 
denominator of the quality tools is to achieve profitability. 
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1. Inledning 
Följande rapport är resultatet av ett arbete inom kursen M101X, Examensarbete inom 
Maskinteknik, våren 2011 på KTH, Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi. 

Kandidatexamensarbetet har genomförts inom temat Knowledge management. I 
rapporten presenteras, efter litteraturstudie, de två främst påträffade kvalitetsverktyg för 
förbättringsarbete; Lean Production och Six Sigma. En jämförelse mellan dessa två 
kvalitetsverktyg görs för att tydliggöra likheter och skillnader mellan de olika 
verktygen. Resultatet från en fallstudie gjord på AstraZeneca presenteras för att visa hur 
ett av kvalitetsverktygen kan appliceras i verkligheten. Rapporten ger således en 
översiktlig bild över de två kvalitetsverktygen samlade i ett och samma dokument. 

 

1.1 Bakgrund 

Den ökade globaliseringen i samband med att kundernas krav ständigt förändras är 
faktorer som bidrar till en ökad konkurrens på världens marknader. Företag måste idag 
arbeta aktivt för att ständigt uppnå förbättringar och utvecklas [1]. Arbetet med ständiga 
förbättringar är därför en viktig del inom kvalitetsutveckling. Den så kallade 
förbättringscykeln ”Planera – Göra – Kontrollera – Agera” är en symbol för ständiga 
förbättringar [2]. Den engelska termen är PDCA ”Plan – Do – Check – Act”, se Figur 
1. 

 

Plan

DoCheck

Act

 
 

Figur 1. PDCA-cykeln – en symbol för ständiga förbättringar.  

Grundregeln för kvalitetsförbättringar är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma bättre 
produkter och arbetssätt som samtidigt kräver mindre resursåtgång, det vill säga företag 
kan åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad. I många fall kan mycket enkla 
åtgärder åstadkomma drastiska effekter, så väl i förhöjd kvalitet som i minskade 
totalkostnader [2]. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att på ett lättöverskådligt vis kartlägga och beskriva, de i 
litteraturen, främst förekommande kvalitetsverktygen som företag använder sig av vid 
arbete med förbättringar. Syftet är även att utifrån insamlat material och fakta göra en 
jämförelse mellan de presenterade kvalitetsverktygen. Rapporten syftar dessutom till att 
visa hur ett av kvalitetsverktygen kan appliceras i verkligheten. Rapporten kommer inte 
att resultera i att utveckla ett nytt kvalitetsverktyg vid förbättringsarbete, utan enbart 
sammanställa de befintliga verktygen i en lättöverskådlig rapport. 

Rapporten baseras på en huvudfrågeställning: 

”Hur använder sig företag av kvalitetsverktyg vid förbättringsarbete inom 
produktionsprocessen?” 

Vidare delas huvudfrågan upp i mindre delfrågor: 

• Vilka är de främst använda kvalitetsverktygen som företag använder sig av i sitt 
förbättringsarbete? 

• Vad är grundfilosofierna inom de olika kvalitetsverktygen?  
• Hur appliceras kvalitetsverktygen i verkligheten? 
• Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika kvalitetsverktygen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Rapporten fokuserar på hur företag arbetar med kvalitetsverktyg inom 
produktionsprocessen. Rapportens begränsade omfattning har lett till att endast företag 
verksamma inom tillverkning och produktion har studerats och därmed har företag 
verksamma inom tjänstesektorn utelämnats. Då företag kan använda många olika 
kvalitetsverktyg har, efter litteraturstudien, avgränsningar gjorts till att enbart omfatta 
fördjupningar inom de mest omnämnda kvalitetsverktygen. Övriga kvalitetsverktyg 
utelämnas, då de inte anses tillräckligt utbredda för att gå djupare in på. En bidragande 
orsak till den ovanstående avgränsningen är rapportens begränsning på 3000-5000 ord. 
Av samma skäl har enbart en intervju genomförts.  
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2. Metod 
Detta arbete har baserats på två tillvägagångssätt, dels en litteraturstudie och dels en 
fallstudie i form av en intervju utförd på AstraZeneca. I följande avsnitt presenteras en 
redogörelse för metodval och en beskrivning av den använda metoden för de två valda 
tillvägagångssätten.  

 

2.1 Litteraturstudie 

Syftet med litteraturstudien har främst varit att skapa en grundläggande förståelse kring 
ämnet ständiga förbättringar samt de olika kvalitetsverktyg företag använder sig av vid 
förbättringsarbetet. Kunskapen har varit nödvändig för att kunna besvara rapportens 
huvudfrågeställning men även för att kunna genomföra intervjun och på så vis belysa 
rapportens syfte. 

Litteratursökningen skedde genom flertalet artikeldatabaser som behandlar 
vetenskapliga artiklar och litteratur har även hämtats från Kungliga Tekniska 
Högskolans Bibliotek och Östermalms Bibliotek. I litteraturstudien inkluderades ett 
antal böcker, artiklar och internetsidor som berör det aktuella ämnet. Litteraturstudien 
har gett kunskap i ämnet som har resulterat i en fördjupad förståelse av olika 
kvalitetsverktyg inom organisationer. Detta har därmed bidragit till att en jämförelse av 
dessa verktyg har kunnat genomföras. Rapportens omfattning begränsar litteraturstudien 
i det hänseendet att den endast kan ge en övergripande inblick i ämnet och tillåter 
således inte någon större fördjupning i ämnet.  

 

2.2 Fallstudie 

En fallstudie i form av en intervju har genomförts på AstraZeneca för att ge en bild av 
hur ett av dessa kvalitetsverktyg, Lean Production, kan fungera i praktiken. Intervjun 
genomfördes med Mikael Ruda, sektionschef inom produktionen vid AstraZeneca, 
Södertälje. Anledningen till att fallstudien genomfördes på AstraZeneca är att de har en 
uttalad filosofi att främja förbättringsarbete, innovationsförmåga och kreativitet hos sina 
anställda samt att de aktivt arbetar med förbättringar. Ytterligare en anledning är att 
Lean Production har varit implementerad i organisationen under en längre tid. Företaget 
agerar på en internationell marknad och det är därför av stor vikt att följa utvecklingen 
för att inte tappa marknadsandelar. 

Intervjun genomfördes med viss förstrukturering i form av en utarbetad intervjumall, se 
Bilaga 1. Intervjumallen utgick från huvudfrågeställningen och rapportens syfte vilket 
bidrog till att fokus låg på de viktigaste frågorna. Majoriteten av frågorna var öppna 
vilket gjorde att den svarade hade möjlighet att utveckla svaren utifrån sin egen 
erfarenhet. 
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Resultatet av intervjun talar inte för sig själv. Data måste bearbetas och analyseras för 
att det skall vara möjligt att dra en slutsats som belyser de frågor som gav upphov till 
intervjun [3]. Resultatet från intervjun har därför sammanställts i Kapitel 4, Fallstudie - 
Lean Production på AstraZeneca, och sedan har en jämförelse med litteraturstudien 
gjorts i avsnittet för diskussionen. 
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3. Litteraturstudie – Kvalitetsverktyg och förbättringsarbete 

Kostnadseffektivitet, processförbättring och kvalitetssäkring, att ett systematiskt arbete 
med kvalitet bedrivs, är begrepp som används inom många organisationer. 
Kvalitetsstyrning används ofta som en övergripande benämning på alla metoder och 
aktiviteter som används inom arbetet för kvalitet. En gemensam nämnare för dessa 
metoder är att de representerar en helhetssyn på kvalitet, en kvalitetsstrategi, som 
bygger på att sätta kunden i centrum, basera resultat på fakta och engagera anställda på 
alla nivåer i företaget. Med kvalitetsverktyg menas de metoder som företag använder sig 
av vid förbättringsarbete [2]. 

Det finns många olika kvalitetsverktyg företag kan nyttja vid förbättringsarbetet [4]. 
Efter litteraturstudien har främst Lean Production och Six Sigma påträffats. Utöver 
dessa finns metoder såsom Statistisk Processtyrning (SPS), ISO 9000 och Total Quality 
Management (TQM). Då dessa kvalitetsverktyg inte förekommit lika frekvent i 
litteraturen diskuteras de inte i denna rapport. Arbetet med förbättringsåtgärder är inte 
en engångsföreteelse. Det är något som alltid måste genomsyra hela företaget. Det är på 
så vis företag kan uppnå utveckling och behålla en ledande position inom sin bransch. 

Under 1930-talet utvecklade Edward Deming en teori om den ständiga förbättringen. 
Teorin består av fem grundläggande principer [5]: 

• Både kunder och leverantörer måste innefattas i samma system gällande 
produktutveckling där kunden är den viktigaste parten. Man måste också 
samarbeta med sina leverantörer och hjälpa dem höja kvaliteten. 

• Kvaliteten avgörs av företagsledningen och blir aldrig bättre än de beslut som 
ledningen fattar. 

• Ständiga förbättringar ska baseras på förbättringscykeln, ”Planera – Göra – 
Kontrollera – Agera”, se Figur 1. 

• Förbättringar i ett led skapar en kedjereaktion som leder till förbättringar i andra 
led. 

• Allt nytt man lär sig ska man lära ut till andra företag, även till konkurrenter. 

Förbättringar ska sättas in i projektets svagaste delar och åtgärder ska fokusera på 
orsaker och inte på symptom [5]. 

 

3.1 Lean Production 

Lean Production växte fram på Toyota i Japan då de försökte efterlikna Fords 
massproduktionsteknik [6]. På grund av att Toyota saknade tillräckliga resurser använde 
de sig av färre tillverkningmaskiner men där varje maskin kunde hantera flera 
delmoment i montering. Maskinerna kunde användas mer effektivt på grund av att 
produktionen planerades i flödesgrupper vilket ledde till minskade ledtider. Det är 
utifrån denna grund som Lean Production har skapats [7]. 

Den centrala tanken med Lean Production är att maximera kundnyttan och samtidigt 
minimera resursslöseriet. Målet är således att skapa mervärde för kunden med mindre 
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resurser [8]. Företag som använder sig av Lean Production fokuserar på en värdegrund 
för att eliminera icke värdeskapande aktiviteter [9]. Det är också viktigt att tillsätta 
personal med hög kompetens på alla nivåer i företaget [7]. 

 

Lean Productions fem principer 

Lean Production kan sammanfattas i fem grundläggande principer [10]: 

• Definiera kundnytta 
• Identifiera värdeflöde 
• Kontinuerligt flöde utan avbrott 
• Kundorderstyrning 
• Ständiga förbättringar 

Definiera kundnytta  

Det är utifrån kundens förväntningar på en viss produkt som kundvärde eller kundnytta 
kan definieras [10]. Det är viktigt att företag tänker utifrån kundens perspektiv och 
tillverkar de produkter som efterfrågas. Denna kundorientering ska genomsyra hela 
verksamheten och ta sin början redan vid planeringen av processerna och produkterna 
[7]. 

Identifiera värdeflöde 

Identifiera värdeflöde innebär att utvärdera alla steg i tillverkningsprocessen och 
eliminera de steg som är icke värdeskapande [10]. Aktörer inom värdeflödet måste dela 
information med varandra. Om en aktör inte känner till leverantörerna och kundernas 
aktiviteter har de svårt att veta vad de själva ska förbättra för att helheten ska bli bättre. 
Vid Lean Production bör alla involverade företag i en värdekedja specificera vilka 
aktiviteter som utförs för att tillverka en produkt. Detta för att se hur aktiviteterna kan 
integreras med varandra [7].  

Kontinuerligt flöde utan avbrott  

Kontinuerligt flöde utan avbrott kan skapas om de värdeskapande delprocesserna 
förekommer frekvent i tillverkningsprocessen [10]. Att upprätthålla ett flöde i 
produktionen innebär att balansera värdeskapande aktiviteter. Lean Production försöker 
jämna ut produktionsflödet med hjälp av mindre batch-storlekar och lägre lagernivåer 
[7]. 

Tre förslag för att möjliggöra en förbättring av flödet [7]: 

• Fokus ska ligga på produkten och dess värde 
• Bortse från traditionella organisatoriska gränser 
• Tänk i nya banor gällande vilka tillverkningsalternativ som finns och utforma 

verktyg för att eliminera produktionsstopp 
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Kundorderstyrning 

Produktionen är kundorderstyrd då tillverkningsprocessen initieras av att en kund lägger 
en order [10]. Det finns en risk för att tillverkningsförändringarna i början kan leda till 
ökade kostnader men då syftet är att få nöjdare kunder kan detta i längden leda till 
ökade försäljningsintäkter [7]. 

Ständiga förbättringar 

Verktyg som används vid arbete med ständiga förbättringar för att uppnå perfektionism 
är exempelvis Kaizen, 5S och De 7 slöserierna [10]. Inom Lean Production används 
även PDCA-cykeln, se Figur 1. 

Kaizen betyder ständiga förbättringar på japanska. För att Kaizen ska fungera effektivt 
är det viktigt att involvera medarbetare från alla nivåer i organisationen. Ofta sätts 
tvärfunktionella grupper ihop för att med viss regelbundenhet arbeta med 
förbättringsmöjligheter i organisationen [11].   

5S står för stortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin Ordning och 
reda är en förutsättning för att verksamheten ska fungera på ett säkert, stabilt och 
effektivt sätt. Följs dessa principer i alla delar av organisationen skapas en ökad 
effektivitet och en trevligare arbetsmiljö [11]. 

De 7 slöserierna. Tachii Ohno definierade de sju vanligaste slöserierna som Lean-
principen är uppbyggd för att minimera som: överproduktion, väntan, mellanlager, 
transporter, onödiga förflyttningar, felaktiga produkter och onödiga processer [12]. 

 

Införande och genomförande av Lean Production 

Införandet och genomförandet av Lean Production baseras på ett antal centrala steg som 
kan reducera motstånd, sprida kunskap och frambringa det nödvändiga engagemanget 
för Lean Production, enligt följande [13]: 

• Uppstart av Lean Production, det vill säga hitta en ledare som ansvarar över 
införandet av Lean Production i verksamheten och införskaffar den kunskap som 
behövs 

• Skapa en organisation där Lean Productions värdegrunder kan spridas inom 
företaget  

• Implementera affärssystem som uppmuntrar Lean thinking  
• Slutför förändringen, det vill säga utveckla en global Lean Production-strategi 

inom hela verksamheten 
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3.2 Six Sigma 

Six Sigma är ett av världens starkaste och mest spridda förbättringskoncept och 
härstammar från början från Motorola [11]. Six Sigma började utvecklas omkring 1980 
då Motorola började med ett omfattande resultatinriktat förbättringsarbete under ledning 
av Robert Galvin, högste chef på Motorola. Detta för att möta Japans framgångsrika 
satsningar på kvalitetsförbättringar. Målet är att minska defekter och variationer för på 
så vis nå besparingar [4]. En viktig faktor för att Six Sigma ska ge resultat är att ha en 
starkt engagerad ledning som är synlig i organisationen. Galvin var mycket mån om att 
ledningen, genom handling, aktivt skulle synas i verksamheten och på så sätt visa att de 
stod bakom sina beslut. Utöver det läggs stort fokus på utbildning inom hela 
organisationen samt att ordentliga resurser tilldelas förbättringsarbetet för att kunna 
uppnå goda resultat.  

Namnet Six Sigma härstammar från dess målformulering. Målet för alla processer var 
att, på en miljon tillfällen då fel kan uppkomma, inte mer än 3,4 fel fick noteras. Detta 
är den teoretiska felkvoten då processens duglighet mätt i standardavvikelser är ± 6σ 
och det antas att processen avvikit 1,5σ från mittpunkten i toleransområdet. 
Målsättningen var revolutionerande då det traditionella duglighetskriteriet, som är ± 4σ, 
ger en felkvot på 6,210ppm, det vill säga närmare 2 000 gånger så många fel [4]. 

Six Sigma är ett projektbaserat arbetssätt utformat för att kunna appliceras på processer 
inom alltifrån tillverkningsindustrier till mer administrativa verksamheter. Efter 
Motorolas framgångar med Six Sigma har flera organisationer såsom General Electric, 
American Express, ABB och Volvo med åren även de anammat metoden. Variationer 
har uppstått då företag skapat sin egen variant av metoden och tekniken har då utvecklas 
i olika riktningar. Detta har lett till förvirring gällande den ”sanna” innebörden och 
mentaliteten med metoden [4]. Definitionen av Six Sigma skiljer sig därför mellan olika 
källor. En definition är: 

”A comprehensive and flexible system for achieving, sustaining and maximizing 
business success. Six Sigma is uniquely driven by close understanding of customer 

needs, disciplined use of facts, data and statistical analysis, and diligent attention to 
managing, improving, and reinventing business processes”[14]. 

Varför Six Sigma visat sig ge stora framgångar hos företag som implementerat metoden 
kan förklaras med att kvalitetsverktyget är ett resultatfokuserat angreppsätt i 
projektform som helt baseras på fakta om verksamheten. På detta vis skiljer sig Six 
Sigma från andra förbättringsarbeten, där utgångspunkten varit tyckande och sianden 
om framtiden [4]. 
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Six Sigmas fem faser 

Förbättringsarbete enligt Six Sigma sker med hjälp av en systematisk modell bestående 
av fem faser; definiera, mäta, analysera, förbättra och styra. Denna modell kallad 
DMAIC-cykeln efter de engelska fasbenämningarna; define, measure, analyze, improve, 
control, utgör basen för de projektdrivna förbättringsarbetena [4].  

Definiera 

Problemet måste klart definieras för att framgång ska nås. Kundens behov definieras 
likväl som en utredning av den process som har med problemet att göra.  

Mäta 

För att förbättringsarbetet ska ge resultat måste fakta om problemet samt processen 
inhämtas. Detta ger kunskap om hur processen varierar. Variationer av detta slag kan ge 
upphov till kvalitetsbrister.  

Analysera 

Utifrån insamlad fakta analyseras problemet. Analysen ska resultera i att orsaken till 
problemet ska kunna identifieras.  

Förbättra 

Efter analys av orsaken till problemet skall lämpliga lösningar kunna presenteras. Flera 
åtgärder kan vara tänkbara, utifrån jämförelser skall man komma fram till bästa 
alternativet.  

Styra 

Efter åtgärd av problemet skall resultatet bli bestående. För att klara detta införs 
metoder och verktyg för styrning av processen.  

Strukturen inom Six Sigma är väl utarbetad. Medarbetarna inom organisationer som 
brukar Six Sigma medverkar på ett aktivt sätt och har en klar bild i vad deras roll har för 
uppgift och ansvarsområden.  Rollerna är ofta namngivna efter de olika klasserna inom 
den japanska kampsporten för att på så vis stimulera intresset samt relatera till den 
japanska konkurrensen. De olika rollerna benämns enligt följande [2]: 

• Sponsors, även kallad Champion (förbättringsansvariga chefer) 
• Master Black Belts (kvalitetsledare) 
• Black Belts (förbättringsledare) 
• Green Belts (lokal förbättringsledare) 
• Medarbetare i projektgrupper 

Sponsorn har det yttersta ansvaret för större organisatoriska enheter såsom divisioner, 
huvudavdelningsledning och fabriker med mera. De ska bland annat välja 
förbättringsprojekt, tillsätta resurser samt besluta och följa upp förbättringsarbetet. 
Rollerna under Sponsorn bryts ner i mindre och mindre ansvarsområden ända ner till 
medarbetarnivån i projektgruppen där enbart arbete med ett projekt sker.  Medarbetarna 
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i projektgrupper har till uppgift att analysera problemets orsak och komma med 
konkreta förlag till åtgärder.  

 

Införande och genomförande av Six Sigma 

Införandet och genomförandet av Six Sigma inom en verksamhet sker i flera steg: 

• Skapa ledningens fulla engagemang 
• Utveckla den organisatoriska strukturen det vill säga utveckla samspelet mellan 

högsta ledningen och de underordnade rollerna i form av Sponsors, Master 
Black Belts, Black Belts, green Belts samt medarbetar i projektgrupper 

• Utbilda högsta ledningen och övriga medverkande 
• Ta fram fakta om verksamheten 
• Välja förbättringsprojekt det vill säga ett väl avgränsat område eller problem 
• Sätta upp projektgrupper 
• Utbilda förbättringsgrupper 
• Genomföra förbättringsprojekt 
• Följa upp och utvärdera resultatet 
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4. Fallstudie – Lean Production på AstraZeneca 
AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsföretag där fokus ligger på forskning och 
utveckling samt marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Företaget är verksamt i 
mer än 100 länder med huvudkontor i London. AstraZeneca har 23 
produktionsanläggningar i 16 länder varav den största produktions- och 
varuförsörjningsenheten är förlagd i Södertälje, Sverige. Av företagets ca 60 000 
anställda arbetar 9 300 inom produktion. AstraZeneca arbetar för att främja 
effektiviteten och produktiviteten inom alla aspekter av verksamheten [15]. 
AstraZenecas mål är att ta till vara på deras interna innovationsförmåga och främja en 
anda av kreativitet igenom hela organisationen. Detta skall uppnås genom att ha en 
öppen företagskultur, där medarbetarna skall känna sig värdefulla, motiverade och 
belönade för sina idéer och bidrag till företagets framgång [16]. 

AstraZeneca använder sig av Lean Production som företagets produktionsfilosofi och 
vid arbete med förbättringar. Ledord vid förbättringsarbetet är: enkelhet, alla ska 
involveras samt arbetet skall styras mot uppsatta mål.  

Produktionen inom företaget är uppdelad i olika så kallade avsnitt där alla avsnitt 
arbetar på samma sätt vid förbättringsarbeten. Förbättringsarbetet synliggörs främst 
genom stora whiteboardtavlor som är placerade på centrala platser i 
produktionsanläggningarna. På dessa tavlor finns allt material som behövs vid arbetet 
med förbättringar. Exempelvis finns AstraZenecas målbild uppsatt, dokument angående 
hur de arbetar med förbättringar, schema över avvikelser som uppstått, vem som 
ansvara för hur avvikelserna ska åtgärdas och hur avvikelserna i framtiden kan 
förhindras. ”Det som inte syns, finns inte”, citat från Mikael Ruda, angående hur viktigt 
det är att allt material som berör förbättringsarbetet ska sättas upp på de stora tavlorna. 
Allt för att medarbetarna ska känna sig delaktiga i arbetet. 

Tre gånger om dagen hålls möten inom varje avsnitt med det skift som påbörjat sitt 
arbete. Under dessa möten diskuteras det dagliga arbetet för att uppmärksamma 
avvikelser i produktionen. 

En gång i veckan hålls möten för att belysa sådant som bör förbättras. Under 
veckomötena diskuteras status på pågående förbättringar samt uppföljning av avslutade 
förbättringsarbeten. Utöver det sker utredning och beslut kring nya förbättringsförslag. 
På veckomöten kan även, utöver de som arbetar på avsnittet, medarbetare från bland 
annat tekniksupport och mekaniker medverka då dessa kan ge förslag på hur olika 
problem kan åtgärdas.  

En gång i månaden hålls månadsmöten. På dessa möten diskuteras samma punkter som 
under veckomötena men med skillnaden att de förbättringsarbeten som diskuteras här är 
mer tids- och resurskrävande. Utöver pågående och avslutade förbättringsarbeten 
analyseras underlag till nya förbättringsprojekt. Utifrån analysen görs prioriteringar av 
de nya förbättringarna och utvärdering av vilka som ska lyftas till nästa nivå, den så 
kallade Veckopulsen. 
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Veckopulsen kallas den tavla där mer tids- och resurskrävande förbättringar sätts upp. 
Dessa är i mycket högre grad tvärfunktionella än de förbättringar som utförs på 
avsnittsnivå. På Veckopulsen återfinns SHE (Safety Health Environment) -rapporter, 
kvalitetsrapporter och rekommendationer. Krav för att förbättringar ska lyftas till 
Veckopulsen är att förbättringen är avstämd och förankrad hos avsnittet men på grund 
av dess omfattning inte kan hanteras där. Ytterligare krav för uppflyttning är att 
förbättringen tar mer än en månad att utföra, att en tydlig koppling till mål SKLE 
(Säkerhet/Hälsa/Miljö Kvalitet Leverans Ekonomi) och förväntade effekt finns samt att 
förbättringen är utredd och skattad enligt en förutbestämd prioriteringsmall.  

Vid arbete med förbättringar på AstraZeneca följer man principen med PDCA-cykeln. 
Det är viktigt att fullfölja hela PDCA-cykeln och inte avsluta ett projekt direkt efter att 
förändringen är genomförd. Det är först när en ny åtgärd har standardiserats som den 
kan bli bestående och långsiktigt varaktig. Med hjälp av Lean Productions tankesätt har 
man på AstraZeneca blivit bättre på att följa upp arbetet med avvikelser och bygger på 
så vis bort problemen. I de fall uppföljningen visar på att orsaken till problemet 
återkommer börjar arbetet med förbättringar om och så även arbetet med PDCA-cykeln. 
Andra verktyg som AstraZeneca använder sig av vid arbete med förbättringar är Kaizen 
och 5S. 

Medarbetarna på AstraZenaca använder sig av ett värderingssystem vid utvärdering av 
vilka förbättringsförlag som ska prioriteras. Prioriteringarna sker via ett poängsystem 
där förslagen ges poäng beroende på vad förslaget har för karaktär. Utifrån kriterierna 
säkerhet, kvalitet, leverans samt ekonomi poängsätts förslagen där säkerhet är den 
viktigaste aspekten. Värderingssystemet används som diskussionsunderlag vid förslag 
till vilka förbättringar som ska prioriteras och påbörjas. Innan nya förbättringsarbeten 
påbörjas måste pågående förbättringsarbeten analyseras för att säkerställa att tillräckligt 
med resurser finns att tillgå även till de nya projekten.  

På AstraZeneca efterfrågar medarbetarna mer resurser till arbetet med förbättringar. För 
närvarande finns inte alltid tid det vill säga otillräckliga resurser för uppföljning av de 
förbättringar som genomförts. En, i nuläget, betydande orsak till varför inte mer tid till 
förbättringsarbetet avsätts beror på att produktionen går bra. Då produktionen ökar 
behövs ny personal anställas och läras upp vilket tar tid från förbättringsarbetet. De 
bristande resurserna leder även till att uppmuntran till kreativitet, genom exempelvis 
externa gästföreläsare och en mer kreativ arbetsmiljö, uteblir. Arbetet med förbättringar 
med hjälp av Lean Productions tankesätt anses dock i sig frambringa kreativitet. 
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5. Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i underrubriker för att göra det enklare för läsaren att följa 
med i resonemanget. 

5.1 Diskussion – Kvalitetsverktyg och förbättringsarbete 

Olika företag har olika förutsättningar för att arbeta med kvalitetsverktyg. En risk vid 
arbetet med förbättringar är att mindre organisationer kan komma att lägga ner 
oproportionerligt mycket mer tid på att kartlägga sina processer vid förbättringsarbete 
än de har resurser till. För att kvalitetsverktygen ska vara effektiva måste företagen 
besitta resurser i form av kapital och medarbetare som kan lägga ner tid på arbetet. Vid 
mindre företag som inte besitter dessa resurser kan onödigt många standardförfaranden 
införas vilket kan hämma kreativiteten. Ett kvalitetsverktyg ska utgöra en plattform för 
organisationen att stå på. Det som avgör om företaget blir framgångsrikt i användandet 
av kvalitetsverktyget eller ej är förmågan att implementera verktyget så att den 
genomsyrar hela organisationen i alla avseenden och processer. Det finns många olika 
kvalitetsverktyg där flera kan verka snarlika vid en första anblick. Med tiden har många 
varianter av samma kvalitetsverktyg uppstått då företag försökt ta efter och anamma 
andra företags idéer. Det har varit svårt för företagen att helt imitera ursprungsmodellen 
då konkurrenskraften ligger i organisationens interna resurser och rutiner och dessa kan 
andra företag inte ta del av. Detta har lett till en viss förvirring i definitionen av olika 
kvalitetsverktyg. 

Kvalitetsverktygen ska användas som en vägledning vid förbättringsarbete men måste 
även implementeras i linje med företagets värderingar och kultur för att metoderna ska 
leda till ökad konkurrenskraft. 

En likhet mellan olika kvalitetsverktygen är deras grundfokus. Gemensamt är att de 
fokuserar på att ha ett kontinuerligt flöde i processerna och på så sätt uppmärksamma 
felförekomster och variationer. 

 

5.2 Diskussion – Jämförelse mellan Lean Production och Six Sigma  

Vid en första anblick kan Lean Production och Six Sigma tyckas relativt lika gällande 
deras arbetsstruktur. Det finns dock skillnader i både grundfilosofin och genomförandet 
mellan de båda kvalitetsverktygen. Efter fördjupning inom Lean Production har det 
framgått att grundfilosofin ska genomsyra allt i organisationen. Arbetsmiljön 
uppmuntrar till engagemang och kreativitet hos medarbetarna och arbetet upplevs inte 
lika styrt som inom Six Sigma. Det framgår från litteraturen att Six Sigma är mer 
baserat på fakta, har en resursstark infrastruktur med tydliga roller och en genomtänkt 
styrning av förbättringsarbetet. 

Vid arbetet med en förbättring skiljer kvalitetsverktygen sig åt. Inom Six Sigma är som 
ovan nämnt rollerna tydligt definierade och delegerade. Samma person har samma 
uppgift i olika projekt. Inom Lean Production är upplägget situationsanpassat. Beroende 
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på vilket ämne projektet behandlar sätts olika personer samman till en grupp. Projekten 
kan även ha olika projektledare. 

Vid jämförelse mellan Lean Production och Six Sigma gällande filosofiernas primära 
mål visas att Lean Production är mer inriktad mot att effektivisera flöden och minska 
slöserier. Även i detta avseende verkar inte Lean Production lika konkret och strikt som 
Six Sigma då Six Sigma är mer inriktat på mätbara resultat och ekonomiska 
besparingar. 

En likhet mellan de båda kvalitetsverktygen är deras fokus på att skapa lönsamhet för 
företagen.  

 

5.3 Diskussion – Fallstudie 

Vid analys av fallstudien kopplat till teorin noteras att AstraZeneca tydligt arbetar enligt 
Lean Production-principen . För att Lean Production ska fungera väl måste principen 
genomsyra verksamheten och tydligt synas i hela företaget. Arbetet på AstraZeneca är 
väldigt öppet och synligt bland annat med stora whiteboardtavlor vilket visar på att 
teorin implementerats i praktiken. Med de dagliga mötena samt veckomötena får 
personalen ständigt information om vad som sker och hur arbetet fortlöper inom 
organisationen. Huruvida Lean Production-strategin genomsyrar arbetet inom hela 
AstraZeneca kan ej besvaras. Dock kan slutsats dras att det genomsyras inom hela 
produktionsprocessen.  

Genomförandet av Lean Produciton ska enligt teorin baseras på ett antal steg. Vid 
jämförande av hur arbetet fortgår på AstraZeneca noteras att några av de grundläggande 
principerna från teorin efterföljs i praktiken. Huruvida alla fem grundprinciper efterföljs 
kan inte garanteras då definition av kundnytta, identifiering av värdeflöde samt 
kundorderstyrning inte diskuterades under intervjun. Detta kan bero på att beslut 
gällande dessa principer tas på högre nivå inom företaget vilket möjligen medför att de 
inte synliggörs inom produktionen. Övriga grundprinciper efterföljs. Exempelvis 
noterades att principen för kontinuerligt flöde utan avbrott efterföljdes då merparten av 
förbättringsarbetena uppstår ur avvikelser i produktionen. Det är ett tydligt tecken på att 
arbetet är inriktat mot att åstadkomma en kontinuerlig produktionsprocess. Att principen 
för ständiga förbättringar efterföljs är tydligt. PDCA-cykeln är ett av de viktigaste 
hjälpmedel som används. Utöver PDCA-cykeln används 5S och Kaizen vid arbetet med 
ständiga förbättringar. 

Lean Productins filosofi uppmuntrar till en kreativ arbetsmiljö vilket ska bidra till att 
engagera alla inom organisationen. Utöver implementeringen av kvalitetsverktyget 
läggs inte resurser ner på ytterligare stimulans för kreativitet. På AstraZeneca anses 
arbetet med Lean Production i sig skapar en kreativ miljö.  
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5.4 Diskussion – Metodval 

I detta avsitt diskuteras de använda metoderna och dess påverkan på rapportens resultat. 

Inom ramen för litteraturstudien skulle en mer djupgående studie kunnat göras genom 
att endast ett kvalitetsverktyg hade presenterats. Flertalet kvalitetsverktyg hade också 
kunnat presenteras, dock till följd av att en allt för ytlig bild av kvalitetsverktygen skulle 
framställts. Att presentera två kvalitetsverktyg ger möjligheten till en mer ingående 
beskrivning och tillåter även att en jämförelse mellan dessa två kan göras varför valda 
tillvägagångssättet nyttjades.  

Då specifik erfarenhet inom området var eftersökt var en intervju bättre lämpad än 
exempelvis en enkätundersökning. Fler intervjuer med exempelvis personer verksamma 
på produktionsgolvet har ej varit aktuellt då fokus ska ligga på hur kvalitetsverktyget 
appliceras i verkligheten mer än hur medarbetarna på golvet uppfattar och tycker om 
metoden. Fallstudier på företag där kvalitetsverktyg utöver Lean Production brukas 
hade kunnat utföras för att få en bättre inblick i hur fler verktyg appliceras i 
verkligheten. Detta hade balanserat rapporten på ett bättre sätt då den nu är mer inriktad 
mot Lean Production.  
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6. Slutsatser 
Det står klart att kvalitetsverktyg är en viktig del i företagens förbättringsarbete och 
deras aktiva arbete mot den ökade konkurrensen. 

Av denna studie, Kvalitetsverktyg för att uppnå förbättringar inom produktionsföretag, 
kan följande slutsatser dras: 

• Den gemensamma nämnaren för kvalitetsverktyg är att skapa lönsamhet för 
företagen. 

• Det förekommer flera varianter av samma kvalitetsverktyg vilket beror på att 
kvalitetsverktygen måste anpassas till företagens verksamhetsfilosofi. 

• Skillnader mellan Lean Production och Six Sigma ligger i deras grundfilosofi, 
genomförande samt arbetsstruktur. 

• Likheter mellan teorin och fallstudien gjord på AstraZeneca finns, främst 
rörande grundfilosofin och viss implementering av de fem grundprinciperna.   
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7. Källkritik 
Källorna, så väl tryckt litteratur i form av böcker och artiklar som internetsidor bedöms 
vara pålitliga och de anses inte ge en förvrängd bild av de kvalitetsverktyg som 
presenterats i rapporten. Detta har kunnat säkerhetsställas genom en jämförelse av 
litteraturen. Litteratur som har använts i studien har till viss del varit på engelska vilket 
har lett till svårigheter med viss översättning. Noggrann efterforskning har därför gjorts 
för att minimera risken för uppkomst av syftningsfel.   
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Bilaga 1. Intervjumall 
Vi studerar tredje året på Maskinteknik med inriktning Industriell Ekonomi på KTH.  Temat 
på vårt kandidatexamensarbetet är Knowledge Management. Utifrån temat har vi valt att 
fokusera på kvalitetsverktyg som produktionsföretag kan använda sig av vid 
förbättringsarbete. 

Nedanstående mall användes som stöd vid intervjun. 

 

 
• Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 

• Skulle du behöva mer tid för att ytterligare få ut mer av förbättringsarbetet eller är det 
bra som det är?  

 

• Hur arbetar ni med Ständiga förbättringar? 

 

• Vilken/Vilka kvalitetsverktyg använder ni er av vid förbättingsarbetet? 

 

• Vilken/Vilka kvalitetsverktyg har ni använt er av vid tidigare förbättringsarbeten? Vad 
har varit bra och vad har varit mindre bra med det/dessa?  

 

• Vad är bra respektiver dåligt/måste vidareutvecklas med detta/dessa nuvarande 
kvalitetsverktyg? 
 
 

• Varför har ni valt just detta/dessa kvalitetsverktyg vid förbättringsarbete? (P.g.a. 
ekonomiska skäl, enligt utsagan det bästa kvalitetsverktyget, övrigt skäl?) 

 

• Hur dokumenteras pågående förslag vid förbättringar? 

 

• Hur prioriterar ni de förbättringsförslag som kommer upp? 

 

• Sparar ni förslag till förbättringar för att möjligen kunna använda dem i framtiden? 

 

• Hur följer ni upp och utvärderar införda förbättringar? 

 

• Upplever du att det saknas resurser till förbättringsarbete?  

 

• Hur arbetar ni för att stärka det kreativa klimatet? 

1 
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• Hur involveras hela organisationen i förbättringsarbetet? 

 

• Har ni några ledord som ska genomsyra ert förbättringsarbete? 

 


	Framsida [4]
	SammanfattningOchAbstract [6]
	Kandidatrapport [16]
	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och frågeställning
	1.3 Avgränsningar

	2. Metod
	2.1 Litteraturstudie
	2.2 Fallstudie

	3. Litteraturstudie – Kvalitetsverktyg och förbättringsarbete
	3.1 Lean Production
	3.2 Six Sigma

	4. Fallstudie – Lean Production på AstraZeneca
	5. Diskussion
	5.1 Diskussion – Kvalitetsverktyg och förbättringsarbete
	5.2 Diskussion – Jämförelse mellan Lean Production och Six Sigma 
	5.3 Diskussion – Fallstudie
	5.4 Diskussion – Metodval

	6. Slutsatser
	7. Källkritik
	8. Referenser

	Bilaga 1 [1]
	Bilaga 1. Intervjumall


