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Sammanfattning%

Detta!examensarbete!har!utförts!på!det!Uppsalabaserade!läkemedelsföretaget!Kemwell!
AB,!tillsammans!med!Leankonsultbyrån!Valcon!AB.!Syftet!med!arbetet!var!att!förbättra!
Kemwells!produktionsplanering!utifrån!produktionsfilosofin!Lean,!med!målet!att!skapa!
förutsättningar! för! sänkta! tillverkningskostnader! och! kortare! ledtider.! Inledningsvis!
gjordes! en! studie! av! relevant! litteratur! inom! Lean.! För! att! få! en! tydlig! bild! av! den!
befintliga!produktionsplaneringen!genomfördes!omfattande!studiebesök!och!intervjuer!
med! de! anställda.! Därefter! analyserades! resultaten! av! dessa,! och! lämpliga!
lösningsförslag!på!de!problem!vi!identifierat!togs!fram.!!

De!huvudsakliga!problemen!vi! identifierade!var! att! produktionen! styrdes! centralt! och!
baserades! på! prognoser! från! Kunden,! vilket! orsakande! en! tryckande! produktion!mot!
lager.! Vid! tillfälliga! stopp! förelåg! en! risk! med! växande! lager,! om! kommunikationen!
mellan! avdelningarna! var! bristfällig.! Stora! variationer! i! efterfrågan! och!
produktionsledtid! samt! frekventa! produktionsstörningar! medförde! behov! av! stora!
buffertlager! för! att! kunna! garantera! leverans,! och! därmed! bands! mycket! kapital! i!
produktionen.!!

Resultatet! innebär! ett! företagsövergripande! planeringssystem! med! beräknade!
buffertstorlekar,!där!en!dragande!(förbrukningsstyrd)!tillverkning!styrs!via!Kanbankort.!
Produktionen! taktas! utifrån! Kundens! efterfrågan,! och! avdelningsspecifika!
planeringsverktyg! möjliggör! en! mer! utjämnad! tillverkning! än! tidigare.! Dessutom!
registrerades!intern!leveransprecision!veckovis,!med!syfte!att! identifiera!avvikelser!att!
förbättra!framöver!och!visualisera!förbättringar.!Ett!planeringsverktyg!togs!fram!för!att!
enkelt! bryta! ned! kundbehovet! till! detaljerat! behov! för! de! respektive! avdelningarna.!
Verktyget! användes! vid! planeringsmöten! som! hölls! i! början! av! varje! månad! där!
representanter!från!samtliga!avdelningar!närvarande.!

Eftersom! ett! signalsystem! för! behovsstyrd! tillverkning! togs! fram! och! buffertstorlekar!
beräknades! uppfylldes! målet! för! examensarbetet.! Det! presenterade! lösningsförslaget!
med! Kanbankort! möjliggör! kommunikation! mellan! avdelningarna,! minskar!
överproduktion,! begränsar! mängden! bundet! kapital,! styr! tillverkningen! utifrån!
efterfrågan! och! visualiserar! tydligt! den! aktuella! situationen! i! produktionen.! Om!
variationen! i! tillverkning!och! efterfrågan!kan!minskas! framöver! reduceras!behovet! av!
buffertlager,! vilket! medför! möjligheten! att! minska! det! bundna! kapitalet! ytterligare!
genom!att!plocka!bort!Kanbankort.!!
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Abstract%

This!master! thesis!has!been!performed!at! the!Uppsala!based!pharmaceutical!company!
Kemwell!AB,!along!with!Lean!consultants!Valcon!AB.!The!purpose!of!this!research!was!to!
improve!Kemwell’s!production!planning!processes!using!the!Lean!philosophy,!with!the!
objective! of! creating! the! conditions! for! reduced!manufacturing! costs! and! shorter! lead!
times.!Initially,!a!study!of!relevant!literature!in!Lean!and!Pharmaceutical!production!was!
conducted.! To! get! a! conception! of! the! existing! production! planning! at! Kemwell! we!
performed!extensive! field! visits! and! interviews!with! employees! in!different! areas! and!
hierarchy! of! Kemwell.! We! then! analyzed! the! results! of! these! and! developed! an!
appropriate!solution!to!the!problems!we!identified.!

The!main! problems!we! identified!were! that! production! planning!was! centralized! and!
based!on!forecasts!from!the!Customer,!which!is!causing!a!push!production!resulting!in!
stocks.! There! was! a! risk! of! growing! stocks! when! temporary! stops! occurred,! if! the!
communication! between! departments! were! insufficient.! Large! variations! in! customer!
demand!and!production! lead! times! combined!with! frequent!disruptions! in!production!
caused!the!need!for!large!buffer!stocks!to!ensure!delivery,!and!thus!ties!much!capital!in!
work!in!progress.!

The!result!of!our!thesis!is!a!planning!system!for!all!of!Kemwell’s!production!containing!
calculated!buffer!sizes,!where!a!withdrawal! (pull)!production! is!controlled!via!Kanban!
cards.! Production! is! takted! based! on! customer! demand,! and! departmentUspecific!
planning!tools!enable!a!more!even!production!than!before.!In!addition,!internal!delivery!
performance! is! registered! weekly,! aiming! to! identify! deviations! to! help! future!
improvements.!A!planning!tool!was!developed!to!easily!break!down!customer!needs!to!
detailed!requirements!for!each!department.!

Since! signals! for! onUdemand! manufacturing! were! developed,! and! buffer! sizes! were!
calculated,!the!objective!of!the!thesis!was!met.!The!featured!solution!with!Kanban!cards!
enables! communication! between! departments,! reduced! over! production,! limits! the!
amount!of!work!in!progress,!enables!production!based!on!demand!and!clearly!visualizes!
the!current!state! in!the!production.!Also,! if! the!variation! in!supply!and!demand!can!be!
decreased,! the!Kanban!system!offers! the!possibility! to! further!decrease! the!amount!of!
work!in!progress!by!eliminating!cards.!
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Förord%

Vi! som! utfört! examensarbetet! har! studerat! det! femåriga! civilingenjörsprogrammet!
Industriell! ekonomi,! med! inriktning! Integrerad! produktion,! vid! Kungliga! Tekniska!
Högskolan!(KTH)!i!Stockholm.!Examensarbetet!genomfördes!på!institutionen!Industriell!
Produktion!och!omfattar!30!högskolepoäng.!Examensarbetet!pågick!i!drygt!sju!månader,!
en! tid! som! stundtals! var! väldigt! utmanande,! men! samtidigt! väldigt! lärorik! och!
stimulerande.!Vi!har! lärt!oss!otroligt!mycket!av!att!arbeta!med!alla!de!människor!som!
varit!involverade!i!arbetet.!

Vi!vill!tacka!alla!de!personer!som!varit!delaktiga!i!processen!och!bidragit!till!resultatet!
av!arbetet.!Arbetet!hade!aldrig!kunnat!genomföras!utan!de!personer!som!vi! intervjuat,!
hjälpt!oss!med!material,!stöd,!kunskap!och!inspiration.!Vi!riktar!ett!särskilt!tack!till!Lasse!
Wingård!på!institutionen!Industriell!Produktion!som!handlett!den!akademiska!delen!av!
arbetet! och! Mika! Branestam! på! Valcon! som! varit! handledare! för! det! praktiska!
genomförandet!av!examensarbetet.!Vi!vill!även!tacka!alla!medarbetare!på!Kemwell!som!
tagit!sig!tid!att!hjälpa!oss!och!svara!på!frågor.!Det!har!vi!uppskattat!enormt.!

!

Stockholm,!våren!2013!

!

!

!

_____________________________________! ! _____________________________________!

Erik!Bjurfors! ! ! Joachim!Westerlund!



!

!

!

Innehåll!

1! Inledning)...................................................................................................................................................)1!
1.1! Bakgrund+Lean+Production+.................................................................................................................................+1!
1.2! Bakgrund+Kemwell+AB+...........................................................................................................................................+2!
1.3! Rapportens+syfte,+frågeställning+och+delmål+...............................................................................................+2!
1.4! Studiens+avgränsningar+........................................................................................................................................+3!
1.5! Rapportens+disposition+..........................................................................................................................................+3!

2! Förstudier)inom)relevanta)ämnesområden)..................................................................................)4!
2.1! Litteratur+om+Lean+..................................................................................................................................................+4!
2.1.1! Leanhuset!......................................................................................................................................................!4!
2.1.2! Toyotas!fyra!P!.............................................................................................................................................!6!
2.1.3! Leanprinciper!14!stycken!(Toyota)!...................................................................................................!8!
2.1.4! Lean!och!flöde!–!en!femstegsprocess!.............................................................................................!10!
2.1.5! Lean!påverkar!produktiviteten!........................................................................................................!11!
2.1.6! 5S!–!håll!städat!för!att!synliggöra!fel!..............................................................................................!12!
2.1.7! Toyotas!standardisering!skiljer!sig!från!Taylorismen!............................................................!13!
2.1.8! Ständiga!förbättringar!..........................................................................................................................!14!
2.1.9! Värdeflödesanalys!..................................................................................................................................!15!
2.1.10! Takttid!......................................................................................................................................................!15!
2.1.11! Kanban!skapar!flöde!och!dragande!påfyllning!........................................................................!16!

2.2! Produktionsplanering+och+styrning+...............................................................................................................+17!
2.2.1! SäljU!och!verksamhetsplanering!är!företagets!nervsystem!..................................................!19!
2.2.2! Lagerdimensionering!och!statistisk!processkontroll!.............................................................!19!
2.2.3! Kostnader!förknippade!med!säljU!och!verksamhetsplanering!............................................!21!
2.2.4! Noggrann!styrning!vid!produktion!mot!lager!håller!kostnaderna!nere!.........................!21!

2.3! Litteratur+på+områdena+ledarskap+och+motivation+...............................................................................+22!
2.3.1! Motivation!..................................................................................................................................................!22!
2.3.2! Uppmuntran!till!egna!initiativ!...........................................................................................................!22!
2.3.3! Inneboende!motivation!........................................................................................................................!22!
2.3.4! Maslows!behovstrappa!........................................................................................................................!23!
2.3.5! Förändringsledarskap!..........................................................................................................................!24!
2.3.6! Förändring!och!utbildning!..................................................................................................................!24!

2.4! Litteratur+om+läkemedelsindustrin+...............................................................................................................+25!
2.4.1! Den!svenska!läkemedelsindustrins!historia!i!modern!tid!....................................................!25!
2.4.2! Brist!på!återinvestering!och!ökad!konkurrens!ställer!industrin!på!knä!........................!26!
2.4.3! Hur!ser!branschens!förutsättningar!ut!idag?!.............................................................................!27!

2.5! Teoretisk+referensram+.........................................................................................................................................+28!
3! Metod ).....................................................................................................................................................)29!
3.1! Kemwell+.....................................................................................................................................................................+29!
3.2! Valcon+.........................................................................................................................................................................+29!
3.3! AstraZeneca+och+Sandvik+Coromant+.............................................................................................................+29!

4! Kartläggning)av)nuläget)på)Kemwell).............................................................................................)30!
4.1! Nuläget+på+Kemwells+produktionsavdelningar+........................................................................................+30!
4.1.1! Kemi!–!Kemisk!produktion,!det!första!steget!i!tillverkningen!............................................!31!
4.1.2! Farmaceutisk!produktion!–!tillverkning!av!tabletter!och!dragéer!....................................!32!
4.1.3! Förpackningen!.........................................................................................................................................!33!
4.1.4! QC!–!analyserar!råmaterial!och!halvfabrikat!..............................................................................!33!
4.1.5! QA!–!sist!i!värdekedjan!.........................................................................................................................!34!
4.1.6! Godsmottagningen!tar!emot!leveranser!och!förbereder!material!till!produktionen!35!



!

!

4.2! Allmänna+iakttagelser+utöver+de+avdelningsspecifika+..........................................................................+35!
4.2.1! Sena!ändringar!av!tryckt!förpackningsmaterial!skapar!omplanering!............................!35!
4.2.2! Leverantörernas!nonchalans!medför!ojämn!arbetsbelastning!..........................................!36!
4.2.3! Stora!lager!binder!onödigt!mycket!kapital!..................................................................................!36!
4.2.4! Produktionsstopp!i!samband!med!semestern!skapar!ojämn!belastning!.......................!37!

4.3! Dagens+planering+sker+mot+prognos+och+förmedlas+genom+möten+.................................................+37!
4.3.1! Produktionsplaneringen!kallar!till!ett!månadsmöte!för!övergripande!planering!.....!37!
4.3.2! Samtliga!produktionsavdelningar!håller!veckomöten!för!detaljplanering!...................!37!
4.3.3! Korta!möten!hålls!varje!morgon!på!samtliga!avdelningar!...................................................!38!

4.4! Vilka+brister+har+Kemwells+planeringsprocess+utifrån+ett+Leanperspektiv?+................................+39!
4.4.1! Prognosbaserad!tryckande!produktion!och!centraliserad!styrning!................................!39!
4.4.2! Bristande!kommunikation!mellan!avdelningar!vid!avvikelser!..........................................!39!
4.4.3! Avsaknad!av!rutiner!skapar!osäkra!processer!..........................................................................!40!
4.4.4! Stora!lager!garanterar!leverans!men!binder!kapital!...............................................................!40!

5! Så)bör)Kemwells)planeringsprocess)förbättras)ur)ett)Leanperspektiv).............................)41!
5.1! Grundläggande+arbete+inför+en+Leanimplementering+..........................................................................+41!
5.1.1! Takttid!.........................................................................................................................................................!41!
5.1.2! Utjämnad!produktion!genom!Heijunka!........................................................................................!42!
5.1.3! Leveransprecision!..................................................................................................................................!45!

5.2! Specifika+Leanimplementeringar+på+de+producerande+avdelningarna+.........................................+46!
5.2.1! Kundbehovet!startar!hos!Förpackningen!....................................................................................!47!
5.2.2! Förpackningen!övertar!delar!av!Godsmottagningens!arbete!för!att!korta!ledtiden!.!49!
5.2.3! Farmaci!producerar!först!när!Förpackningen!behöver!halvfabrikat!...............................!50!
5.2.4! Kemi!först!i!flödet,!men!sist!i!behovskedjan!...............................................................................!52!
5.2.5! Hur!implementeringen!av!Kanbansystemet!bör!gå!till!..........................................................!53!

5.3! Övriga+bidrag+till+hur+planeringsprocessen+kan+förbättras+................................................................+54!
5.3.1! Ramplaneringsmöte!hålls!i!början!av!varje!månad!.................................................................!54!
5.3.2! Ramplaneringsverktyget!omvandlar!Kundens!behov!till!avdelningarnas!behov!......!54!

6! Slutsatser)och)diskussion)..................................................................................................................)56!
6.1! Slutsatser+...................................................................................................................................................................+56!
6.1.1! Takttiden!är!pulsen!som!ska!styra!tillverkningen!....................................................................!56!
6.1.2! Utjämnat!flöde!förhindras!av!fasta!batchstorlekar!och!långa!omställningstider!.......!56!
6.1.3! Leveransprecision!visualiserar!förbättringar!och!indikerar!problem!i!processerna57!
6.1.4! Kanbankort!möjliggör!en!dragande!efterfrågan,!begränsar!bundet!kapital!och!
hindrar!överproduktion!......................................................................................................................................!57!
6.1.5! Ramplaneringsmötet!förutsätter!kommunikation!och!identifierar!abnormaliteter!i!
efterfrågan!.................................................................................................................................................................!58!

6.2! Utvärdering+och+kritik+av+arbetet+..................................................................................................................+58!
6.2.1! Begränsningar!..........................................................................................................................................!58!
6.2.2! Framtida!arbete!Kemwell!...................................................................................................................!59!

7! Litteraturförteckning)..........................................................................................................................)60)

Bilaga)1)–)Produktionsplaneringen)på)Kemwell)innan)vår)studie)

!

!



MG202X!Examensarbete! ! Erik!Bjurfors!
KTH!Våren!2013! ! Joachim!Westerlund!

1!
!!

1 Inledning%

Inom!ramen!för!detta!examensarbete!har!vi!tillsammans!med!Leankonsultbyrån!Valcon!
AB! (Valcon)! inlett! ett! samarbete! med! läkemedelstillverkaren! Kemwell! AB! (Kemwell)!
med! syftet! att! implementera! Lean! Produktion! (Lean)! i! hela! deras! produktion.! Att!
implementera!Lean!är! en! stor!process!och!här!har!vårt!bidrag! främst! fokuserat!på!de!
processer! som! driver! produktionen,! vilka! signaler! som! går!mellan! avdelningarna! och!
hur!dessa!styr!tillverkningen.!

Den! rapport! som! ni! nu! läser! är! den! akademiska! delen! av! examensarbetet.!
Examensarbetet!är!den!avslutande!kursen!för!civilingenjörsstudenter!på!KTH!där!en!del!
av!syftet!kan!vara!att! låta!de!nästan! färdigutbildade! studenterna!arbeta!praktiskt! som!
civilingenjörer!med!riktiga!problem! i! industrin.!Rapporten! försöker,!utifrån!de!studier!
och!det!arbete!som!utförts!på!Kemwell,!ge!ett!bidrag!till!den!forskning!som!bedrivs!på!
Lean! och! hur! man! går! tillväga! för! att! implementera! den! delen! av! filosofin! på!
planeringsprocesser!inom!producerande!läkemedelsföretag.!

En!stor!del!av!den!litteratur!som!idag!finns!om!Lean!behandlar!de!vinster!som!kan!göras!
genom!att! implementera! filosofin,! flera! rapporter!går!även! in!och!på!ett!övergripande!
plan! försöker! förklara! hur! en! implementering! bör! ske.! Till! stor! del! beror! detta! på! att!
författarna!försöker!skapa!en!generell!mall!för!hur!man!bör!gå!till!väga!och!därför!ofta!
undviker! konkreta! exempel.! Ett! fåtal! böcker,! däribland! Womack! och! Jones! Lean!
Thinking!(Womack!&!Jones,!2003),!ger!konkreta!exempel!på!hur!de!olika!verktygen!kan!
användas.!

De!empiriska!data!som!rapporten!bygger!på!är!baserade!på!de!studier!som!genomfördes!
under!vintern!2012!och!våren!2013!på!företaget!Kemwell!där!produktionsfilosofin!Lean!
implementerades.!

1.1 Bakgrund%Lean%Production%

Lean! har! sitt! ursprung! i! det! japanska! bilföretaget! Toyota! som!på! 1950Utalet! tog! fram!
metoder! för! att! effektivisera! tillverkningen! genom! att! identifiera! värden! som! är!
relevanta! för! kunden,!minimera! allt! som! inte! är! värdeskapande! (så! kallat! slöseri)! och!
generera!ett!flöde!i!de!värdeskapande!processerna!(Liker!J.!K.,!2004).!Internt!på!Toyota!
kallas! tekniken! Toyota! Production! System! (TPS)! och! introducerades! för! västvärlden! i!
och!med!att!Toyota!etablerade!produktionsanläggningar!i!framför!allt!Nordamerika!för!
att! komma! närmre! marknaden.! Själva! begreppet! Lean! Production! myntades! av! John!
Krafcik! och! fick! sitt! stora! genomslag! i! och! med! Womack,! Jones! &! Rose’s! bok! The!
Machine!that!Changed!the!World!1990!(Womack!&!Jones,!2003).!

Toyota!har!haft! stor!betydelse! för!utvecklingen!av!Leanfilosofin,! och! till! följd!av!deras!
kultur!att!dela!med!sig!av!kunskaper!som!kan!bidra!till!samhället!i!stort,!har!även!deras!
nya!teorier!och!metoder!fått!stor!genomslagskraft.!(Liker!J.!K.,!2004),!(Womack!&!Jones,!
2003),!(Branestam,!2013),!(Wakai,!2009).!

!
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Lean! kan,! som! nämns! nedan,! förklaras! på! många! olika! sätt! beroende! på! vad! som! är!
intressant! att! studera.! En! frekvent! förekommande! metod! (Branestam,! 2013)! är!
Leanhuset! som! fokuserar! på! bland! annat! långsiktig! filosofi,! minimering! av! slöseri,!
standardisering,!utjämning!av!flödet!och!JustUInUTime!(JIT).!!

Vårt! arbete! har! främst! fokuserat! på! JIT! som! är! en! uppsättning!metoder! och! tekniker!
som,! i! kombination! med! den! övergripande! Leanfilosofin,! syftar! till! producera! rätt!
produkt! i!rätt!antal!vid!rätt!tillfälle!(Liker!J.!K.,!2004).! Inom!ramen!för!projektet!har!vi!
benämnt!detta!som!Lean!inom!planeringsprocessen!på!Kemwell.!

1.2 Bakgrund%Kemwell%AB%

Kemwell!är!ett!indiskägt!läkemedelsföretag!som!tillverkar!läkemedel!på!kontrakt,!bland!
annat!den!studerade!Produkten.!Denna!studie!har!analyserat!den!del!av!tillverkningen!
som!säljs!till!Kunden.!Produkten!finns!i!två!olika!versioner:!tablett!och!dragé.!Skillnaden!
mellan!de!två!är!att!dragéerna!är!tabletter!täckta!med!ett!hölje.!Kemwell!har!sedan!2009!
arbetat! med! Lean! i! olika! projekt! och! omfattning.! Sedan! hösten! 2012! pågår! ett!
helhetsprojekt!tillsammans!med!Valcon!där!syftet!är!att!implementera!Lean!fullskaligt!i!
hela!företaget!(Wengelin,!2012).!

Den! globala! konkurrensen! i! läkemedelsindustrin! ökar! ständigt,! och! för! att! behålla!
konkurrenskraft! fattade! Kemell! under! hösten! 2012! beslutet! att! sänka! sina!
tillverkningskostnader! genom! att! implementera! Lean.! Syftet! är! att!minska! slöseri! och!
effektivisera! tillverkningen! (Branestam,! 2013).! Olika! Leanprojekt! i! valda! delar! av!
Kemwell!har!genomförts!de!senaste!åren,!men!först!nu!blir!implementeringen!fullskalig!
i!hela!verksamheten!(Wengelin,!2012).!

1.3 Rapportens%syfte,%frågeställning%och%delmål%

Syftet! med! denna! studie! är! att! beskriva! en! aktuell! situation! i! ett! industriföretag,!
identifiera!dess!brister!utifrån!ett!Leanperspektiv!och!beskriva!metoder!vi!använt!då!vi!
implementerat! Lean! i! deras! planeringsprocesser.! Målet! är! att! skapa! en!
planeringsprocess!som!minskar!kapitalbindningar! i! lager,!ökar!omsättningshastigheter!
och!minskar!ledtider.!

Frågeställningen!som!vi!söker!besvara!är:!

Hur!bör!Kemwells!planeringsprocess!förbättras!ur!ett!Leanperspektiv?!

Denna!frågeställning!försöker!vi!besvara!genom!att!bryta!ned!den!till!följande!delfrågor:!

1. Vilka! brister! finns! det! inom! Kemwells! planeringsprocess! idag! utifrån! ett!
Leanperspektiv?!

2. Finns!det!en!Leanprincip!för!var!och!en!av!de!brister!vi!identifierar?!!
3. Hur!går!man!tillväga!för!att!implementera!de!olika!Leanprinciperna?!
4. Vilka!är!de!huvudsakliga!kapitalbindningarna?!
5. Hur!påverkas!det!bundna!kapitalet!av!en!Leanimplementering?! !
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1.4 Studiens%avgränsningar%%

Den!studie!vi!genomfört!på!Kemwell!har!vi!avgränsat!till!att!enbart!inkludera!Produkten!
då! denna! står! för! en! stor! del! av! försäljningen! och! således! har! stor! påverkan! när! det!
gäller!förändring.!Det!är!även!den!avdelning!som!har!längst!historia!och!en!djupt!rotad!
kultur!vilket!gör!att!det!med!största!sannolikhet!är!där!som!det!starkaste!motståndet!till!
införandet!av!en!ny!företagskultur!kommer!att!finnas!(Bolman!&!Deal,!2005).!!

Även! om! vi! följt! implementeringen! av! Lean! på! en! övergripande! nivå! har! vi! inte! haft!
möjlighet!att!gå!in!i!detalj!på!alla!de!projekt!som!pågått,!utan!vi!har!främst!fokuserat!på!
planeringsprocessen!och!kommunikationen!mellan!de!olika!produktionsavsnitten.!Detta!
har! tillåtit! en! djupgående! analys! av! företagets! processer! samtidigt! som! det! system! vi!
utvecklat!för!ett!framtida!läge!har!skapat!en!generell!förståelse!för!planeringsprocesser!i!
allmänhet.! Dock! så! har! det! också! inneburit! att! studier! av! hur! andra! väsentliga!
komponenter!av!Lean,!så!som!ständiga!förbättringar!och!standardisering!av!arbetssätt,!
inte!kunnat!behandlas!inom!ramen!för!vårt!arbete.!

1.5 Rapportens%disposition%

Rapporten!är!uppdelad!enligt!följande:!

• Kapitel! 2:! En! teoristudie! av! Lean,! historisk! och!modern! produktionsplanering,!
historiskt! och! modernt! förändringsledarskap! följt! av! läkemedelsindustrins!
utveckling!och!framtid.!

• Kapitel! 3:! Ett!metodkapitel!med! genomgång! över! vilka! teorier! och!metoder! vi!
använt!i!vår!studie.!

• Kapitel!4:!En!kartläggning!av!hur!Kemwells!organisation!och!processer!såg!ut!då!
vi! påbörjade! projektet! och! de! problem! och! brister! som! vi! identifierade.! Detta!
kapitel!avslutas!med!en!summering!av!de!problem!vi!identifierat!på!Kemwell!och!
syftar!till!att!besvara!den!första!delfrågan!i!avsnitt!1.3.!

• Kapitel! 5:! En! beskrivning! av! de! Leanprinciper! som! vi! lyft! fram! och! hur! dessa!
motiveras! utifrån! de! problem! vi! identifierat! i! kapitel! 4! och! de! teorier! som!
presenteras! i! kapitel! 2.! Kapitlet! försöker! besvara! delfråga! 2! och! 3! i!
frågeställningen!ovan.!

• Kapitel!6:!En!diskussion!om!arbetes!utförande,!resultat!och!begränsningar!samt!
förslag! på! fortsatt! arbete.! I! diskussionen! kommer! delfrågorna! 4! och! 5! försöka!
besvaras! varpå! rapporten!binds! ihop!med! ett! försök! att! besvara! hur!Kemwells!
planeringsprocess!bör!förändras!ur!ett!Leanperspektiv.!

!

! !
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2 Förstudier%inom%relevanta%ämnesområden%

För! att! skapa! en! grundläggande! kunskap! om! de! områden! som! detta! arbete! berör,!
presenteras!överskådligt!de!teorier!och!begrepp!som!ligger!till!grund!för!de!teoretiska!
antaganden! vi! gör.! De! områden! vi! studerat! är! Lean,! produktionsplanering,!
läkemedelsindustrin! i! stort,! ledarskap! och! motivation.! Materialet! är! i! de! flesta! fall!
insamlat! från! vetenskapliga! artiklar! och! böcker,! men! även! fakta! som! inhämtats! från!
intervjuer!under!studien!introduceras!här.!!

2.1 Litteratur%om%Lean%

Sedan! Lean! introducerades! som! en! produktionsfilosofi! för! snart! 25! år! sedan! så! har!
otaliga!hyllmeter!författats!i!ämnet.!De!publicerade!källor!vi!i!första!hand!använt!oss!av!
kan! antingen! betraktas! som! klassiker! på! området! eller! som! djupt! nischade! mot! de!
specifika!frågor!vi!stött!på.!

Till!den!första!kategorin!hör!dels!The!Toyota!Way!(Liker!J.!K.,!2004),!baserad!på!fleråriga!
studier! av!Toyota,! som!beskriver!hur!Lean!utvecklats! och!hanteras! internt!på!Toyota.!
Även!dess!uppföljare!The!Toyota!Way!Fieldbook!(Liker!&!Meier,!2006)!som!fokuserar!på!
praktisk!implementering!av!Lean!har!varit!mycket!användbar.!

Exempel!på!andra!källor!som!vi!använt!oss!av!vid!mer!specifika! frågor!är!bland!annat!
Improvement!of!manufacturing!operations!at!a!pharmaceutical!company!(Chowdary!&!
George,! 2012)! och! Managing! Change! towards! Lean! Enterprises! (Smeds,! 1994)! som!
antingen!fördjupar!sig!på!Lean!inom!läkemedelsindustrin!eller!fokuserar!på!ledarskapet!
bakom!den!förändring!som!Lean!innebär.!

2.1.1 Leanhuset,

Den!klassiska! illustrationen!av!Lean!brukar!beskrivas!som!ett!hus.!Anledningen!till!att!
ett! hus! används! för! att! illustrera! Lean! är! att! ett! hus! är! starkt! och! stabilt! endast! när!
grunden,!väggarna!och!taket!är!solida!(Womack!&!Jones,!2003).!Precis!som!för!en!kedja!
så! är! Lean! inte! starkare! än! den! svagaste! länken! (Liker! J.! K.,! 2004).! Detta! arbete!
fokuserar!främst!på!det!”vänstra!benet”,!den!så!kallade!JITUpelaren.!Man!behöver!förstå!
hela!huset!för!att!få!en!tillräcklig!bild!av!Lean.!Huset,!som!Toyota!byggt!det,!återfinns!på!
nästa!sida (Liker J. K., 2004).!
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I! grunden! för! Lean! ligger! det! som!Toyota! själva! kallar! ”The! Toyota!Way! Philosophy”.!
Detta!är!de!kärnvärden!som!organisationen!arbetar!efter!och!därför!är!unika! för!varje!
företag!eller!organisation.!Dessa!är!den!viktigaste!delen!i!hela!huset,!och!just!därför!även!
för! Lean.! Om! företagets! egna! värderingar! inte! stödjer! Lean! så! kommer! en!
implementering!aldrig!att!vara!framgångsrik.!(Liker!J.!K.,!2004)!

Det! andra! fundamentet! är! visuell! styrning,! kortfattat! handlar! det! om! att! via! visuella!
hjälpmedel!som!tavlor!och!diagram!skapa!en!uppfattning!om!situationen.!För!att!detta!
ska! vara! effektivt! så! måste! dessa! tavlor! uppdateras! med! en! sådan! frekvens! att!
information!motsvarar!nuläget.!Exempel!på!sådana!tavlor!är!mått!på!leveransprecision!
eller!produktionsplanering!(Branestam,!2013).!

Genom! att! införa! standardiserade! metoder! att! utföra! alla! arbetsmoment! kan! man!
försäkra!sig!om!att!alla!anställda!jobbar!enligt!samma!metoder.!Det!gör!att!man!dels!kan!
beräkna!standardtider!och!underlätta!all! form!av!planering,!detta!är! i!princip!omöjligt!
att!göra!om!alla!gör!det!på!”sitt!sätt”.!Ett!standardiserat!arbetssätt!innebär!också!att!man!
systematiskt!kan!analysera!alla!arbetsavsnitt!och!jobba!med!att!hitta!bättre!metoder!att!
utföra!dem!på.!(Liker!&!Meier,!2006)!

Utjämnad! tillverkning! (i! huset! ovan! kallat! Leveled! Production)! kallas! ofta! för! sitt!
japanska!namn,!Heijunka,!och!går!ut!på!att!jämna!ut!flödet!så!att!arbetsbördan!är!lika!för!
varje!timme,!dag!och!vecka.!På!detta!sätt!slipper!företag!betala!övertid!när!mycket!måste!
göras!och!betala!den!vanliga! lönen!när! inget!arbete!egentligen!utförs.!Det!ger!även!en!
trygghet! för! personalen! att! de! vet! vad! de! förväntas! göra! på! jobbet! och! slipper!
oannonserad!övertid!och!osäkerhet.!(Liker!J.!K.,!2004)!

Figur)1.)Leanhuset)enligt)Toyota.)
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Väggarna!i!Leanhuset!byggs!upp!av!två!pelare,!där!den!första!är!JIT.!Det!här!arbetet!har!
främst! fokuserat! på! denna! pelare.! Verktygen! som! används! för! att! uppnå! detta! är!
framförallt!arbetet!med!takttid,!dragande!efterfrågan!och!en!utjämnat!och!kontinuerligt!
flöde! (Liker! J.! K.,! 2004).! JITUpelaren! använder! några! av! de! mest! karaktäristiska!
verktygen!för!Lean!vilket!gör!att!många!gör!misstaget!att!tro!att!man!”är!Lean”!bara!för!
att!man!jobbar!med!dessa!(Branestam,!2013).!

Den!andra!pelaren!kallas!antingen!jidoka!eller!den!engelska!översättningen!”InUstation!
quality”! och! sammanfattar! de! verktyg! och! metoder! som! syftar! till! att! synliggöra!
problem.!Några!av!dessa!metoder!är!att!automatiskt!stoppa!produktionen!så!fort!ett!fel!
uppstår,!design!för!att!eliminera!risken!för!fel!i!produktion!och!”rätt!från!mig”Utänk!som!
innebär! att! alla! operatörer! själva! är! ansvariga! för! att! inte! skicka! vidare! defekta!
produkter.!(Liker!J.!K.,!2004)!

I! det! rum! som! skapas! mellan! pelarna! och! grunden! hjälps! de! anställda! och!
organisationen!åt!att!kontinuerligt!förbättra!verksamheten!genom!minimering!av!slöseri!
och! träning! på! att! uppmärksamma!problem! (Liker! J.! K.,! 2004).! Ovanpå! pelarna! ligger!
sedan! taket! som! utgör! det! huvudsakliga! målet! med! Lean,! nämligen! att! tillverka! det!
kunden!efterfrågar!och!inget!annat!(Branestam,!2013).!

2.1.2 Toyotas,fyra,P,

Toyota!delar! själva! in! sin! filosofi! enligt!14!principer,!mer!om!dessa!återfinns! i! kapitel!
2.1.3.!Principerna!delas!in!i!fyra!grupper!av!Liker!(2004),!som!för!enkelhetens!skull!döpt!
dem!så!att!alla!börjar!med!bokstaven!”P”!på!engelska.!Dessa!fyra!på!går!att!utläsa!som!
filosofi! (Philosophy),! processer,! (Process),! människor! och! medarbetare! (People! &!
Partners)!och!problemlösning!(Problem!Solving)!(Liker!&!Meier,!2006).!För!att!beskriva!
dessa!används!ofta!en!pyramid,!se!figur!2!nedan.!Pyramiden!är,!precis!som!Leanhuset,!
vald!för!att!symbolisera!behovet!av!att!bygga!en!stabil!grund!och!sedan!arbeta!sig!uppåt!
(Liker!J.!K.,!2004),!(Womack!&!Jones,!2003).!

Figur)2.)Modell)över)de)fyra)hörnstenarna)inom)Lean.)
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Grunden! i! Lean!är! att! skapa!en! långsiktig! filosofi! hos! företagets! ledning.!Om!det! enda!
målet! är! kortsiktiga! ekonomiska! vinster! så! kommer! Lean! aldrig! att! vara! ett!
framgångsrikt! koncept! (Liker! J.! K.,! 2004).! En! långsiktig! filosofi! innebär! även! att! de!
anställda! på! företaget! förstår! att! införandet! av! Lean! inte! är! ”en! fluga”! utan! att! de!
kommer!att!behöva!jobba!med!metoderna.!De!blir!därför!mer!motiverade!att!ta!till!sig!
filosofin!(Branestam,!2013).!

Nästa! steg!är!att! angripa!det! som!många!beskriver! som!kärnan!av!Lean,!att!minimera!
slöseri,!eller!som!Toyota!beskriver!det:!!

”Allt! vi! egentligen!gör! är! att! titta!på!vad! som!händer!mellan!det! att! kunden! lägger! en!
order!och!vi!får!betalt.!Sedan!minskar!vi!tiden!däremellan!genom!att!ta!bort!allting!som!
inte!skapar!värde.”!(Liker!J.!K.,!2004)!

Toyota!har!identifierat!åtta!typer!av!slöseri!(Liker!J.!K.,!2004):!

1. Överproduktion.! Tillverkning! av! för! mycket! produkter,! vilket! skapar! övertidU,!
lagerU!och!transportkostnader.!!

2. Väntan.!Medarbetare!som!måste!vänta!på!ett!processteg,!ett!verktyg!eller!en!del,!
eller! helt! enkelt! är! sysslolös! till! följd! av! maskinhaveri,! förseningar! eller!
flaskhalsar.!

3. Transport.! Flytt! av! Produkter! I! Arbete! (PIA)! långa! sträckor! eller! transport! av!
delar!till!och!från!lager!mellan!olika!processteg.!!

4. Överarbetning.! Onödiga! steg! i! tillverkningen! eller! dålig! design! vilket! medför!
defekter.!Slöseri!skapas!när!produkter!tillverkas!i!högre!kvalitet!än!nödvändigt.!

5. Lager.!För!mycket!råmaterial,!PIA!eller! färdiga!produkter!skapar! långa! ledtider,!
förseningar,! lagerkostnader! och! transport.! Dessutom! döljer! stora! lager! andra!
problem,!som!förseningar,!defekter,!långa!omställningstider!och!maskinhaverier.!!

6. Defekter.! Tillverkning! av! defekta! produkter! eller! korrigeringar.! Reparationer!
eller!omarbetningar,!kassationer!och! inspektioner! innebär!onödiga!moment,! tid!
och!kraft.!

7. Outnyttjad+personal.!Förlust!av!tid,!idéer,!talang,!förbättringar!och!möjligheter!att!
lära!genom!att!inte!involvera!eller!lyssna!till!personalen.!

Detta!sätt!att!se!på!en!organisation,!att!bara!fokusera!på!det!värdeskapande,!är!ofta!en!
omvälvande!händelse!som!riskerar!att!vara!kortvarig!om!det! inte!ges!ett!kontinuerligt!
stöd!där!det!behövs.!Om!inte!stöd!för!en!förändring!finns!hos!operatörerna,!är!det!viktigt!
att!visa!en!förståelse!och!respekt!för!deras!situation.!(Branestam,!2013)!

För!att!säkra!att!implementeringen!av!Lean!inte!blir!en!övergående!fluga!så!krävs!det!att!
det!långsiktiga!”tänket”!som!måste!finnas!hos!ledningen!etableras!i!hela!organisationen!
(Womack! &! Jones,! 2003).! Enligt! Toyota! görs! detta! bäst! genom! att! noggrant! utbilda!
personal!med!centrala!roller!i!Lean!till!den!mån!att!de!”lever!Lean”!och!förstår!konceptet!
så!väl!att!de! fungerar! som! förebilder!och!mentorer! till!övriga!på! företaget! (Liker! J.!K.,!
2004).!

När!företaget!har!lyckats!med!dessa!tre!steg!så!har!man!skapat!en!grund!för!det!som!är!
själva!kärnan!i!Lean!U!ständiga!förbättringar.!Att!kontinuerlig!utveckla!både!de!anställda,!
sig!själv!och!organisationen!så!att!man!går!hem!från!ett!bättre!företag!än!det!man!kom!
till!på!morgonen.!(Liker!J.!K.,!2004)!
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2.1.3 Leanprinciper,14,stycken,(Toyota),

För! att! lyckas! med! att! implementera! Lean! i! ett! företag! krävs! det! mer! än! att! bara!
implementera! de! verktyg! som! ges.! Man!måste! gå! till! källan! och! skapa! en! kultur! och!
principer!som!alla! lever!och!arbetar!efter.!Toyota!har!gjort!detta!genom!att!skriva!ned!
sina!kärnvärden!och!att!kontinuerligt!arbeta!så!att!dessa!uppfylls.! I!boken!The!Toyota!
Way! (Liker! J.! K.,! 2004)! presenteras! detta! som! de! ”14! Toyota! Way! Principles”! och!
beskriver!de!viktigaste!och!mest!essentiella!delarna!av!Lean!enligt!Toyota.!Principerna!
kan!i!sin!tur!grupperas!i!fyra!kategorier!(Liker!J.!K.,!2004):!

• Utgå!från!en!långsiktig!filosofi!
• Använd!rätt!processer!för!att!skapa!rätt!resultat!
• Skapa!värde!för!organisationen!genom!att!utveckla!medarbetare!
• Lös!problemen!från!grunden!

Nedan!presenteras!dessa!grupperingar!tillsammans!med!de!tillhörande!principerna!och!
en! beskrivning! i! korthet.! Senare! i! arbetet! återkommer! de,! fast! då! i! samband!med! de!
empiriska!undersökningar!vi!genomfört.!(Liker!J.!K.,!2004)!

Utgå!från!en!långsiktig!filosofi!

1. Basera!ledningens!beslut!på!långsiktiga!mål!
För! att! Lean! ska! vara! framgångsrikt! behöver! företagets! ledning! ta! till! sig! en!
långsiktig! strategi! och! bortse! från! kortsiktiga! ekonomiska! mål.! Detta! är!
framförallt! svårt! i! företag! som! ägs! och! förvaltas! av! riskkapitalbolag.! Toyota!
motiverar!detta!med!att!förklara!att!företagets!syfte!är!större!än!att!ge!finansiella!
vinster! till! dess! ägare.!Det! är! viktigare! att! bidra! till! de! anställda,! kunderna!och!
samhället.!!

Använd!rätt!processer!för!att!skapa!rätt!resultat!

2. Skapa!förutsättningar!för!kontinuerligt!flöde 
Genom! att! skapa! ett! kontinuerligt! flöde,!med!målet! att! nå! enstycksproduktion,!
kan!problem!inom!produktionen!lättare!observeras!och!korrigeras.!Flöde!innebär!
att! råmaterial! och! produkter! hanteras! enligt! firstZinZfirstZout! (FIFO),! där! den!
äldsta! artikeln! går! vidare! först.! När! ett! problem! uppstår! inom!
enstycksproduktion! så! måste! hela! linan! stoppas,! detta! är! den! stora! nackdelen!
med! systemet.! Fördelen! är! att! när! detta! sker! så! har!man! en! enorm!kapacitet! i!
medarbetarna!som!måste!lösa!problem!på!plats.!Ett!tänkande!lag!är!ett!bättre!lag.!
!

3. Använd!PullUsystem!för!att!undvika!överproduktion!!
Ett! PullUsystem! kallas! även! för! behovsstyrd! produktion! och! syftar! till! att! man!
bara! tillverkar! det! som! kunden! efterfrågar,! när! kunder! efterfrågar! det.! Rent!
praktiskt! innebär! det! att! varje! avdelning! inom! produktionen! ses! som! både! en!
leverantör!och!en!kund! (utom!kedjans!absolut! första! steg).!Varje!gång!en!kund!
efterfrågar! en! produkt! produceras! varan,! om!något!material! saknas! skickas! en!
förfrågan!till!leverantören.!Resultatet!med!denna!metod!är!att!inga!onödiga!lager!
byggs!upp!mellan!avdelningar!och!inget!kapital!binds!upp!i!onödan.!Denna!typ!av!
indirekt!kostnad!i!till!exempel!lager!kallas!kapitalbindning.!
!
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4. Jämna!ut!arbetsbelastningen!
Genom! att! jämna! ut! kundbehovet! och! skapa! ett! kontinuerligt! flöde! skapas! en!
jämnare!arbetsbelastning!för!operatören!som!vet!vad!hon!ska!göra,!men!också!att!
hon!klarar! av!det.!Utjämningen!av! arbetsfördelningen!minskar! även!det! slöseri!
som! ofta! uppstår! i! instabila! produktionslinor,! ibland! måste! personal!
snabbinkallas! och! jobba! övertid,! veckan! efter! finns! det! ingenting! att! göra,!men!
full! lön! betalas! ändå.! Genom! att! utjämna! flödet! undviker! företag! att! slita! ut!
operatörerna!samtidigt!som!de!kastar!pengar!i!sjön.!
!

5. Bygg!en!kultur!som!stannar!för!att!åtgärda!problem!
Det!absolut!viktigaste!att!komma!ihåg!är!att!produkten!tillverkas!för!kunden,!allt!
som!kunden!prioriterar!ska!således!prioriteras.!Det!som!kunden!inte!efterfrågar!
ska!tas!bort.!Alla!fel!i!produktionen!som!leder!till!undermålig!kvalitet!ska!därför!
analyseras!och!lösas.!Det!räcker!inte!att!göra!en!tillfällig!lösning!och!skicka!frågan!
högre!upp!i!hierarkin!och!hoppas!att!den!löses!där.!När!ett!fel!uppstår!ska!linan!
stoppas! och! alla! tillgängliga!medarbetare! ska! hjälpa! till! att! analysera! felet! och!
anledningen,!samt!hitta!en!lösning!som!hindrar!felet!från!att!uppstå!igen.!!
!

6. Standardiserat!arbete!är!grunden!till!ständiga!förbättringar 
Först! när! ett! standardiserat! arbetssätt! införts! och! varje! operatör! upprepar!
metoder!på!samma!sätt!och!arbetet!är!förutsägbart!i!avseende!på!tid,!kvalitet!och!
tillvägagångssätt,! kan! ständiga! förbättringar! genomföras.! När! en! förbättring!
implementeras!blir!detta!den!nya!standarden!som!praktiseras!och!dokumenteras!
för!att!underlätta!överlämning!till!nästa!generation.!
!

7. Visuell!kontroll!för!att!tydliggöra!problem!
Fokusera!på!att!använda!enkla,!visuella!meddelanden!som!indikerar!allt!från!fel!
till!arbetsorder.!Produktionssystem!ska!vara!designade!så!att!alla!avvikelser!från!
normen!direkt!upptäcks!och!hanteras.!Allt!pappersarbete!ska!utföras!på!ett!blad!
för! att! skapa! överblick! och! förhindra!misstag.! Detta! gäller,! teoretiskt,! allt! från!
checklistor!och!viktiga!underlag!till!ekonomiska!beslut.!
!

8. Använd!noggrant!testad!utrustning!som!stödjer!operatörerna!i!deras!arbete 
Teknik! ska! användas! för! att! hjälpa! och! stödja!människor,! gör! detta! genom! att!
först!utarbeta!processen!manuellt!och!i!efterhand!addera!teknik!som!underlättar!
individens!arbete.!!

Skapa!värde!genom!att!utveckla!medarbetare!

9. Utveckla!ledare!som!lever!och!lär!Leanfilosofin! 
Utbilda! och! motivera! individer! inom! företaget! till! att! växa! som! ledare! och!
rekrytera! dessa! framför! extern! kunskap.! Ledarskap! i! en! Leanorganisation!
handlar! inte! enbart! om! att! avsluta! projekt! och!motivera! de! anställda.! Ledaren!
måste! ha! en! djup! inblick! i! hela! processen! för! att! kunna! vara! den! främste!
förebilden!för!företagets!kärnvärden.!
!
!
!
!
!
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10. Utveckla!exceptionella!medarbetare!som!följer!företagets!filosofi!!
Den! filosofi! som! företaget! tar! fram! måste! vara! långsiktig! och! kontinuerligt!
kommunicerad! till! de! anställda.!Använd! tvärfunktionella! grupper! för! att! sprida!
kunskap!och!förståelse!mellan!individerna!och!lär!de!anställda!att!jobba!som!ett!
lag!mot!ett!gemensamt!mål.!
!

11. Respektera!det!utökade!nätverket!av!kunder!och!leverantörer!!
Behandla! både! företagets! leverantörer! och! kunder! som! förlängningar! på! den!
egna!organisationen.!Utmana!dessa!externa!kontakter!till!att!utveckla!sina!egna!
organisationer! att! bli!mer! effektiva.!Detta! skapar! ett! ömsesidigt! förtroende! om!
långsiktiga!relationer.!

Skapa!en!lärande!organisation!genom!att!kontinuerligt!hitta!källan!till!problem!

12. Se!själv!för!att!förstå!situationen!
Lös! problem! och! utveckla! processer! genom! att! gå! till! källan! av! problemet! och!
analysera! det,! istället! för! att! läsa! av! data! på! skärmar! och! ta! fram! teoretiska!
modeller.!Basera!alla!former!av!beslut!på!egen!verifierad!data.!Desto!högre!upp!i!
organisationen!en!individ!befinner!sig,!desto!viktigare!är!det!att!individen!rör!sig!
runt!bland!processerna!för!att!förstå!sin!egen!organisation.!
!

13. Fatta!beslut!genom!konsensus,!implementera!sedan!besluten!snabbt!
Uppmuntra! stora! diskussioner! med! alla! inblandade! för! att! ta! fram! den! bästa!
fungerande! lösningen! som! alla! inblandade! känner! att! de! kan! jobba! med.! När!
beslutet! sedan! är! fattat! så! ska! det! implementeras! genast,! den! snabba!
implementeringen! underlättas! av! att! alla! delaktiga! var! med! och! tog! fram!
lösningen!och!därför!känner!till!vad!de!behöver!göra.!
!

14. Bli!en!lärande!organisation!
Jobba! med! ständiga! förbättringar! för! att! förstå! och! lösa! fel,! samt! ta! fram! nya!
”bästa! metoder”.! Arbeta! med! att! ta! fram! processer! som! kräver! ännu! mindre!
inventarier,!detta!fungerar!som!en!visuell!kontroll.!När!det!uppstår!köer!till!dessa!
avdelningar!är!något! fel!och!en! lösning!behöver!tas! fram.!Nya!metoder!blir!den!
nya!standarden!och!dokumenteras!för!att!främja!den!lärande!organisationen!och!
förhindra!att!hjulet!behöver!uppfinnas!i!varje!nytt!projekt.!

2.1.4 Lean,och,flöde,–,en,femstegsprocess,

Det!är!en!vanlig!missuppfattning!att!Lean!endast!handlar!om!JIT!(Liker!J.!K.,!2004).!Vid!
studier!av!företag!som!framgångsrikt!arbetar!med!Lean!inser!man!snabbt!att!det!handlar!
om!väldigt!mycket!mer.!Nyckeln! till! att! eliminera! slöseri! är!att! skapa!ett! flöde,!och!en!
dragande! tillverkning! erhålls! genom! JIT.! Lean! kan! liknas! vid! ett! kontinuum! där!
tryckande!tillverkning!(motsatsen!till!dragande)!utgör!den!första!extremen!och!en!ideal!
enstycksproduktion! den! andra! (Liker! &! Meier,! 2006).! Där! emellan! finns! bland! annat!
tillverkning!utifrån!Kanbankort!och!FIFOUflöde.!Som!framgår!av!figur!3!på!nästa!sida!är!
Kanban!inte!den!bästa!lösningen,!i!själva!verket!är!det!den!näst!sämsta.!Anledningen!till!
det!är!att!buffertlager!byggs!in!i!produktionen!vilket!resulterar!i!mycket!slöseri.!!
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Figur)3.)Lean)som)kontinuum.)

Den! typ! av! buffertlager! som! används! i! ett! Kanbansystem!kallas! Supermarket! och! kan!
jämföras!med! en! hylla! i! en!matbutik.! Alla! varor! har! dedikerade! platser! på! hyllan! och!
kunden!plockar!alltid!den!vara!som!står!längst!fram.!En!tom!plats!signalerar!att!hyllan!
behöver!fyllas!på!med!nya!varor.!Den!huvudsakliga!poängen!med!Lean!som!kontinuum!
är!att!man!kan!”vara!Lean”!även!om!man!inte!uppnår!enstycksproduktion.!Oavsett!hur!
Lean! utövas! är! det! viktiga! att! alltid! fokusera! på! att! eliminera! slöseri.! Det! görs! till!
exempel! genom! att! minska! antalet! Kanbankort! i! omlopp! eller! ta! bort! en! plats! i! en!
Supermarket.!(Branestam,!2013),!(Liker!&!Meier,!2006)!

2.1.5 Lean,påverkar,produktiviteten,,

En!metod! för! att!mäta! effektiviteten! i! en! organisation! är! utifrån! parametrarna! nedan!
(Alvarsson,!2009):!

• Säkerhet!(S)!–!antalet!rapporterade!brister!kopplat!till!säkerhet,!hälsa!och!miljö!
• Kvalitet!(Q)!–!antalet!kvalitetsrelaterade!avvikelser!
• Leveransförmåga!(L)!–!ledtiden!för!en!produkt!
• Ekonomi!(E)!–!produktivitet!i!form!av!antalet!producerade!artiklar!per!anställd!!

Figur! 4! på! nästa! sida! visar! hur! produktiviteten! (E)! förändras! i! samband! med!
implementeringen! av! Lean.! Produktiviteten! ses! som! en! funktion! av! de! övriga!
variablerna:! ! = !(! ∗ ! ∗ !) !(Branestam,! 2013).! I! det! första! steget,! innan! Lean!
implementeras,!råder!en!okontrollerad!variation!på!produktiviteten.!Detta!beror!bland!
annat!på!stora!varianser! i! ledtid!och!mycket!kassationer! till! följd!av!bristande!kvalitet!
(Branestam,!2013).!Med!denna!form!av!variation!och!osäkerhet!är!det!i!princip!omöjligt!
att!planera!sitt!arbete!eftersom!en!planeringsavdelning!omöjligt!kan!veta!hur!produktiv!
avdelningen!kommer!att!vara.!Resultatet!blir!att!man!producerar!så!mycket!som!möjligt!
när!maskinerna!fungerar!(Olhager,!2000).!
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Figur)4.)Produktiviteten)över)tid)i)samband)med)appliceringen)av)olika)metoder)under)implementeringsfasen)
av)Lean)

2.1.6 5S,–,håll,städat,för,att,synliggöra,fel,

När! arbetet! med! att! implementera! Lean! påbörjas! är! ett! av! de! första! verktygen! som!
introduceras! 5SUmetoden! (Branestam,! 2013).! Principen! går! ut! på! att! städa! upp! i!
produktionen! och! enkelt! visualisera! och! lösa! problem! så! att! nya! problem! lätt!
uppmärksammas!(Liker!J.!K.,!2004).!Namnet!5S!kommer!från!att!de!ingående!delarna!av!
5S! alla! börjar! med! bokstaven! S! i! den! ursprungliga! japanska! teorin.! Dessa! har! sedan!
översats!till!bland!annat!engelska!och!svenska,!men!kontexten!är!samma:!

• S1!–!Sortera!(japansk!term:!seiri),! inventera!produktionsavdelningen!och!behåll!
det!som!är!relevant!för!verksamheten,!kasta!allt!annat!(Liker!J.!K.,!2004).!!

• S2!–!Systematisera!(seiton),!varje!sak!har!sin!plats!och!förvaras!så!att!de!är!lätta!
att!använda!vid!behov!(Womack!&!Jones,!2003).!

• S3! –! Städa! (seiso),! regelbundet! och! ordentligt.! Dels! hålls! verksamheten! renare!
och! dels! uppmärksammas! eftersatt! underhåll! då! städningen! fungerar! som! en!
inspektion!av!verksamheten!(Liker!J.!K.,!2004).!

• S4!–!Standardisera!(seiketsu),!utveckla!rutiner!och!metoder!för!att!säkerställa!att!
de! tre! första!S! (sortera,! systematisera!och! städa)! sker!på! regelbundna! intervall!
(Liker!J.!K.,!2004),!

• S5!–! Sköt!om! (shitsuke),! skapa!en! stabil! arbetsplats! som!har! för! vana!att! alltid!
följa! 5S! och! förbättra! dem! med! ständiga! förbättringar! (Liker! J.! K.,! 2004),!
(Womack!&!Jones,!2003).!

Genom! implementeringen! av! 5S!minskar! variationen! i! produktiviteten! då! såväl! enkla!
som!komplexa!problem!kommer!att!exponeras!(Liker!J.!K.,!2004).!
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2.1.7 Toyotas,standardisering,skiljer,sig,från,Taylorismen,

I!det!tredje!steget!vid!implementeringen!av!Lean!påbörjas!arbetet!med!standardiserade!
arbetssätt.! Detta! innebär! att! varje! avdelning! tar! fram! arbetsrutiner! som! har! en! hög!
standardiseringsgrad.! Varje! moment! har! tydliga! beskrivningar! av! metodik,!
materialåtgång!och!cykeltid!(Womack!&!Jones,!2003).!Standardiseringen!är!grunden!för!
en!dragande!produktion!med!ett!kontinuerligt!flöde!(Liker!J.!K.,!2004).!

Inom! klassisk!massproduktion! (Taylorismen)! finns! en! utbredd! bild! av! standardiserat!
arbetssätt! som! byråkratiskt! och! övervakande,! vilket! leder! till! underminering! av!
medarbetarnas! initiativförmåga! och! kreativitet! (Liker! J.! K.,! 2004).! Inom! TPS! har!man!
dock! lyckats! omvända! standardisering! till! något! positivt! som! tillåter! flexibilitet! och!
innovation.! I! själva! verket! är! standardisering! fundamentalt! för! att! lyckas! med!
kontinuerliga! förbättringar!och! således!nyckeln! till! att! skapa! ständigt!värdeadderande!
aktiviteter! (Liker! J.! K.,! 2004).! Utvecklandet! av! arbetsstandarder! börjar! tidigt! i!
Leanimplementeringen! och! följer! sedan!med! i! företagets! hela! utveckling! (Branestam,!
2013).! Standardisering! är! en! ständigt! pågående! aktivitet! som! identifierar! problem,!
etablerar! effektiva! metoder! och! definierar! hur! metoderna! skall! utföras! (Womack! &!
Jones,! 2003).! Viktigt! är! att! arbetet! alltid! drivs! av! medarbetarna,! snarare! än! utförs.!
Liksom!många!andra!delar! av!Leanfilosofin!är! standardisering!ett! viktigt!koncept,! och!
det!är!förståelsen!för!konceptet!som!förbättrar!möjligheterna!att!lyckas!(Liker!&!Meier,!
2006).!!

Vid!konventionell! standardisering! inom!tillverkningsindustrin!strävar!man!efter! lägsta!
möjliga!enhetskostnad!och!därefter!utvecklas!standarder!som!skall!möjliggöra!att!denna!
kostnad!alltid!hålls!(Olhager,!2000).!Fokus!är!således!på!kostnad!per!enhet,!till!skillnad!
mot!Toyotas!modell!där!hela!systemets!kostnader!angrips!genom!eliminering!av!slöseri!
(Liker!J.!K.,!2004).!I!den!konventionella!modellen!används!inte!sällan!en!tidsstudieman!
som! observerar! en! operatör! och! bestämmer! en! tid! för! arbetsmomentet.! Detta! är!
nödvändigtvis! inte!den!optimala!tiden!för!momentet,!snarare!den!tid!operatören!råkar!
använda! för! tillfället.! En! falsk! standardtid! etableras! och! anses! vara! effektiv! (Liker! &!
Meier,! 2006).! ! Även! om! målen! för! bägge! metoderna! är! desamma,! att! erhålla! högsta!
kvalitet! till! lägsta! pris! på! kortast! tid,! används! motsatta! metoder! för! att! lyckas.! Inom!
många!organisationer!finns!det!stora!mängder!inbyggt!slöseri!som!orsakas!av!slumpvisa!
aktiviteter! och! inkonsekventa! metoder.! För! att! bygga! bort! slöseri! måste! variationen!
inom!processerna!elimineras.!Variation,!menar!Toyota,!är!motsatsen!till!standardisering!
(Liker! J.! K.,! 2004).! Vägen! till! framgång! är! att! isolera! variationen! för! att! urskilja!
normalläget! och! således! skapa! en! standardmetod.! ! Visuell! kontroll! och! andra!
Leanverktyg!tillämpas!för!att!direkt! identifiera!prestandan,!och! justeringar!kan!göras! i!
realtid!så!att!prestandamålen!ständigt!uppfylls!(Liker!&!Meier,!2006).!

2.1.7.1 Systematisk,problemlösning,,

Trots! ett! standardiserat! arbetssätt! kommer! oplanerade! stopp! att! ske! i! produktionen,!
vilket!omedelbart!påverkar!produktiviteten!negativt.! Ibland!kan!detta!bero!på!externa!
faktorer!som!strömavbrott,!strejker!eller!råvarubrist.!Men!mer!ofta!uppstår!problemen!i!
den!egna!organisationen!(Olhager,!2000).!

!
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En!av!TPSs!största!styrkor!är!förmågan!att!identifiera!och!åtgärda!problem!direkt!när!de!
uppstår! istället! för! att! vänta! till! slutet! av! värdekedjan.! Principen! är! logisk! U! om! ett!
problem!uppstår!är!det!bäst!att!omedelbart!stoppa,!åtgärda!och! förhindra!möjligheten!
att!det!uppstår!igen!(Liker!J.!K.,!2004).!Tyvärr!är!verkligheten!en!annan!och!alltför!ofta!
läggs! fokus! på! att! tillverka! det! antal! enheter,! som! är! målet! för! dagen,! till! varje! pris.!
Fokus! i! massproduktion! är! just! mängden,! medan! Lean! fokuserar! på! eliminering! av!
slöseri!(Womack!&!Jones,!2003).!Naturligtvis!är!det!inte!fördelaktigt!att!ständigt!stoppa!
produktionen! för! att! korrigera! problem,! och!många! stopp! skulle!medföra! katastrofala!
konsekvenser.! Toyota! har! emellertid! byggt! ett! system! som! tillhandahåller! långsiktiga!
fördelar! med! produktionsstopp,! och! minimerar! de! negativa! effekterna! genom! en!
supportstruktur! som! snabbt! identifierar,! åtgärdar! och! förebygger! problem! (Liker! &!
Meier,!2006).!

Grunden!för!strukturen!är!att!varje!medarbetare!är!ansvarig! för!kvaliteten.!Paradoxalt!
nog! anses! kvalitetsgranskning! inte! vara! en! värdeadderande! aktivitet,! men! Toyota!
understryker! vikten! av! självinspektion! i! allt! standardiserat! arbete! (Liker! J.! K.,! 2004).!
Även! om! inspektionerna! är! en! form! av! slöseri,! förhindrar! dem! förekomsten! av! mer!
omfattande!slöseri.!Varje!medarbetare!har!som!ansvar!att (Womack & Jones, 2003):!

• Kontrollera!inkommande!produkter!och!säkra!att!de!är!fria!från!defekter!
• Verifiera!att!det!egna!arbetet!är!fritt!från!defekter!
• Aldrig!medvetet!skicka!vidare!defekta!produkter!till!nästa!steg!

Självinspektionen! är! en! del! av! arbetet! att! skapa! en! produkt! med! rätt! kvalitet! första!
gången,! att! alltså!minimera!antalet!defekta!produkter.!Enligt!Liker! (2004)!byggs!detta!
system!upp!genom!att!inkorporera!dessa!funktioner!i!produktion!och!göra!fel!omöjliga.!
Viktigt! är! också! att! skapa! en! kultur! bland! de! anställda! som! förstår! vad! ett! stopp! i!
produktionen! innebär! för! verksamheten.! Detta! skapar! en! organisation! som! inte! bara!
stannar! för! fel,! den! sätter! genast! igång! med! att! lösa! dem! och! förhindra! framtida!
missöden.!

2.1.8 Ständiga,förbättringar,,

När!både!standardisering!och!kulturen!för!Lean!är!väl!implementerad!i!en!organisation!
kan!man!gå!vidare! till!nästa!steg!–!ständiga! förbättringar! (Branestam,!2013).!Ständiga!
förbättringar,!eller!den!japanska!termen!kaizen,!beskrivs!ofta!som!hjärtat!i!Lean!(Liker!J.!
K.,! 2004),! (Womack! &! Jones,! 2003).! Innan! produktionen! i! en! organisation! är!
standardiserad! kan! ständiga! förbättringar! aldrig! genomföras! framgångsrikt.! Ett!
standardiserat! arbetssätt! beskrivs! tydligt! i! en! rutin! som! samtliga!medarbetare! följer,!
vilket!resulterar!i!att!alla!utför!momentet!på!precis!samma!sätt.!Givet!det!motsatta,!att!
alla!medarbetare!utför!momentet!på!sitt!unika!sätt,!är!det!omöjligt!att!veta!vad!som!skall!
förbättras!eftersom!alla!inte!utför!samma!delmoment.!Först!när!alla!gör!på!samma!sätt!
kan!gruppen!reflektera!över!sin!metod!och!söka!förbättringar!kontinuerligt.!(Liker!J.!K.,!
2004).!

Enligt! Toyota! är! det! enda! sättet! att! utveckla! sig! själv! att! följa! upp! vad!man! gjort.! De!
baserar!mycket!av!sin!verksamhet!på!Demingcykeln,!eller!PDCAZcykeln,!som!presenteras!
i! figur! 5! på! nästa! sida.! PDCA! är! en! förkortning! för! de! engelska! uttrycken! för! Planera,!
Utför,!Kontrollera!och!Agera!(Plan,!Do,!Check!&!Act).!(Liker!J.!K.,!2004)!
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PDCAUcykeln! kan! i! princip! appliceras! på! alla! verksamheter,! exempelvis! den! dagliga!
verksamheten! i!ett! företag.!Man!utgår! från!normalläget! för!organisationen,!det!dagliga!
agerandet.! När! en! avvikelse! eller! ett! problem! uppstår! så! skapar! man! en! plan! för! att!
bemöta!den.!Man!utför! sedan!planen!och! följer!upp!med!en!kontroll.!Det!man! lärt! sig!
utifrån!incidenten!tar!man!med!sig!in!i!den!dagliga!verksamheten!och!cykeln!börjar!om.!
(Liker!J.!K.,!2004)!

En!annan!variant!på!PDCAUcykeln!är!att!man!börjar!varje!möte!med!att!kontrollera!hur!
det!har!gått!sedan!det!senaste!mötet! i! förhållande!till!det!man!hade!planerat.!Därefter!
analyseras!hur!man!agerade!vid!de!tillfällen!avvikelser!uppstod.!Därefter!planerar!man!
framåt!i!tiden,!men!hänsyn!till!de!avvikelser!som!skett!innan!mötet.!När!planen!är!lagd!
utför!man!den!under!tiden!tills!nästa!möte.!(Branestam,!2013)!

2.1.9 Värdeflödesanalys,

Ett!av!de!viktigaste!och!mest!använda!verktygen!inom!Lean!är!värdeflödesanalys+(VFA)!
som! analyserar! en! organisation! utifrån! värdeadderande! och! ickeUvärdeadderande! tid!
(Liker! J.! K.,! 2004).! Toyota! menar! att! de! ickeUvärdeadderande! aktiviteterna! är! direkt!
slöseri.!Analysen!utförs!genom!att!man!går!igenom!hela!produktionsflödet,! från!början!
till! slut,! och! noterar! hur! mycket! material! som! finns! i! varje! steg.! Denna! information!
används!sedan!på!en!liggande!axel!där!varje!aktivitet,!produktion!eller!lager,!skrivs!upp!
från! vänster! till! höger! i! den! ordning! de! sker! i! värdeflödet! (Womack! &! Jones,! 2003).!
Slutligen! erhålls! en! kvot! mellan! värdeadderande! tid! och! ickeUvärdeadderande! tid.!
Vanligen!utgör!den!värdeadderande!tiden!knappt!10!%!av!den!totala!ledtiden!(Olhager,!
2000).!!

2.1.10 Takttid,

Takttiden!är!ett!centralt!begrepp!inom!Lean!och!beskrivs!ofta!som!själva!hjärtrytmen!i!
produktionen!(Liker!J.!K.,!2004).!Syftet!med!takttiden!är!att!fördela!kundens!efterfrågan!
till!ett!jämnt!behov.!Generellt!tittar!man!dels!på!hur!kundens!efterfrågan!ser!ut!över!en!
tidsperiod,!och!dels!hur!mycket!arbetstid!som!finns!tillgänglig!under!den!tiden!(Womack!
&!Jones,!2003).!!

Figur)5.)PDCARcykeln.)
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Matematiskt!uttrycks!takttiden!(Branestam,!2013):!

!"#$$%& = !"##$ä!"#$"!!"#
!"#$%#&!!"ℎ!"!

Ett!enkelt!exempel!är!ett! företag!som!tillverkar!cyklar!och!säljer!1!920!cyklar!om!året.!
Den! totala! arbetstiden!på! ett! år! är! åtta! timmar! om!dagen,! fem!dagar! i! veckan! och! 48!
veckor! om! året.! Den! tillgängliga! tiden! blir! då! 1! 920! timmar! om! året.! Själva! takttiden,!
alltså! den! tid! som!man!måste! tillverka! en! cykel! på,! är! en! timme.! Dock! används! ofta!
inversen!av!takttiden,!framförallt!när!det!gäller!den!typ!av!verksamhet!som!producerar!
många! enheter! på! kort! tid.!Resultatet! blir! att! det! ska!produceras! en! cykel! per! timme,!
varken!mer!eller!mindre.!(Branestam,!2013)!

Om! detta! sedan! appliceras! på! hela! produktionen! där! cykeln! tillverkas,! under!
förutsättningen! att! alla! jobbar! 40! timmarsveckor,! ska! varje! avsnitt! producera! delar!
motsvarande!en!cykel!per! timme.!De!avdelningar!som!producerar!snabbare!skapar!ett!
mellanlager! innan! nästa! avdelning! och! binder! onödigt! kapital,! de! avdelningar! som! är!
långsammare!bildar!istället!en!flaskhals!(Liker!J.!K.,!2004).!

I! litteraturen! beskrivs! takttiden! ofta! med! exempel! som! ovan,! men! som! kommer! att!
framgå!i!den!empiriska!delen!är!verkligheten!ofta!mer!komplicerad.!En!enkel!fråga!som!
”vad! är! kundbehovet?”! blir! svår! att! besvara! när!man! inte! riktig! vet! vad! takttiden! ska!
användas! till! eller! i! vilken! enhet! den! skall! mätas.! Är! kundbehovet! på! en!
kvalitetsavdelning!ett!visst!antal!frisläppta!slutartiklar!varje!vecka!eller!ett!visst!antal!av!
en!specifik!analys!varje!dag?!

Att!ta!fram!en!takttid!kan!göras!på!flera!olika!sätt,!men!om!inte!fokus!redan!från!början!
ligger!på!hur!verktyget!faktiskt!ska!användas,!så!kommer!resultatet!att!vara!ointressant!
(Branestam,! 2013).! Takttiden! är! en! av! grunderna! till! att! skapa! ett! kontinuerligt! flöde!
och!kräver!att!alla!avdelningar!dels!håller!takten,!men!framförallt!producerar!”rätt!sak!i!
rätt!tid”!(Liker!J.!K.,!2004).!

2.1.11 Kanban,skapar,flöde,och,dragande,påfyllning,

Kanban!är!japanska!och!betyder!ungefär!”visuellt!kort”!(Olhager,!2000).!Kortet!används!
som!information!för!beordring!av!material!och!produktion.!Kanbanlösningar!är!bara!en!
av! flera! möjliga! realiseringar! av! JITUfilosofin,! men! eftersom! buffertlager! byggs! in! i!
systemet!är!Kanban!inte!den!bästa!möjliga!lösningen.!Hos!Toyota!läggs!varje!komponent!
eller!detalj!i!en!speciell!lastbärare!avsedd!för!ett!förutbestämt!antal!av!artikeln!(Liker!&!
Meier,! 2006).! Lastbäraren! kan! vara! en! låda! eller! en! container! och! beror! av! detaljens!
fysiska! storlek! och! ekonomiska! orderkvantitet.! Det! finns! två! typer! av! Kanbankort:!
Produktionskanban! förser!den!tillverkande!enheten!med!information!om!vad!som!skall!
tillverkas!medan!Transportkanban! används!av!den! förbrukande!enheten! för!att!hämta!
nytt!material!(Olhager,!2000).!!

Vid!kundorder!undersöks!först!om!leverans!kan!ske!direkt!från!lager.!Om!det!är!möjligt!
sker! direktleverans.! Sedan! säkerställer! Kanbansystemet! att! buffertlagret! återställs! till!
en! lämplig! nivå! (Womack!&! Jones,! 2003).!Om! leverans! inte! kan! ske! direkt!måste! den!
sista!tillverkningsavdelningen!färdigställa!mot!kundorder.!!
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Förhoppningsvis!räcker!det!material!som!finns!i!inbyggda!buffertlager,!annars!sänds!en!
signal!bakåt!i!flöde!att!fylla!på!mer!material!(Olhager,!2000).!!

Olhager!(2000)!använder! följande!samband! för!antalet!Kanbankort!som!behövs! för!en!
artikel:!

! = ! ∗ !!(1+ !!)
! !

! = !"#!$%#!!"#$"#%&'(!
! = !"#!$"$å!"#!!"#!!"#$%&ℎ!"!
! = !"#$%#!
! = !ä!"#ℎ!"#$%&"'(! !"#$%&'()$(*+# !
! = !"#!$%#!!"ℎ!"!#!!"!!"#$%&'(!!!!"!!"!"#ä!"!#!

Kanbankort!är!ett!bra!exempel!på!visuell!styrning!eftersom!korten!administreras!på!en!
tavla!efter!ett!givet!system.!När!mängden!kort!av!en!viss!sort!ökar!blir!det!tydligt!för!den!
som! ser! tavlan! att! det! finns! ett! behov! att! starta! produktionen! (Branestam,! 2013).! En!
dator! kan!mycket! väl! representera! tavlan! och! åskådliggöra! samma! situation.!Men!när!
korten!flyttas!måste!datorn!uppdateras!kontinuerligt,!vilket!inte!alltid!sker!(Greif,!1991).!
Det!är!inte!bara!tekniken!att!visualisera!information!som!är!Kanbankortens!styrka.!Det!
vitala!är!också!att!medarbetarna!ständigt!har!tillgång!till!logisk!och!korrekt!information.!
Synligheten!beror!av!tre!fundamentala!regler!(Greif,!1991):!

• Situationen!är!synlig!för!alla!
• Mål!och!regler!är!synliga!för!alla!
• Varje!person!deltar!och!finner!sig!själv!delaktig!

Vem!som!helst!kan!avgöra!mängden!ej!färdiga!order,!vilket!motsvarar!mängden!arbete!
som! behövs! vid! en! arbetsstation,! genom! att! räkna! antalet! Kanbankort! i! kö.! Är! tavlan!
dessutom! försedd! med! en! varningsnivå! kan! även! förseningar! synliggöras! direkt.! Det!
finns!flera!exempel!från!företag!som!tillämpar!Kanban!där!medarbetare!slagit!larm!om!
kritiska!nivåer,!vilket!sedan!visat!sig!bero!på!felplacerade!Kanbankort.!Detta!visar!på!en!
av!teknikens!styrkor,!att!visuellt!indikera!när!ett!mänskligt!fel!begåtts.!(Greif,!1991)!

2.2 Produktionsplanering%och%styrning%

Jan!Olhager!(2000)!beskriver!produktionsplaneringens!roll!och!hur!företagets!affärsplan!
ger! en! övergripande! bild! över! vad! som! skall! tillverkas! på! kort! och! lång! sikt.! De!
övergripande!målen!för!planering!och!styrning!är:!

• Hög!leveransservice!genom!korta!och!säkra!leveranstider!
• Låga!tillverkningskostnader!genom!högt!och!jämnt!resursutnyttjande!
• Låga! kostnader! för! kapitalbindning! i! förråd,! produkter! i! arbete! och!

färdigvarulager!genom!kort!genomloppstid!i!förråd,!produktion!och!lager!

Det! är! inte! alltid! alla! dessa! mål! kan! uppfyllas! samtidigt.! Vanligen! förekommer!
avgränsningar!och!prioriteringar!mellan!målen!(Skärvad!&!Olsson,!2008).!Beroende!på!
situationen!agerar!företagen!olika.!!



MG202X!Examensarbete! ! Erik!Bjurfors!
KTH!Våren!2013! ! Joachim!Westerlund!

18!
!

Vid! högkonjunktur! prioriteras! högt! resursutnyttjande,! medan! kort! genomloppstid!
prioriteras! vid! lågkonjunktur.! Att! ha! en! hög! leveransservice! bör! dock! alltid! vara! ett!
prioriterat!mål!(Olhager,!2000).!!

Primärt! rör! besluten! gällande! material! och! produktion,! både! på! kort! och! lång! sikt,!
följande!frågor!(Branestam,!2013):!

• Vad!skall!tillverkas?!
• Hur!mycket!skall!tillverkas?!
• När!skall!tillverkning!ske?!
• Vilka!resurser!skall!utnyttjas?!

Planeringen!är!normalt!uppdelad!mellan!olika!hierarkiska!nivåer! i! företaget.!Beslut!på!
hög!nivå!bör!kopplas!till!beslut!på!de! lägre!nivåerna.!Detta!görs! i!regel!genom!att!säljU!
och! verksamhetsplaneringen! ger! ramar! till! planeringen! på! de! övriga! nivåerna! genom!
nedbrytning! av! kundbehovet! till! enskilda! produkter! (Olhager,! 2000).! Den! operativa!
verksamheten!med! detaljerad! och! aktuell! information! återkopplar! sedan! till! de! högre!
nivåerna.!En! schematiskt!bild! av!klassisk!planering!återfinns! i! figur!6!nedan.! Samtliga!
planeringsnivåer!hanterar!de!fyra!frågorna!ovan,!dock!med!olika!detaljnivå!(Branestam,!
2013).!!

SäljU!och!verksamhetsplaneringen!är!den!översta!nivån!i!hierarkin!som!arbetar!med!lång!
planeringshorisont.!Denna!planering!bygger!främst!på!prognoser!och!syftar!bland!annat!
till!att! identifiera!kapacitetsbehov!(Skärvad!&!Olsson,!2008).!Här! finns!olika!strategier!
för! att! möta! behoven,! bland! annat! utjämnad! produktion,! lagerlös! produktion! och!
optimering!i!olika!former.!Nedan!redogörs!för!några!av!dessa!strategier.!(Olhager,!2000)!

!

Figur)6.)Övergripande)bild)över)planering)av)material)och)kapacitet.)

Affärsplan!

Efterfrågeadministration!
U!Prognos!
U!Kundorder!

SäljU!och!
verksamhetsplanering!

Huvudplanering!
Materialplanering!
Lagerstyrning!

Detaljplanering!
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2.2.1 SäljO,och,verksamhetsplanering,är,företagets,nervsystem,,

Ett! generellt! problem! för! säljU! och! verksamhetsplanering! är! att! bestämma!
produktionstakter!per!period!över!en!planeringshorisont,!ett!problem!som!är!dynamiskt!
i! sin! natur! eftersom! produktionstakten! kan! ändras! mellan! två! perioder! (Branestam,!
2013).! Inom! en! planeringsperiod! bestäms! även! produktmixen.! Rent! allmänt! vill! man!
skapa! en! produktionsplan! som! balanserar! försäljning! och! produktion! i! syfte! att!
minimera! kostnader! för! lagerhållning,! extra! kapacitet! (outsourcing! eller! övertid)! och!
ändring! av! produktionstakt.! Det! är! inte! lämpligt! att! systematiskt! planera! större!
övertidsuttag!över!längre!perioder!(Olhager,!2000).!!

Två!renodlade!planeringsstrategier! finns!som!är!extrema!i!var!sin!riktning.!En!strategi!
för! utjämnad! produktion! innebär! att! produktionstakten! hålls! konstant! under! hela!
perioden.!Variationer! i! efterfrågan! från!kund! tas!upp!genom! lager! eller! förändringar! i!
orderstock! (Olhager,! 2000).! Den! motsatta! strategin! är! en! lagerlös! produktion! där!
produktionen! i! varje! period! svarar! direkt! mot! periodens! försäljning! (kundens!
efterfrågan).!Vid!produktion!mot!kundorder! innebär!detta!att!orderstocken!minimeras!
(Womack! &! Jones,! 2003).! Mellan! dessa! två! extrema! strategier! finns! ett! stort! antal!
blandstrategier.!!

2.2.2 Lagerdimensionering,och,statistisk,processkontroll,,,

När! storleken! på! ett! lager! skall! bestämmas! finns! det! fem! huvudparametrar! att! ta! i!
beaktning!enligt!AstraZeneca!(Waterhouse,!2009):!

• Påfyllnadsledtid!!
• Påfyllnadsintervall!
• Variation!i!tillverkningen!
• Variation!i!efterfrågan!!
• Policylager!

Påfyllnadsledtiden! är! den! tid! det! tar! tillverkningen! att! fylla! på! lagret! med! en! given!
kvantitet.! Mängden! utgår! från! ett! genomsnittligt! behov.! På! samma! sätt! motsvarar!
påfyllnadsintervallet! hur! ofta! påfyllningen! kan! ske.! Utöver! dessa! två! grundläggande!
parametrar! som! skapar! storleken! på! arbetslagret! finns! två! typer! av! variationer! som!
kräver! ytterligare! lager.! Tillverkningsvariationen! motsvarar! hur! mycket!
påfyllnadsmängden!varierar!i!tid!och!kvantitet,!alltså!hur!utfallet!skiljer!sig!från!planen.!
Denna!variation!täcks!av!ett!säkerhetslager,!vars!storlek!är!en!funktion!av!variationen.!
Även! efterfrågan! från! kunden! kan! variera,! vilket! medför! ett! behov! av! ett! andra!
säkerhetslager.!Den! sista!parametern,! policylagret,! är! en! extra! säkerhetsåtgärd!utöver!
de! som! redan! vidtagits.! Alla! dessa! parametrar! utgör! tillsammans! det! totala!
lagerbehovet,!vilket!illustreras!i!tabell!1!på!nästa!sida!(Waterhouse,!2009).!
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Tabell)1.)Det)totala)lagerbehovet)utgörs)av)flera)olika)parametrar.)

Arbetslager)

Arbetslager)Lager! som! täcker! den! genomsnittliga! efterfrågan! mellan!
lagerpåfyllningarna.!Lagret!är!en!funktion!av!det!genomsnittliga!
behovet!och!påfyllnadsledtiden.!!

Säkerhetslager)(variation)i)tillverkning))

Säkerhetslager)
(variation)i)
tillverkning))

Lager! som! täcker! variationen! i! tillverkningens! ledtid! och!
levererad! kvantitet.! Lagret! är! en! funktion! av! genomsnittlig!
efterfrågan,! ledtidsvariation! och! skillnaden! mellan! planerad!
kvantitet!och!faktiskt!utfall.!!

Säkerhetslager)(variation)i)efterfrågan))
Säkerhetslager)
(variation)i)
efterfrågan))

Lager!som!täcker!variationen!i!kundernas!efterfrågan.!Lagret!är!
en! funktion! av! variationen! i! efterfrågan! och! kundens!
anpassningsförmåga.!

Policylager)

Policylager)
Lager! som! utgör! en! extra! säkerhetsåtgärd! för! att! täcka!
eventuella!risker.!!

Säkerhetslagret!ska!täcka!de!slumpmässiga!variationerna!i!efterfrågan!under!ledtid,!det!
vill! säga! från!det! att! en!order! läggs! till! dess! att! produkterna! är!disponibla! i! lagret! för!
leverans! till! kund! (Olhager,! 2000).! Variationerna! är! viktiga! att! ta! i! beaktning! när!
lagerstorleken!beräknas!(Waterhouse,!2009).!Variationerna!kan!vara!fördelade!på!olika!
sätt,! vilket! kräver! olika! tillvägagångssätt! vid! beräkningarna.! En! pragmatisk! metod! är!
statistisk+ processkontroll! (SPC),! som! beräknar! variationen! baserat! på! rörliga!
gränsvärden!och!är!oberoende!av!fördelningen!i!den!underliggande!informationen.!Om!
avvikande! mönster! finns! i! informationen,! såsom! enstaka! extremvärden,! bör! dessa!
uteslutas!ur!underlaget.!Den!största!variationen!i!den!underliggande!informationen!bör!
representera!tre!standardavvikelser!från!medelvärdet!(Waterhouse,!2009).!För!att!SPC!
ska!vara!tillämpbart!måste!antalet!mätvärden!överstiga!15!stycken!(Waterhouse,!2009).!!

!

!
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2.2.3 Kostnader,förknippade,med,säljO,och,verksamhetsplanering,

Nedanstående!kostnader!kan!identifieras!med!säljU!och!verksamhetsplanering:!

• Volymberoende! produktionskostnader,! det! vill! säga! rörliga! kostnader! för!
material!och!lön!med!mera.!

• Lagerhållningskostnader,!för!till!exempel!säsongslager!och!säkerhetslager.!
• Kostnader! för! ändrad! produktionstakt,! till! exempel! för! anskaffande! av! extra!

kapacitet!genom!maskininvestering,!nyanställning,!legoarbete!eller!övertid.!

Lagerhållningskostnaden! omfattar! kapitalkostnaden! för! material! (lånekostnaden! för!
kapital!för!att!köpa!råmaterial!och!komponenter)!samt!i!många!fall!fördelade!kostnader!
för! materialhantering,! försäkring,! kassation! och! åldrande.! Inte! sällan! är! lagerräntan!
cirka!15!till!40!%,!beroende!på!vilka!kostnadskomponenter!som!beaktas.!Kostnaden!kan!
fördelas!olika!mellan!olika!artiklar.!Skrymmande!artiklar!kräver!mer!utrymme!än!andra!
och! även! mer! omfattande! hantering,! varför! lagerhållningsräntan! för! dessa! bör! vara!
högre! än! för! små! artiklar.! Vid! uppskattning! av! bristkostnad! bör! man! ta! hänsyn! till!
kostnader! för! restorderhantering,! goodwillförluster! och! försäljningsbortfall.! (Olhager,!
2000),!(Skärvad!&!Olsson,!2008)!

2.2.4 Noggrann,styrning,vid,produktion,mot,lager,håller,kostnaderna,nere,

Oavsett!om!tillverkning!sker!mot! lager!eller!mot!kundorder!så!är! lagerstyrning!viktigt!
(Olhager,! 2000).! I! lager! hålls! bland! annat! råmaterial! och! halvfabrikat! som! ingår! i!
flertalet!produkter.!Generellt!är!det!lager,!som!svarar!mot!kundorderpunkten,!viktigast!
ur!kundens!perspektiv.!Det!är!viktigt!att!detta!lager!har!rätt!varians!av!artiklar!så!att!en!
kundorder!alltid!hinner!levereras!under!den!angivna!leveranstiden.!Av!den!anledningen!
är! det! viktigt! att! hela! tiden! säkerställa! lagernivåerna.! För! låga! nivåer! kan! leda! till!
bristsituationer!och!försenade!leveranser,!medan!för!höga!nivåer!leder!till!onödigt!höga!
kapitalbindningar!(Branestam,!2013).!!

De!tre!grundläggande!formerna!för! lagerhållning!ur!ett! flödesperspektiv!är! förråd,!PIA!
och!färdigvarulager!(Olhager,!2000).!Nedan!förklaras!dessa!tre!mer!ingående:!

• Förråd!omfattar!råmaterial,!komponenter!och!andra!artiklar!som!är!avsedda!för!
vidare!bearbetning!eller!montering.!

• PIA!omfattar!dels!artiklar!som!är!under!bearbetning!och!dels!halvfabrikat!i!lager!
mellan! olika! avdelningar.! Mellanlager! kan! även! ligga! fysiskt! åtskilt! från!
produktionsprocessen.! Inte! sällan! utgörs! 90! %! eller! mer! av! den! totala!
produktionsledtiden!för!en!order!av!kötid!(Liker!J.!K.,!2004).!

• Färdigvarulager!omfattar!slutprodukter!som!är!redo!för!leverans!till!kund.!Dessa!
produkter!kan!vara!färdigpaketerade,!annars!sker!paketeringen!mot!kundorder.!

!

!



MG202X!Examensarbete! ! Erik!Bjurfors!
KTH!Våren!2013! ! Joachim!Westerlund!

22!
!

2.3 Litteratur%på%områdena%ledarskap%och%motivation%

En!stor!anledning!till!att!Lean!inte!blir!framgångsrikt!i!organisationer!är!att!många!tror!
att! det! handlar! om! att! arbeta! med! några! få! verktyg! och! metoder! när! det! egentligen!
handlar!om!att!etablera!en!helt!ny!företagskultur!(Liker!J.!K.,!2004).!För!att!Lean!ska!bli!
verklighet! så! krävs! det! att! företagets! kultur! förändras! i! grunden! och! att! denna!
förändring!drivs!uppifrån!(Branestam,!2013).!Av!denna!anledning!är!studier!i!vad!som!
motiverar!individer!och!driver!förändring!av!stor!vikt!när!Lean!ska!implementeras.!

2.3.1 Motivation,

Hur!en!grupp!arbetar!och!löser!sina!problem!är!beroende!av!flera!faktorer.!Bland!annat!
vad! gruppens!medlemmar! känner! för! själva! uppgiften! samt! deras! attityd! och! vilja! att!
samarbeta.! Samarbete! påverkar! också! individernas! förmåga! att! lyssna! och!
kommunicera!på!ett!kreativt!och!konstruktivt!sätt.!Hur!stort!intresse!det!finns!i!gruppen!
att!testa!nya!vägar!för!att!lära!och!lösa!problem!har!också!det!betydelse!(Bolman!&!Deal,!
2005).! Möjligheten! att! en! grupp! utvecklas! i! positiv! riktning! gynnas! om! det! krävs!
samordning! och! gemensam! problemlösning,! där! gruppens! gemensamma! kompetens!
utnyttjas! för!att! lösa!problemet.!Projektledarens!roll!är!viktig,!projektets!syfte!och!mål!
måste!förankras!hos!deltagarna,!arbetet!skall!delegeras!och!dessutom!bör!intresse!och!
uppskattning! visas! för! vad! gruppens! medlemmar! gör.! Genom! att! ställa! krav! kan!
gruppledaren!visa!att!uppgiften!är!viktig!och!att! resultatet! spelar! roll.!Människor!med!
positiv!grundsyn!är!ofta!lätta!att!engagera.!De!är!motiverade!att!göra!ett!bra!jobb!och!ser!
projekten!som!en!möjlighet!att!utveckla!den!egna!kompetensen.!(Tonnquist,!2010)!

2.3.2 Uppmuntran,till,egna,initiativ,

Att! uppmuntra,! tillvarata! och! vidareutveckla! medarbetarnas! idéer! är! viktigt! för! att!
motivera!och!skapa!engagemang!(Liker!J.!K.,!2004).!Somliga!delar!med!sig!av!glädje!och!
vilja! att! hjälpa,! medan! andra! håller! på! sitt.! En! metod! är! att! skapa! incitament! som!
uppmuntrar! medarbetarna! att! dela! med! sig! och! samarbeta.! Incitament! ska! motivera!
individen!till!ett!visst!beteende!som!främjar!projektet!(Womack!&!Jones,!2003).!För!att!
incitament!ska!ha!någon!verkan!måste!de!individanpassas!så!att!de!ses!som!en!belöning.!
Det! finns! inga!generella! incitament!eller!belöningar!eftersom!människor!drivs!av!olika!
motiv!och!behov!(Tonnquist,!2010).!Varje!sådant!försök!att!få!någon!att!vilja!göra!något!
genom! att! erbjuda! belöning,! är! ett! försök! att! tillämpa! extern! betingad! motivation.!
Pengar!anses!allmänt!vara!en!bra!motivationsfaktor,!men!det!är!inte!pengarna!i!sig!som!
motiverar!utan!vad!man!kan!göra!med!dem.!Att!arbeta!med!ekonomiska!incitament!är!
bra!om!man!finner!ett!väl!fungerande!system!för!att!identifiera!och!värdera!det!som!ska!
belönas.! Belöningen! ska! gälla! alla! i! gruppen! och! inte! bara! gynna! vissa! personer!med!
specifika!kunskaper!eller!roller.!(Tonnquist,!2010)!

2.3.3 Inneboende,motivation,

Äkta!motivation! kommer! inifrån! (Tonnquist,! 2010).! Den! inneboende!motivationen! är!
långvarig! till! skillnad! från! den! externa! motivationen! som! endast! existerar! så! länge!
belöningen!är!tillgänglig.!De!flesta!organisationer!har!problem!i!en!eller!annan!form!med!
att! motivera! sina! medarbetare! (Bolman! &! Deal,! 2005).! Kunskap! om! motiverande!
faktorer! är! centralt! för! att! skapa! motiverade! individanpassade! incitamentsU! och!
belöningssystem.!!
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När!man! utformar! ett! belöningssystem!måste!man! ha! fundamental! förståelse! för! vad!
som!driver! olika!människor! och! i! synnerhet! insikt! om!att! det! som!driver!mig,! kanske!
inte! alls! är! intressant! för! mina! medarbetare,! eftersom! varje! människa! är! unik!
(Tonnquist,!2010).!!

2.3.4 Maslows,behovstrappa,

Maslows!behovstrappa!utgår!från!att!människan!har!ett!antal!grundläggande!behov!som!
kan! ordnas! hierarkiskt.! I! botten! på! hierarkin! finns! de! fundamentala! behoven! som! är!
nödvändiga! för! vår! existens.! Dessa! behov! måste! vara! tillfredsställda! innan! behov! på!
högre! nivå! känns! motiverade.! När! behoven! på! en! lägre! nivå! är! tillgodosedda! riktas!
individens! intresse! mot! att! tillfredsställa! behov! på! nästa! nivå.! Om! de! fysiologiska!
behoven!är!tillfredsställda!går!personens!energi!åt!till!att!skaffa!säkerhet!och!trygghet,!
därefter!sociala!relationer!och!till!sist!uppskattning!och!självförverkligande.!(Tonnquist,!
2010),!(Bolman!&!Deal,!2005)!

En!utveckling!av!Maslows! teorier!gjord!av!Herzberg!menar!att!yttre! faktorer! som! lön,!
fysisk! arbetsmiljö! och! arbetsvillkor! ger! endast! en! acceptabel! nivå! av!
arbetstillfredsställelse,! medan! inre! faktorer! som! prestation,! erkännande,! ansvar,!
befogenhet! och! utvecklingsmöjligheter! ger! en! högre! grad! av! tillfredsställelse! i! arbetet!
(Tonnquist,! 2010),! (Bolman! &! Deal,! 2005).! Enligt! dessa! teorier! måste! de! yttre!
faktorerna!vara!tillgodosedda!före!de!inre.!Medarbetarna!måste!alltså!uppleva!att!de!har!
rättvis! lön! och! bra! arbetsmiljö! innan! behovet! av! ansvar! vaknar! på! allvar.! Vad! en!
människa!bedömer!rättvist!och!bra!kanske!inte!överensstämmer!med!andra!människors!
uppfattning!(Tonnquist,!2010).!

!

Figur)7.)Maslows)behovshierarki.)

!

• Frihet!under!ansvar!
• Möjlighet!att!utvecklas!
• Stimulerande!arbetsinnehåll!

SjälvU
förverkligande!

• Titel,!ansvar!och!befogenheter!
• Befordran!
• Speciella!förmånder!

Uppskattning!

• Förhållande!till!chefen!
• Grupptillhörighet!
• Lunchsällskap!

Gemenskap!

• Arbetsplats!
• Försäkringar!&!trygghet!
• Information!

Trygghet!

• Lön!
• Arbetstider!
• Semester!

Fysiska!behov!
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2.3.5 Förändringsledarskap,

För!att!kunna!säkerställa!en! lyckad! förändring!bör!man! tidigt!analysera!hur!resultatet!
kommer!att!påverka!gällande!arbetssätt!och!normer!i!organisationen!(Tonnquist,!2010).!
Förändringar!som!känns!hotande!kommer!att!väcka!motstånd,!medan!förändringar!som!
upplevs!gynna!medarbetarna!automatiskt!kommer!att!stödjas!(Womack!&!Jones,!2003).!
Det! är! först! vid! införandet! som! ett! projekt! blir! uppenbart! för! dem! som! berörs! av!
resultatet.!Ju!mer!man!försöker!etablera!en!oönskad!förändring,!desto!större!motstånd!
kommer!man!att!möta!(Tonnquist,!2010).!!!

Alla!organisationer!har!oskrivna!regler!som!styr!medarbetarnas!dagliga!arbete,!det!är!en!
del! av! företagskulturen! (Bolman! &! Deal,! 2005).! Dessa! regler! baseras! på! vad!
medarbetarna! upplever! som! önskvärt! att! göra! och! påverkar! således! verksamhetens!
inriktning!och!effektivitet.!Man!måste!förstå!dessa!regler!innan!man!kan!förändra!dem!
(Bolman!&!Deal,!2005).!Tonnquist! (2010)!beskriver!en!metod! för!att! identifiera!dessa!
oskrivna!regler.!Metoden!bygger!på!att!man!ta!reda!på!vilka!motivatorer,!möjliggörare!
och!utlösare!som!styr!personalens!agerande.!Dessa!visas!nedan!i!figur!8.!För!att!kunna!
arbeta!effektivt!med!förankring!och!förberedelse!behöver!man!förstå!vad!som!driver!och!
motiverar! medarbetarna,! och! använda! denna! kunskap! på! ett! konstruktivt! sätt.! Utan!
denna!insikt!riskerar!förändringsarbetet!att!misslyckas!(Tonnquist,!2010).!

Figur)8.)Identifiering)av)oskrivna)regler)utifrån)personalens)agerande.)

Genom!samtal!kan!man!kartlägga!den!bakomliggande!drivkraften!hos!medarbetarna.!Att!
ändra!människor! är! svårt,! eller! omöjligt,! om! de! själva! inte! är!motiverade! (Bolman! &!
Deal,! 2005).! Försök! hellre! att! uppmuntra! det! som! upplevs! som! lönsamt! att! göra!
(utlösare)!och!hur!man!blir!belönad!(möjliggörare).!(Tonnquist,!2010)!

2.3.6 Förändring,och,utbildning,

Varje! investering! i! en! förändring! kräver! motsvarande! investeringar! i! utbildning!
(Tonnquist,!2010).!Många! förändringsinitiativ!misslyckas!eftersom!chefer! inte!bryr!sig!

Motivatorer!
• Vad!som!upplevs!
som!viktigt!av!
medarbetarna!

Möjliggörare!
• Vem!som!

tillhandahåller!
belöningar!eller!
bestraffningar!

Utlösare!
• Hur!man!bär!sig!åt!
för!att!bli!belönad!
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om! att! lägga! ned! den! tid! och! de! resurser! som! krävs! för! att! utveckla! nya! nödvändiga!
kunskaper! och! färdigheter.! Ett! exempel! är! när! ledningsgruppen! på! ett! större! företag!
bestämde!sig!för!att!köpa!in!toppmodern!utrustning!eftersom!de!var!övertygade!om!att!
den!skulle!halvera!tiden!mellan!order!och!leverans.!Snabbare!leveranstider!sågs!som!en!
konkurrensfördel.! Den! nya! strategin! växte! fram! under! många! timmar! av! noggrann!
analys.! Snart! efter! implementeringen! insåg! företagsledningen! att! personalens!
inarbetade!arbetsmetoder!var!föråldrade!och!all!erfarenhet!på!försäljningsavdelningen!
hade! plötsligt! blivit! värdelös,! då! den! nya! utrustningen! ställde! krav! på! ny! kompetens!
bland!personalen.!Bristen!på!adekvat!utbildning!medförde!således!en!dyr!och!ineffektiv!
teknik!och!krossat!självförtroende!bland!försäljningspersonalen.!(Bolman!&!Deal,!2005)!

Människor!har!goda!skäl!att!motsätta! sig! förändring.! Ingen!gillar!att!känna!sig!ängslig!
och!inkompetent.!Förändrade!rutiner!och!procedurer!undergräver!befintliga!kunskaper!
och!färdigheter.!Dessutom!hämmas!människors!självförtroende!och!förmåga!att!utföra!
sina!uppgifter!på!ett!framgångsrikt!sätt!(Tonnquist,!2010).!När!människor!ombeds!göra!
någonting! de! inte! förstår,! kan! eller! tror! på! känner! de! sig! lätt! förvirrade,! ängsliga! och!
osäkra.! Ibland! nickar! de! instämmande! när! det! nya! förs! på! tal! medan! de! i! hemlighet!
maskar!och!gör!allt!för!att!spjärna!emot!förändringen.!Chanserna!för!att!de!anställda!ska!
förstå!och!känna!sig!bekväma!med!de!nya!metoderna!ökar!om!man!gör!dem!delaktiga!i!
förändringsprocessen!och!ger!dem!utbildning!och!mentalt!stöd.!(Bolman!&!Deal,!2005)!

Förändring! kan! också! undergräva! den! rådande! ordningen! och! skapa! förvirring,!
mångtydighet!och!misstänksamhet.!Människor!vet!inte!längre!vad!som!förväntas!av!dem!
och!vad!de!kan!förvänta!sig!av!andra.!Man!riskerar!en!situation!där!alla!tror!att!ansvaret!
ligger! hos! någon! annan! så! att! ingenting! blir! gjort! till! slut! (Tonnquist,! 2010).! Klarhet,!
förutsägbarhet!och!rationalitet!ger!vika! för! förvirring,!kontrollförlust!och!en!känsla!av!
att!det!snarare!är!politik!än!policy!som!bestämmer!utfallet.!För!att!komma!till!rätta!med!
den! typen! av! svårigheter! måste! man! i! förändringsarbetet! ta! hänsyn! till! strukturella!
frågor!och!vidta!åtgärder!för!att!anpassa!roller!och!relationer.!Ibland!måste!man!formellt!
omförhandla!den!strukturella!ordningen,!kanske!med!hjälp!av!en!ny!ansvarsfördelning.!
(Bolman!&!Deal,!2005).!

2.4 Litteratur%om%läkemedelsindustrin%%

För! att! framgångsrikt! kunna! använda! Leanverktyg! som! utvecklats! inom!
fordonsindustrin,!måste!vi! förstå!hur! läkemedelsindustrin! fungerar!och!hur!branschen!
utvecklats! fram! till! idag.! Vi! går! kort! igenom! industrins! historia,! försöker! förklara! de!
drivande!krafterna!som!råder!idag!och!varför!det!finns!ett!behov!av!Lean.!

2.4.1 Den,svenska,läkemedelsindustrins,historia,i,modern,tid,

Dagens! läkemedelsbransch! har! sin! grund! i! utvecklingen! av! industrialiseringen! av!
Kemisk! produktion! som! växte! fram! i! slutet! av! 1800Utalet.! Den! moderna!
läkemedelsindustrin! i! Sverige! kan! spåras! till! 1910Utalet! då! både! Astra! och! Pharmacia!
grundades.!!

Företagen!växte!sig!snabbt!stora,!mycket!på!grund!av!de!läkemedelsbrister!som!uppstod!
då! importen! från! den! tyska! läkemedelsindustrin! avtog! i! och!med! första! världskriget,!
men! kanske! ännu! mer! på! grund! av! att! Sverige! klarade! sig! relativt! bra! under! andra!
världskriget!och!snabbt!kunde!få!fart!på!tillväxten.!(Nilsson,!2010)!
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Den!mer! relevanta! delen! läkemedelsindustrins! historia! tar! sin! början! i! 1980Utalet.! De!
stora!svenska!läkemedelsföretagen!Astra!och!Pharmacia!hade!ett! flertal! framgångsrika!
patent! och! omsatte! i! början! av! 1990Utalet! mångmiljardbelopp.! I! slutet! av! samma!
decennium! var! omsättningen! närmare! 200! miljarder! kronor! för! respektive! företag.!
(Branestam,!2013),!(Nilsson,!2010)!

Många! tidigare! anställda! inom! branschen! vittnar! om! hur! denna! miljö! påverkade!
företagsklimatet.!Känslan!i!efterhand!beskrivs!som!att!företagen!tappat!uppfattning!om!
pengarnas!värde.!Historier!om!allt!från!företagsfester!för!2!000!personer!i!Åre!till!köp!av!
en! herrgård! för! att! ”ha! någonstans! att! skjuta! lerduvor”! och! konferensrum! fyllda!med!
dyrbara!målningar!berättas!med!en!viss!stolthet.!(Branestam,!2013),!(Vesterlund,!2013)!

De! höga! omsättningarna! berodde! till! stor! del! på! unika! patent! i! kombination!med! låg!
internationell! konkurrens.! Patenten! har! setts! som! företagens! styrka! då! dessa! givit!
möjlighet!till!ensamrätt!på!marknaden!och!många!företag!har!på!senare!tid!försökt!med!
konstens!alla!regler!för!att!kunna!skjuta!upp!utgången!av!viktiga!patent!(Nilsson,!2010).!
Utöver! detta! spelade! även! täckningsbidragen! på! produkterna! roll.! På! grund! av! höga!
utvecklingskostnader! för! läkemedel! är! de! ofta! dyra! för! slutkonsumenten,! i! jämförelse!
med! den! faktiska! tillverkningskostnaden! för! produkten.! Ett! konkret! exempel! var! en!
astmainhalator!med!en! tillverkningskostnad!på! cirka!40!kronor.! Försäljningspriset! till!
patient! låg! på! cirka! 500! kronor.! Detta! motiverades! till! stor! del! av! den! höga!
utvecklingskostnaden,!men!för!storsäljarna!i!den!svenska!läkemedelsindustrin!var!dessa!
”kassakor”! som! kunde! finansiera! den! årliga! verksamheten! många! gånger! om.!
(Branestam,!2013)!

2.4.2 Brist,på,återinvestering,och,ökad,konkurrens,ställer,industrin,på,knä,

En!tanke!med!den!höga!vinstmarginalen!är!att! finansiera! fortsatt! forskning!med!målet!
att!hitta!nya!läkemedel,!samt!ersätta!de!befintliga!när!patenten!går!ut.!På!AstraZeneca!i!
slutet! av!1990Utalet! återinvesterades! cirka!16!%!av!vinsten! i! forskning!och!utveckling!
(Branestam,! 2013).! Med! en! omsättning! på! 180! miljarder! kronor! och! en! hög!
vinstmarginal! rör!det! sig! om! stora! summor!pengar!och!AstraZeneca! var,! i! kronor!och!
ören,!bland!de!största!i!branschen!när!det!gällde!investering!i!Forskning!och!Utveckling!
(AstraZeneca,!2000).!

En!avsevärt!större!andel,!32!%,!gick!varje!år!till!marknadsföring.!Marknadsföringen!i!de!
gamla! läkemedelsföretagen! gick! på! stor! del! ut! på! att! bjuda! in! läkare! från! olika!
institutioner!som!talare!på!konferenser!runt!om!i!världen.!Ofta!bjöds!även!familjen!med!
på! dessa! resor! som! inkluderade! någon! veckas! boende! på! hotell.! I! gengäld! framhävde!
dessa! läkare! läkemedelsföretagets! produkter! framför! jämbördiga! konkurrenter.!
(Nilsson,!2010),!(Branestam,!2013)!

Bortsett! från! de! etiska! aspekterna! på! denna! metod! av! marknadsföring! fick! det! även!
andra!följder:!främst!att!den!forskning!som!legat!till!grunden!för!företagens!framgångar!
hamnade!på!efterkälken!och!få!nya!läkemedel!utvecklades!(Hjärntrusten,!2008).!!

Än!idag!finns!det!inga!läkemedel!som!är!i!närheten!av!vad!Losec!betydde!ekonomiskt!för!
AstraZeneca!(Nilsson,!2010).!
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En!annan!viktig!faktor!som!påverkade!läkemedelsindustrins!nedgång!var!tillväxten!i!de!
asiatiska! länderna.! Lagom! till! att!många! av! de! stora! patenten! närmade! sig! sin! utgång!
dök! flertalet! konkurrenter! upp! som! alla! nått! den! tekniska! nivå! som! krävs! för! att!
tillverka!så!kallad!generika!(Branestam,!2013).!Generika!är!ett!motsvarande!läkemedel!
men!framställd!av!en!annan!tillverkare.!De!företag!som!tillverkar!generika!bedriver!ofta!
ingen!egen!forskning!utan!kan!fokusera!på!kostnadseffektiv!tillverkning.!Som!en!följd!av!
detta! har! många! företag! toppstyrt! sina! forskningsavdelningar! mot! att! utveckla! de!
befintliga! patenten! så! att! dessa! kan! förlängas! ytterligare! (PricewaterhouseCoopers,!
2007).! Ett! exempel! på! detta! är! läkemedlet! Nexium! som! är! en! vidareutveckling! av!
AstraZenecas! storsäljare!Losec! som!gav! säkrade! intäkter! för!AstraZeneca! i! 13!år! efter!
det! att! patentet! på! Losec! löpte! ut.! AstraZeneca! är! inte! ensamma,! av! 78! registrerade!
patent!i!USA!under!2002!var!enbart!sju!stycken!helt!nya,!och!inget!av!dessa!sju!kom!från!
något!av!de!större!läkemedelsföretagen!(Hjärntrusten,!2008).!

För! många! inom! läkemedelsindustrin! kom! detta! paradigmskifte! som! en! total!
överraskning.! Borta! var! tiden! då! miljonbelopp! behandlades! som! växelpengar,! istället!
gällde!det!att!slåss!för!varje!öre.!Förhållandevis!fort!insåg!många!att!för!att!ha!en!framtid!
inom! läkemedelsindustrin! var! man! tvungen! att! fokusera! på! den! tidigare! försakade!
produktionen.! Arbetet! med! att! skapa! en! produktionseffektiv! organisation! började.!
(Nilsson,!2010)!

2.4.3 Hur,ser,branschens,förutsättningar,ut,idag?,

Många!av!de!företag!som!var!stora!under!1980U!och!1990Utalen!är!idag!blott!en!skugga!
av!sina! forna! jag!och! till!de!som!klarat!sig!allra!bäst!hör!AstraZeneca.!Deras! framgång!
bygger! till! stor! del! på! deras! tidiga! arbete! med! produktionseffektivisering! och! i!
synnerhet! deras! implementering! av! Lean! i! verksamheten! (Branestam,! 2013).! Arbetet!
med!Lean!påbörjades!2001!och!pågår!ännu,!framgångarna!började!märkas!redan!första!
året! och! produktiviteten! ökade! med! i! genomsnitt! 15! %! per! år! de! första! sju! åren!
(Alvarsson,!2009).!!

AstraZeneca! är! dock! ett! undantag! i! en! industri! där! problemen! med! ökade! krav! på!
produktivitet!och!avsaknaden!av!nya!patent!gör!att!många! företag!riskerar!att! tvingas!
till! fusioner,! nedskärningar! och! legotillverkning! för! att! överleva! (Hjärntrusten,! 2008).!
En! annan! risk! som! industrin! står! inför! är! mättnad! av! marknaden.! Man! talar! om! att!
Unmet+Needs,!alltså!de!behov!som!läkemedelsindustrin!ännu!inte!lyckats!möta,!minskar!i!
antal!och!de!som!är!kvar!är!dem!mest!komplicerade!att!utforska.!I!kombination!med!den!
minskade! forskningen! som! bedrivs! på! dessa! områden! så! framgår! ett! tydligt,! om! än!
omedvetet,!destruktivt!och!kortsiktigt!beteende!(PricewaterhouseCoopers,!2007).!

Utöver!följderna!av!den!ökade!konkurrensen!finns!det!flera!andra!aspekter!som!skiljer!
läkemedelsindustrin! från!annan! industri.!Majoriteten!av!dessa!skillnader!beror!på!den!
höga!graden!av!kontroller!och!spårbarhet!som!ställs!på!produkterna!ifrån!främst!statliga!
kontrollorgan.!Ursprungligen!bottnar! detta! kontrollbehov! i! den! tid! då!mirakelmedicin!
såldes!från!hästkärror!och!slaktare!stoppade!det!som!fanns!i!köttkvarnen!(Immel,!2001).!!

!

!
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I! början! av! 1900Utalet! började! myndigheter! runt! om! i! världen! ställa! krav! på!
livsmedelshandlare! och! distributörer! att! deklarera! en! sanningsenlig!
innehållsförteckning!på!förpackningen.!Detta!tänk!har!sedan!utvecklats!och!spridit!sig.!
Inom! läkemedelsindustrin! går! denna! kvalitetssäkring! under! begreppet! GMP! (Immel,!
2001).! GMP! fungerar! så! att! alla! aktiviteter! som! en! batch! (en! unik! spårbar! kvantitet)!
genomgår! under! tillverkningen! loggförs! och! signeras! av! behörig! personal.! Dessa!
dokument! är! batchspecifika! och! granskas! i! slutändan! av! kvalitetsgranskare.! (Åsberg,!
2013)!

En!intressant!koppling!till!vikten!av!spårbarhet! i!produktionen!är!den!hästköttskandal!
som!har!uppdagats!runt!om!i!Europa!under!de!senaste!månaderna!och!som!till!stor!del!
beror!just!på!bristande!granskning.!När!det!gäller!läkemedel!är!detta!mer!reglerat!än!i!
livsmedelsindustrin! och! en! produkt! kan! inte! säljas! om! den! inte! frisläpps! av!
kvalitetsavdelningen.!Skulle!någon!form!av!avvikelse!registreras!på!dokumentationen!så!
sätts! batchen! i! karantän! till! dess! att! produkten! antingen! frisläpps! eller! kasseras.!
(Åsberg,!2013)!

En!följd!av!den!hårda!regleringen!av!branschen!är!att!höga!krav!ställs!på!att!åtgärda!och!
gå!till!källan!med!de!problem!som!uppdagas!genom!GMP!för!att!säkerställa!att!felet!inte!
inträffar! igen.! Inom! GMP! kallas! denna! metod! för! korrigerande! och! förebyggande!
handling!Corrective+Action,+Preventive+Action! (CAPA)! (Åsberg,! 2013).! När! en! avvikelse!
sker! i! produktionen! och! detta! uppmärksammas! initierar! kvalitetsgranskarna! en!
utredning! som! ska! hitta! källan! till! felet! och! åtgärda! den! så! att! den! inte! uppstår! igen.!
Detta!hör!till!den!korrigerande!delen!av!CAPA.!Den!andra!delen!av!tekniken!handlar!om!
att!kontinuerligt!jobba!förebyggande!med!att!försöka!identifiera!brister!i!produktionen!
så!att!de!inte!uppstår!över!huvud!taget!(Westcott,!2005).!

En! följd! av! CAPA! kan! vara! att! det! fort! blir! många! säkerhetsrutiner! med! syfte! att!
förebygga!brister.!Efter!åratal!av!arbete!med!CAPA!är!det!många!rutiner!som!görs!utan!
att! man! egentligen! vet! anledningen.! Risken! är! stor! att! man,! när! man! uppdaterar!
maskinparken!och!således!bygger!bort!källan!till!det!ursprungliga! felet,!glömmer!vilka!
rutiner!som!påverkas!av!detta!och!kan!strykas!ur!arbetsmetoderna.!Efter!ett!tag!samlas!
det!så!mycket!rutiner!att!produktionen!har!både!hängslen,!livrem!och!fallskärm!för!att!
säkra!sig!mot!eventuella!problem!som!kanske!inte!existerar! längre.! I!brist!på!en!tydlig!
och!överskådlig!bild!över!situationen!är!detta!en!nödvändighet!för!att!säkra!mot!de!krav!
som!ställs!av!myndigheter!för!att!branschen!överhuvudtaget!ska!ha!den!legitimitet!som!
krävs (Branestam, 2013).!!

2.5 Teoretisk%referensram%%

Som!nämnts!tidigare!kommer!rapporten!främst!att!fokusera!på!de!Leanteorier!som!hör!
till! JIT!och!studera!hur!dessa!kan!användas! i!planeringsprocessen!på!Kemwell.!Mindre!
fokus!kommer!att!ligga!på!att!Kemwell!specifikt!är!ett!läkemedelsföretag,!mer!intressant!
är! den! tekniska! nivån! som! återspeglas! i! flertalet! företag,! oavsett! bransch,! runt! om! i!
Sverige.!!!

! !
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3 Metod�  

Detta!arbete!är!främst!baserat!på!den!fallstudie!vi!utfört!på!Kemwell!där!vi!under!fem!
månader!genomfört!intervjuer,!seminarier,!beräkningar!och!observationer.!Utöver!detta!
har!vi!tittat!på!andra!företag!som!arbetar!med!Lean!samt!haft!kompletterande!intervjuer!
med!experter!på!Lean!inom!läkemedelsbranschen.!

3.1 Kemwell% 

Intervjuer! har! hållits! med! anställda! på! de! olika! produktionsavsnitten,!
Produktionsplaneringen,! ledningsgruppen!och! stödfunktioner! som!Teknikavdelningen.!
Inledningsvis! hölls! intervjuerna! på! en! allmän! nivå! om! företaget! för! att! förstå!
verksamheten!och!få!en!känsla!för!företagskulturen.!Därefter!flyttades!fokus!till!hur!de!
anställda! på! olika! avdelningar! upplevde! förutsättningarna! för! Leanimplementeringen!
och! vilka! frågor! de! hade.! Alla! intervjuer! har! varit! så! kallade! ostrukturerade! med! få!
förbestämda!frågor.!Ett!önskat!utfall!från!varje!möte!eller!intervju!har!dock!varit!uttalat.!!

3.2 Valcon%

Detta! arbete! är,! som! tidigare! nämnts,! ett! gemensamt! projekt! mellan! KTHs!
examensarbete,! Kemwell! och! Valcon.! De! frågor! som! rört! praktiska! element! av!
implementeringen! och! som! berörts! ytligt! i! litteraturen! har! besvarats! till! stor! del! av!
Valcon.!Framförallt!har!detta!gällt!frågor!om!hur!vi!går!till!väga!för!att!skaffa!mandat!till!
att! få! igenom! förändringsförslag.! Även! övriga! djupgående! frågor! på! ämnet! Lean! och! i!
viss!mån!om! läkemedelsindustrins!utveckling!har!besvarats! av!Valcon.! Samtliga!dessa!
intervjuer!har!varit!av!ostrukturerad!form.!

3.3 AstraZeneca%och%Sandvik%Coromant%

Utöver!den!fallstudie!vi!genomfört!på!Kemwell!har!vi!även!undersökt!hur!arbetet!med!
Lean!hanteras!på!AstraZeneca!i!Södertälje.!Besöket!på!deras!förpackningsfabrik!skedde!i!
form! av! en! guidad! tur! med! utrymme! för! mycket! frågor.! Med! på! besöket! var! även!
representanter! från!Kemwell! som!hade!möjlighet!att! ställa! frågor!mer!riktade!om!den!
gemensamma!verksamheten!vilket!gav!en!bred!inblick.!

Ytterligare!ett!studiebesök!genomfördes,!detta!på!Sandvik!Coromants!anläggning!i!Gimo.!
Detta!besök!hölls! i! första!hand!som!en! intervju!med!Paulo!Sinigaglia,! tidigare!ansvarig!
för! Leanimplementeringen! på! Sandviks! anläggning! i! Saõ! Paulo,! numera!
produktionsplanerare! i! Gimo.! Besöket! gav! en! stor! inblick! i! hur! industrier! lätt! kan!
uppfatta!att!de!jobbar!med!Lean!trots!att!de!bara!använder!något!eller!några!få!verktyg.!! !
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4 Kartläggning%av%nuläget%på%Kemwell%

Då!Kemwell!arbetat!med!olika!Leanprojekt!de!senaste!åren!fanns!redan!vissa!inslag!av!
Leanverktyg! när! vi! startade! vår! studie.! Vi! genomförde! en! omfattande! studie! av! hela!
värdekedjan! ”från! ax! till! limpa”,! deltog! i! olika! möten! för! att! förstå! strukturen! och!
kartlade! den! befintliga! planeringsprocessen! i! flera! olika! nivåer.! Resultatet! av! denna!
studie!redovisas!nedan.!

4.1 Nuläget%på%Kemwells%produktionsavdelningar%

Den! studerade! Produkten! kontrakttillverkas! åt! Kunden! och! distribueras! till! flera!
marknader.! Kunden! skickar! en! behovsprognos! för! de! kommande! 24! månaderna! till!
Kemwell! genom! affärssystemet! SAP.! Behovet! uppdateras! dock! varje! natt.! Ju! närmre!
tillverkningsdatum,!desto!mer!precis!är!prognosen.!Ledtider!för!de!olika!artiklarna!finns!
sparade! i! SAP! som! utifrån! dessa! omvandlar! Kundens! önskade! leveransdatum! till!
Kemwells!tillverkningsdatum.!Sedan!har!Produktionsplaneringen!ansvaret!att!skapa!ett!
veckoschema! med! kundbehovet.! Detta! görs! varje! måndag.! Här! förekommer! även!
manuella! justeringar! vid! eventuella! problem! såsom! avsaknad! av! primärt!
förpackningsmaterial!eller!kapacitetsbrist!i!tillverkningen.!Veckoschemat!inkluderar!de!
kommande! sex! veckornas! tillverkningsbehov! och! distribueras! via! eUpost! till! berörda!
avdelningar.!!

Produktionsflödet!består!av!i!huvudsak!fem!avdelningar,!Kemi+som!tillverkar!den!aktiva!
substansen,!Farmaci!som!formar!dragékärnor!och!tabletter,!Förpackning!som!förpackar!
slutprodukterna,! QC+ (från! engelskans! Quality! Control)! som! analyserar! råvaror! och!
halvfabrikat! samt!QA+ (från! engelskans! Quality! Assurance)! som! frisläpper! batcher! och!
helfabrikat.!Utöver!dessa!finns!det!ytterligare!avdelningar!som!jobbar!med!mottagning!
och!förberedning!av!råmaterial!(Godsmottagningen),!Teknik,!Marknad,!Färdigvarulager!
och! övriga! administrativa! avdelningar.! På! samtliga! avdelningar! förekommer! en! daglig!
styrning! med! korta! möten,! med! syfte! att! snabbt! dela! vital! information! till! berörda!
avdelningar.!En!schematisk!bild!över!Kemwells!produktion!återfinns! i! figur!9!på!nästa!
sida.!Längst!ned!finns!de!olika!tillverkande!avdelningarna!och!flödet!dem!emellan.!Högst!
upp!finns!Produktionsplaneringen!som!skickar!signaler!till!samtliga!avdelningar,!vilket!
är!det!väsentliga!med!figuren.!För!en!större!version!hänvisas!läsaren!till!bilaga!1.!
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Figur)9.)En)förenklad)värdeflödesanalys)som)visar)nuläget)för)planeringen)på)Kemwell)

4.1.1 Kemi,–,Kemisk,produktion,,det,första,steget,i,tillverkningen,

Det!första!steget!i!tillverkningen!är!den!Kemiska!produktionen!där!man!tillverkar!satser!
med!konstant!storlek!(mätt!i!antalet!kg).!Även!omsatsstorleken!anses!konstant!så!skiljer!
sig!alltid!utbytet! från!produktionen!på!grund!av!variationer! i!de!Kemiska!processerna.!
Detta! kompenseras! dock! av! avdelningen! då! de! tillsätter! kompletterande! pulvermassa!
från! andra! satser! för! att! nå! den! standardiserade! mängden! aktiv! substans! (API).!
Avdelningen! tillverkar! enbart! en! form! av! API,! i! form! av! ett! pulver,! som! placeras! i!
dedikerade!containrar.!

APIUbehovet,!antalet!hela!satser!som!skall!tillverkas,!bestäms!utifrån!ett!veckovis!möte!
med! nästa! avdelning! i! flödet,! Farmaci.! Detta! behov! ligger! även! till! grund! för!
beställningen! av! de! ingående! råvarorna.! Eftersom!kundbehovet! endast! uppdateras! en!
gång!i!veckan!finns!en!risk!att!eventuella!ändringar!eller!stopp!längre!fram!i!flödet!inte!
uppmärksammas! av! Kemi,! vilket! kan! resultera! i! såväl! överproduktion! som! att! fel!
råvaror!beställs.!!

Analys! av! det! senaste! årets! produktion! och! intervjuer! visade! också! att! Kemi! var! den!
avdelning!som!hade!högst!stabilitet!och!minst!antal!produktionsstopp!det!senaste!året.!
Till!följd!av!detta!kunde!förebyggande!service!och!underhåll!planeras!in!löpande,!vilket!
ytterligare! bidrog! till! stabiliteten! hos! processerna! (Liljedahl,! 2013).! Mellan! Kemi! och!
Farmaci! räknade! vi! till! fem! satser! i!mellanlager,! utöver! detta! finns! cirka! fyra! satser! i!
produktionen.!Ledtiden!för!en!sats!på!Kemi!är!cirka!fyra!dygn.!

Hos!Kemi!noterade!vi!tendenser!till!brister!i!kommunikationen!med!avdelningar!längre!
fram!i!flödet.!Detta,!i!kombination!med!att!Kemi!är!en!av!de!mest!stabila!processerna!i!
hela! värdekedjan,! gör! att! stopp! längre! fram! i! flödet! innebär! onödig! produktion! och!
kapitalbindning.!Vi!uppmärksammade!även!att!Kemi!jobbar!kontinuerligt!femskift,!alltså!
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24! timmar! om! dygnet,! sju! dagar! i! veckan,! 365! dagar! om! året,! jämfört! med! övriga!
avdelningar!som!jobbar!tvåskift,!fem!dagar!i!veckan.!!

4.1.2 Farmaceutisk,produktion,–,tillverkning,av,tabletter,och,dragéer,

Nästa! steg! i! tillverkningen! är! det! farmaceutiska! steget! (Farmaci)! där! sju! olika!
halvfabrikat!tillverkas!utifrån!samma!API.!Avdelningen!hämtar!containrar!innehållande!
API!och!stödämnen!från!ett! lager!mellan!Kemi!och!Farmaci.!Batchstorleken!är!fast!och!
utgår! alltid! från! en! hel! sats! från! den! Kemiska! produktionen.! Tabletternas! väg! genom!
produktionen! sker! genom! tablettslagning.! Dragéerna! produceras! genom! att! en! kärna!
slås!och!sedan!dragéras.!Dragéringen!sker!i!två!grytor!som!lägger!på!ett!tunt!hölje!kring!
kärnan.!

En!observation!vi!gjorde!var!att!grytorna,!som!är!olika!stora,!fördelar!en!sats!från!Kemi!
på! olika! antal! kärl.! Därmed! varierar! mängden! i! kärlen! beroende! på! vilken! gryta! de!
tillverkats!i.!

Även! på! denna! avdelning! varierar! utbytet! i! antal,! främst! på! grund! av! att! delar! av!
tablettmassan! fastnar! i! tillverkningsprocessens! olika! delar.! Trots! att! processen! är!
komplex!och!sker!i!flera!steg,!utgör!dessa!kassationer!inte!mer!än!några!enstaka!procent!
av!en!hel!batch!(Ankerblad,!2013).!!

Även! Farmaci! tillverkar! mot! prognosen! i! veckoschemat,! inte! mot! den! faktiska!
förbrukningen! senare! i! flödet.! Veckoschemat! ligger! till! grund! för! avdelningens! egen!
planering,! Farmacischemat.! Det! summerar! behoven! av! slutartiklarna! till! behov! av!
halvfabrikat!och!i!vilken!ordning!de!skall!tillverkas.!Vissa!av!halvfabrikaten!behöver!gå!
igenom! flera! tidskrävande! steg,! vissa! länder!kräver! till! exempel! att! deras!halvfabrikat!
tillverkas!i!en!specifik!anläggning.!Detta!måste!tas!i!beaktande!av!planeraren!som!lägger!
Farmacischemat.!!

När!vi!talade!med!personer!ansvariga!för!planeringen!uttryckte!de!problem!med!dagens!
sätt!att!planera.!Istället!för!att!alltid!tillverka!det!som!planeringsavdelningen!schemalagt!
ville! de! tillverka! först! när! avdelningen! senare! i! värdeflödet! förbrukat! en! batch.!
Avdelningen! efterfrågade! en! förbrukningsstyrd! produktion,! vilket! antydde! att! de!
förstått!en!av!grundförutsättningarna!vid!en!Leanimplementering.!

På! Farmaci! hittade! vi! problem! kopplade! till! batchstorleken.! Oavsett! storleken! på!
kundordern! så! kommer! Farmaci! alltid! att! leverera! en! batch.! Detta! innebär!
kapitalbindningar,! onödigt! arbete! och! svårigheter! med! planeringen.! Andra! problem!
kopplade! till! Farmaci! är! att! en! majoritet! av! alla! kundorder! kopplas! till! en! specifik!
slutkund!redan!i!vilket!innebär!långa!ledtider!för!slutprodukten.!

Hos!Farmaci!noterade!vi!tendenser!till!bristande!kommunikation,!även!om!det!var!sällan!
förekommande.! Om! Förpackningen! står! still! så! finns! en! risk! att! Farmaci! fortsätter!
producera.!Denna!risk!är!dock!avsevärt!mindre!för!Farmaci!än!för!Kemi,!då!Farmaci!och!
Förpackningen!ligger!geografiskt!närmre!varandra.!

!

!
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4.1.3 Förpackningen,

Det!tredje!steget!i!förädlingskedjan!är!Förpackningen!där!halvfabrikat!paketeras!till!ett!
stort! antal! olika! slutmarknader.! Också! här! sker! tillverkning! mot! en! egen! plan,!
Förpackningsschemat,! som! bygger! på! planeringsavdelningens! veckoschema.! Detta!
veckoschema! kan! dock! variera! kraftigt! om! kundens! efterfrågan! plötsligt! förändras,!
något! som! ofta! skapar! viss! oreda.! Ansvarig! produktionsplanerare! på! Förpackningen!
reserverar! den! av!Kunden! efterfrågade! kvantiteten! från! Farmacibatcherna.! I! vissa! fall!
motsvarar! slutkundens! efterfrågan! en! hel! Farmacibatch,! men! oftast! delas!
Farmacibatcherna!upp!till!flera!slutkunder!(Eklund,!2013).!Då!utbytet!varierar!något!har!
Förpackningen!givna!toleranser!att!hålla!sig!inom!gällande!levererad!kvantitet.!Dessa!är!
kundspecifika!och!finns!i!SAP!men!är!i!storleksordningen!kring!±10!%.!Om!en!leverans!
uppgår! till! 90!%! av! den! beställda! kvantiteten! registreras! detta! i! SAP! och! nästa! order!
skrivs!upp!med!de!resterande!10!%!(Larsson,!2013).!

När! en! order! ska! paketeras! hämtas! motsvarande! mängd! kärl! i! det! lager! som! finns!
mellan! Farmaci! och! Förpackningen.! Dessa! kärl,! beroende! på! vilka! maskiner! som!
används!på!Farmaci,!innehåller!antingen!1/20!av!en!Farmacibatch!eller!1/24.!Vikten!på!
innehållet! i! varje! kärl! är! tydligt! uppmärkt! på! kärlet,! och! via! huvudräkning! och!
erfarenhet!beräknas!antalet!kärl!som!behövs!till!den!aktuella!ordern.!

Det!mellanlager,! som! finns!mellan!Farmaci!och!Förpackningen,! är!beläget! i! anslutning!
till! Förpackningens! lokaler! och! utgörs! av! ett! stort! öppet! entresolplan.! På! denna! yta!
placeras,! batch! för! batch,! det! som! Farmaci! producerar.! Resultatet! är! ett! stort!
mellanlager!med!en!stor!varians!i!vilka!artiklar!som!finns!där.!

Den!instabila!produktionen!på!Förpackningen!orsakas!dels!av!lågt!kapacitetsutnyttjande!
bland! maskinerna! och! dels! på! grund! av! brist! på! nödvändigt! förpackningsmaterial.!
Ibland! saknas! förpackningsmaterial! på! grund! av! snabba! förändringar! i! förtryckt!
förpackningsmaterial,!som!i!sin!tur!leder!till!en!förändring!i!produktionsplanen!och!att!
de! nya! order! som! ska! köras! ibland! saknar! matchande! halvfabrikat.! Dessa! hastiga!
ändringar! leder! till! en! väldigt! obalanserad!produktion!och! en! stressig! tillvaro! i! vilken!
man!ofta!missar!att!kommunicera!med!avdelningar!tidigare!i!flödet.!

4.1.4 QC,–,analyserar,råmaterial,och,halvfabrikat,

QC!är! en!av!de! avdelningar! som!är!placerad!utanför!den!direkta! förädlingskedjan!och!
som! traditionellt! sett! ofta! anses! vara! ”ickeUvärdeskapande”! (Liker! J.! K.,! 2004).! Deras!
arbete! är! att! analysera! inleveranser! av! råmaterial! och! förpackningsmaterial! samt!
halvfabrikat! från! de! olika! avdelningarna,! och! samtidigt! utföra! långtidstester! på!
substanser!som!förvaras!i!särskilda!miljöer.!

QCs! planering! utgår! till! stor! del! från! de! veckoplaner! som! görs! av! Förpackningen! och!
Farmaci,!men! arbetet! försenas! ibland! på! grund! av! otillräcklig! information! från! andra!
avdelningar.!Till!exempel!kräver!vissa!marknader!att!speciella!analyser!ska!utföras!och!
för!att!dessa!ska!kunna!genomföras!krävs!det!speciella!provtagningar!från!bland!annat!
Farmaci.!!

!
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Stundtals!förekommer!även!så!kallade!”akuta!ärenden”!som!är!nödvändiga!att!prioritera!
för! att! artikeln! skulle! kunna! levereras! så! snart! som!möjligt.! Dessa! order! skapar! stor!
osäkerhet! i! arbetet! och! leder! nästan! alltid! till! att! andra! order! blir! åsidosatta! och! får!
långa!ledtider!

Många! problem! som! vi! påträffade! på! QC! var! kopplade! till! avsaknaden! av!
kommunikation! och! rutiner.! Antingen! missade! andra! avdelningar! att! göra!
provtagningar!eller!så!var!vissa!order!oplanerade!men!prioriterade,!vilket!innebar!stora!
avvikelser! från! den! ursprungliga! planen.! Det! fanns! också! en! risk! att! QC! missat! att!
planera!specifika!provuttag,!vilket!resulterade!hastiga!ändringar!och!förseningar!av!det!
planerade!arbetet.!

4.1.5 QA,–,sist,i,värdekedjan,

QA!har!det!övergripande!ansvaret!att!granska!och!frisläppa!de!läkemedel!som!tillverkas.!
Kvaliteten! säkerställs! i! varje! led! i! enlighet! med! gällande! lagstiftning,! såsom!
myndighetsföreskrifter! och! GMP.! Detta! görs! genom! att! gå! igenom! de! dokument! som!
medföljer! varje! batch! och! löpande! fylls! i! under! tillverkningen.! Beroende! på!
slutmarknaden!finns!det!olika!krav!på!vilka!metoder!som!ska!användas!och!det!är!QAs!
arbete!att!följa!upp!att!detta!har!skett.!

Eftersom! protokollen! följer! tillverkningen! färdigställs! de! löpande.! Dock! är! det!
respektive! avdelnings! ansvar! att! genomföra! en! preliminär! granskning! för! att! minska!
QAs!arbetsbörda.!De!enskilt!vanligaste!anmärkningarna!vid!granskningen!är!uteblivna!
signaturer! och! att! korrigeringar! i! skriven! text! inte! utförs! enligt! gällande! rutiner.! Det!
förekommer! att! avdelningarnas! granskande! personal! sparar! protokoll! på! hög! och!
granskar!alla!samtidigt,!då!andra!uppgifter!prioriterats!före!granskningen.!Således!är!det!
stundtals! väldigt! hög! belastning! på! QA,! trots! att! protokollen! skulle! kunna! granskas!
löpande.! En! följd! av! detta! är! förlängda! ledtider,! i! synnerhet! för! de! batcher! som!
producerats!tidigt!i!veckan!som!sedan!får!stå!och!vänta!på!granskning.!

Granskningen! av! tillverkningsprotokoll! är!mer! komplex! och! tidskrävande! än! den! kan!
förefalla.! Ett! enkelt! misstag! tidigt! i! värdeflödet,! till! exempel! en! utebliven! signatur,!
orsakar! omfattande! arbetsinsatser! för! QA! eftersom! de! är! sist! i! värdeflödet.!
Medarbetarna!på!QA!måste!då!kontakta!avdelningen!där!misstaget!begicks!och!försöka!
hitta!den!person!som!skulle!ha!signerat!ett!visst!arbetsmoment.!Till!följd!av!skiftgången!
finns!risken!att!personen!är!ledig!eller!har!gått!för!dagen,!det!kan!således!ta!dagar!att!få!
en! signatur! ifylld,! vilket! förlänger! ledtiderna! och! skapar! onödigt! merarbete! för!
personalen! på! QA.! Något! som! ytterligare! förlänger! ledtiderna! är! de! fasta!
batchstorlekarna!på!den! farmaceutiska!avdelningen.!Dessa!batcher!delas!vanligen!upp!
till!olika!slutkunder!beroende!på!beställningskvantitet.!!

Eftersom!QA!godkänner!och!frisläpper!den!ursprungliga!Farmacibatchen!måste!de!vänta!
tills!hela!batchen!är!förpackad!till!slutkunderna.!Återigen!finns!en!inbyggd!väntan,!vilket!
förlänger!ledtiderna!i!synnerhet!för!den!delbatch!som!blev!klar!först.!!

!
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4.1.6 Godsmottagningen,tar,emot,leveranser,och,förbereder,material,till,produktionen,

Godsmottagningen! är! en! del! av! Förpackningen! och! ansvarar! för! att! ta! emot!
inkommande! material,! i! huvudsak! förpackningsmaterial! och! kundspecifika! etiketter,!
kapslar! och! bipacksedlar.! I! arbetet! ingår! även! viss! förberedelse! av! material,! på!
efterfrågan! från! Förpackningen.! Denna! förfrågan,! kallad! plocklista,! skall! enligt!
överenskommelse! nå! Godsmottagningen! två! dygn! i! förväg.! Det! material! som!
förbereddes!är!bland!annat!kapslar,!etiketter!och!bipacksedlar.!!

De! främsta! problemen! som! vi! iakttog! på! Godsmottagningen! var! kopplade! till! brist! på!
information.! Avdelning! visste! sällan! när! leveranser! skulle! komma! och! hade! svårt! att!
planera! sin! tid.! Informationen! från! andra! avdelningar! var! också! bristande! och! de!
anställda! fick! ofta! släppa!den! aktuella! sysslan! för! att! kunna! förse!Förpackningen!med!
nödvändigt!material.!

Ett! kritiskt! moment! är! tryckningen! av! batchspecifika! etiketter! till! wellpapplådor! där!
utgångsdatum!och!batchnummer!framgår.!Vissa!etiketter!har!mer!komplicerat!innehåll!
än! andra,! och! variationen! i! mängd! är! också! stor.! Tidsåtgången! för! tryckningen! av!
etiketter! varierar! från! några! minuter! till! några! timmar.! Ett! vanligt! problem! är! att!
plocklistan!når!Godsmottagningen!med!mycket!kort!varsel,!personalen! får!då! tillfälligt!
avbryta! sina! pågående! arbetsuppgifter.! Inte! sällan! beror! detta! på! sena! ändringar! i!
produktionsplaneringen,!då!den!order!som!var!tänkt!att!paketeras!ersätts!av!en!annan.!
Detta! skapar! såväl! irritation! som! stress! för! personalen! på! Godsmottagningen.!
Situationen! förvärras!ytterligare! till! följd!av!de!olika!arbetstiderna,!där!Förpackningen!
med!sin! skiftgång!börjar! tidigare!och!slutar! senare.!Vid! sena!schemaändringar!händer!
det! att! Förpackningens! morgonskift! står! utan! etiketter! och! ingen! personal! finns!
tillgänglig!på!Godsmottagningen!(Nordqvist!&!Rosendal,!2013).!!

Vi!noterade!arbetsrutiner!som!riskerar!att!skapa!stress!och!merarbete.!När!personalen!
på!Förpackningen!hämtade!wellpappkartonger!hos!Godsmottagningen!utgick!man! inte!
från! behovet! utan! hämtade! istället! en! hel! pall.! Denna! pall! blev! stående! vid!
förpackningslinan! tills! ordern! var! färdigpaketerad.! Vanligtvis! användes! samtliga!
kartonger,!men!ibland!lämnades!pallen!åter!till!Godsmottagningen!med!kartonger!kvar.!
Inte!sällan!tog!det!flera!dagar!att!paketera!en!order,!under!vilken!tid!Godsmottagningen!
beställde!hem!nya!kartonger.!Om!den!ursprungliga!pallen!återlämnades!med!kartonger!
kvar! fanns!alltså!ett! tillfälligt!överskott! av!kartonger,! i! ett!utrymme!som!dessutom! till!
ytan!var!begränsat.!!

4.2 Allmänna%iakttagelser%utöver%de%avdelningsspecifika%

Utöver!våra!iakttagelser!direktrelaterade!till!avdelningarna!har!vi!identifierat!generella!
problem!av!övergripande!karaktär!som!förekommer!på!en!eller!flera!avdelningar.!!

4.2.1 Sena,ändringar,av,tryckt,förpackningsmaterial,skapar,omplanering,

Varje!slutkund!har!unikt!tryckt!förpackningsmaterial,!till!exempel!kapslar!och!etiketter.!
Hur! materialet! ska! se! ut! bestäms! av! respektive! slutkund,! och! återfinns! i!
materialspecifikationer! för! respektive! artikel.! Kemwell! ansvarar! sedan! för! inköpet! av!
materialet,! ofta! i! stora! kvantiteter! för! att! täcka! flera! månaders! behov.! Ett! vanligt!
förekommande!problem!är!korrigeringar!i!materialet!av!Kunden.!!
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Ändringarna! meddelas! av! Kunden! och! varierar! från! grafisk! design! till! redigering! av!
textinnehåll.! Långa! ledtider! på! nytt! tryckt! material! medför! omplaneringar! för!
tillverkningen! och! dessutom! ekonomiska! effekter! då! materialet! i! lager! plötsligt! blir!
inaktuellt.!Ett!försök!att!mildra!dessa!effekter!är!en!överenskommelse!med!Kunden!som!
säger!att!Kemwell! får!ekonomisk!ersättning! för!ett!med!Kunden!överenskommet!antal!
månaders!förbrukning!av!kapslar!och/eller!etiketter!(Jädersten,!2013).!!

4.2.2 Leverantörernas,nonchalans,medför,ojämn,arbetsbelastning,

Personalen!på!Godsmottagningen!utsätts! för!onödig!stress!då! leveranser! inte!kommer!
på!utsatt!tid.!Leveransförseningar!är!vanligt!förekommande,!ibland!kommer!leveranser!
strax!innan!arbetstidens!slut!vilket!skapar!såväl!stress!som!övertidsarbete.!Förutom!att!
leveranserna! inte! kommer! på! utsatt! tid! föreligger! också! viss! obalans! gällande! vilka!
dagar!och!tider!de!är!planerade.!Följden!blir!att!arbetsbelastningen!är!väldigt!hög!vissa!
dagar,! och! betydligt! lugnare! andra! dagar.! Förutom! den! växlande! arbetsbelastningen!
utsätts!personalen! för!en!stressfaktor!då! leveransscheman!sällan!är! tillförlitliga,!vilket!
försvårar!möjligheterna!att!själva!kunna!planera!och!strukturera!arbetsdagen.!!

4.2.3 Stora,lager,binder,onödigt,mycket,kapital,

Mellan!Farmaci!och!Förpackning!finns!ett!buffertlager!innehållande!ett!flertal!av!de!sju!
halvfabrikat!Farmaci! tillverkar.!Vid!ett!specifikt! tillfälle!räknade!vi!antalet!kärl! till!206!
stycken,! vilket! motsvarar! mer! än! 10! Farmacibatcher.! Vid! denna! tidpunkt! var! det!
genomsnittliga! kundbehovet! drygt! fem! Farmacibatcher! i! veckan,! buffertlagret!
motsvarade!alltså!mer!än!två!veckors!kundbehov.!Förpackningen!är!ibland!schemalagd!
att!paketera!slutprodukter!till!vilka!halvfabrikat!saknades.!Sammanfattningsvis!finns!det!
alltid! väldigt! mycket! halvfabrikat! i! buffertlagret,! men! inte! nödvändigtvis! det! som!
Kunden!efterfrågar.!

Även!i!lagret!mellan!Kemi!och!Farmaci!kunde!vi!vid!ett!specifikt!tillfälle!räkna!till!stora!
mellanlager,!i!genomsnitt!finns!det!motsvarande!sex!satser!lagrade.!!

När! vi! besökte! Godsmottagningen! noterade! vi! de! stora! mängderna! primärt!
förpackningsmaterial!(burkar!i!två!olika!storlekar)!som!lagerhölls.!Den!totala!mängden!
vid!vårt!besök!var!motsvarar!cirka!tre!veckors!tillverkning.!Personalen!menar!att!denna!
lagernivå! inte! är! något! ovanligt,! snarare! normalläget! (Nordqvist! &! Rosendal,! 2013).!
Burkarna! levereras! i! en! given! kvantitet,! som! i! snitt!motsvarar! en! veckas! produktion,!
varje! tisdag.! Den! för! veckan! faktiskt! tillverkade! kvantiteten! spelar! alltså! ingen! roll,!
samma! mängd! levereras! alltid.! Däremot! beställs! burkarnas! lock! utifrån! den! faktiska!
förbrukningen!och!leveransen!kommer!i!regel!tillsammans!med!burkarna.!Vid!onormalt!
höga!tillverkningsvolymer!finns!dessutom!en!möjlighet!till!extraleverans!av!såväl!burkar!
som!lock!på!torsdagar.!!

Något!som!ytterligare!bidrar!till!kapitalbindning!i!lager!är!avbokningen!av!råvaror.!Det!
är!inte!nödvändigtvis!så!att!allt!det!material!som!hämtas!ut!till!en!batch!förbrukas.!Den!
mängd!som!blir!över!lämnas!tillbaka!i!lagret,!ibland!upp!till!fyra!dagar!efter!det!att!den!
tas! ut.! Det! är! först! vid! denna! återlämning! som! materialet! avbokas! i! SAP! (Wengelin,!
2012).! Med! anledning! av! detta! är! inte! lagerbilden! i! SAP! tillförlitlig,! personalen! utgår!
istället! från! egna! Excelfiler! för! att! veta! när! nytt! material! måste! beställas! hem! från!
leverantör!(Jädersten,!2013).!!
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4.2.4 Produktionsstopp,i,samband,med,semestern,skapar,ojämn,belastning,

Under!sommaren!stannar!produktionen!under!fyra!veckor!då!personalen!har!semester.!
Stoppet! förlängs! något! till! följd! av! stegvis! nedfasning! veckan! innan! semestern! och!
långsam!uppstart!veckan!efter.!Under!sommarstoppet!planeras!service!och!underhåll!av!
anläggningarna!och!eventuella!ombyggnationer!genomförs.!Sommarstoppet!medför!en!
komplikation,! eftersom!kundens! efterfrågan! är! relativt! jämn!under! året.! Det! som! inte!
tillverkas! under! sommarstoppet! måste! således! tillverkas! under! årets! övriga!
arbetsveckor,! i! regel! under! månadernas! februari! till! juni.! Konsekvensen! är! en! högre!
belastning!på!våren!som!således!blir!ännu!mera!känslig!för!störningar.!Vid!tillfällen!av!
oplanerade! produktionsstopp! har! det! hänt! att! avdelningarna! arbetat! övertid! för! att!
lyckas! fylla! lagren! innan! semestern,! vilket! ökar! kostnaderna! för! tillverkningen.! Den!
lageruppbyggnad!som!sker!baseras!på!en!prognos!och!binder!kapital!under!lång!tid.!!

4.3 Dagens%planering%sker%mot%prognos%och%förmedlas%genom%möten%

Då!Kemwell!jobbat!med!Lean!under!några!år!fanns!redan!vid!starten!av!vårt!arbete!en!
del! inslag! av! Leanverktyg,! såsom! visuell! styrning! och! korta! morgonmöten! på! varje!
avdelning.! Planeringen! sker! i! olika! nivåer,! där! planeringsavdelningen! sköter! den!
långsiktiga! och! övergripande! planeringen,! medan! detaljplaneringen! är! delegerad! till!
respektive!avdelning.!!

4.3.1 Produktionsplaneringen,kallar,till,ett,månadsmöte,för,övergripande,planering,

Planeringsavdelningen!ansvarade! för! ett!möte! i! början! av!varje!månad.!På!detta!möte!
deltog! representanter! från! de! tre! produktionsavdelningarna,! samt! från! QA! och! QC.!
Andra! avdelningar,! till! exempel! den! som! ansvarar! för! service! och! underhåll,! var! inte!
representerade.!Syftet!med!mötet!var!att!gå!igenom!utfall!från!föregående!månad!och!se!
hur! bra! leveransförmågan! varit! mot! kunderna.! Dessutom! berättade!
produktionsavdelningen! vilken! samlad! kvantitet! tabletter! och! dragéer! som! skulle!
tillverkas! kommande! månad,! dock! ej! specifikt! vilka! artiklar.! Detta! gjorde! att!
avdelningarna!kunde!en!övergripande!resursplaneringen!för!den!kommande!månaden.!!

Mötet! avslutades! med! ett! utlåtande! hur! den! planerade! kvantiteten! förhöll! sig! till!
normalläget.!Den! faktiska!kapaciteten,!maskiner!och!bemanning,! togs! inte! i!beaktning.!
Detta!möte! avvecklades! under! våra! sista! veckor! till! fördel! för! ett!Ramplaneringsmöte!
som!beskrivs!mer!ingående!i!avsnitt!5.3.1.!!

4.3.2 Samtliga,produktionsavdelningar,håller,veckomöten,för,detaljplanering,

Varje!avdelning!har!ett!veckomöte!där!avdelningschefen!och!gruppcheferna!samlas!för!
att! gå! igenom! planeringsavdelningens! veckoschema.! Bemanningen! planeras! och!
tillverkningsbehovet! bryts! ned! i! specifika! artiklar! och! batcher.! Vid! ledig! kapacitet!
planeras!förebyggande!underhåll!tillsammans!med!Teknikavdelningen.!Även!kommande!
veckors! behov! uppmärksammas! för! att! ge! en! bild! av! hur! bemanningen! ska! planeras!
framöver.!Dessutom!görs!en!tillbakablick!över!senaste!veckans!tillverkning!i!jämförelse!
med! det! som! var! planerat.! Eventuella! leveransproblem! analyseras! kort! för! att! kunna!
undvikas! framöver.! Det! viktiga! är! att! säkerställa! att! tillräckliga! kvantiteter! levereras,!
snarare!än!rätt!kvantitet.!!
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4.3.3 Korta,möten,hålls,varje,morgon,på,samtliga,avdelningar,

När! vi! besökte! Kemwells! olika! avdelningar! observerade! vi! stora! laminerade!
planeringstavlor.!Dessa!innehåller!bland!annat!planering!för!de!kommande!tre!veckorna!
och! hur! dagarna! skulle! bemannas.! Eventuella! avvikelser,! såväl! inträffade! som!
kommande,! lyfts! tydligt! fram! på! tavlan.! Det! framgår! också! om! en! medarbetare! i!
personalen!är!sjuk!eller!är!ledig.!Dessutom!finns!en!viss!mängd!statistik!över!månaden!
genom! markeringar! i! grönt! för! de! dagar! som! inte! haft! några! avvikelser! och! röda!
markeringar! för! de! dagar! där! avvikelser! inträffat.!Månadsuppföljningen! utgår! från! de!
fyra! olika! aspekterna! miljö,! säkerhet! och! hälsa! (S),! kvalitet! (Q),! leveransförmåga! (L)!
samt!ekonomi!(E)!(Jädersten,!2013).!Figur!10!visar!ett!exempel!på!hur!en!tavla!såg!ut.!!

!

Figur)10.)Exempel)på)hur)en)planeringstavla)såg)ut.)

Dessa! tavlor! utgör! fundamentet! för! de! dagliga! morgonmötena! på! Kemwells! alla!
avdelningar.!Avdelningens!samtliga!medarbetare!närvarar!och!ansvarig!chef!går!igenom!
vad! som! förväntas! hända! i! veckan.! Innevarande! dag! planeras! mer! i! detalj! och!
bemanningen! fördelas.! Eventuella! frågor! rörande! planeringen! ventileras! och! de!
medarbetare! som!är! involverade! i! olika! samarbeten! stämde! av! förväntningar! och! vad!
som! skulle! levereras,! detta! för! att! undvika! eventuella! missförstånd! till! följd! av! dålig!
kommunikation.!Morgonmötet! är! som!mest! 10U15!minuter! långt! och! avslutas!med! att!
alla!symboliskt!tar!i!hand!(Jädersten,!2013).!!
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4.4 Vilka%brister%har%Kemwells%planeringsprocess%utifrån%ett%Leanperspektiv?%

De! brister! som! vi! har! identifierat! inom! Kemwells! planeringsprocess! kan! i! stora! drag!
delas!in!i!fyra!huvudområden!som!återspeglas!i!olika!utsträckning!på!företagets!samtliga!
avdelningar.!De!fyra!områdena!är:!

• Tryckande!produktion!mot!prognos!och!strikt!centraliserad!styrning!
• Stundtals! bristande! kommunikation! mellan! avdelningarna,! i! synnerhet! vid!

avvikelser!
• Avsaknad!av!standardiserade!rutiner!skapar!osäkra!processer!
• Stora!lager!garanterar!leverans,!men!binder!mycket!kapital!!

Dessa!områden!redogörs!för!mer!ingående!i!följande!avsnitt.!

4.4.1 Prognosbaserad,tryckande,produktion,och,centraliserad,styrning,

Dagens! produktionsplanering! använder! sig! av! en! klassisk! centraliserad! styrning.! På!
månadsmöten! och! veckomöten! bryts! kundens! efterfrågan!ned! till! vad! varje! avdelning!
ska! producera! för! att! möta! behovet.! Avdelningen! startar! sedan! produktionen! och!
trycker!ut!hela!behovet!så!snabbt!utrustningen!klarar.!Varje!avdelning!fokuserar!på!sitt!
eget!arbete!och!producerar!i!god!tid!det!nästa!avdelning!behöver.!Materialet!placeras!i!
lager!som!finns!mellan!varje!avdelning!i!väntan!på!att!avdelningen!senare!i!värdekedjan!
behöver!det.!

4.4.2 Bristande,kommunikation,mellan,avdelningar,vid,avvikelser,

Om!något! inträffar!på!en!avdelning! som!resulterar! i! att!produktionen!stannar,! anmäls!
detta! till!Produktionsplaneringen!och!diskuteras!på! följande!morgonmöte.!Oavsett!vad!
felet!beror!på!så!påverkas!produktionen.!Antingen!till! följd!av!att!en!maskin!havererat!
eller! att! nödvändigt! material,! antingen! förpackningsmaterial! eller! råvaror,! saknas.!
Resultatet! blir! ett! förändrat! behov! för! avdelningarna! tidigare! i! värdekedjan,! men!
eftersom! stoppet! är! lokalt! och! informationen! riskerar! vara! långsam! trots! daglig!
styrning,!fortsätter!övriga!avdelningarna!att!tillverka.!Konsekvensen!blir!att!stora!lager!
byggs! upp! framför! den! avdelning! som! stannat,! och! samtidigt! tömda! lager! mot!
avdelningen! efter.! När! tillverkningen! så! småningom! startar! igen! stressas! avdelningen!
att!ta!ikapp!det!man!förlorat!under!stoppet.!!

För!att!motverka!effekten!av!ett!stopp!gör!Produktionsplaneringen!ändringar!i!schemat.!
Tyvärr! är! dessa! ändringar! ofta! kontraproduktiva,! då! bland! annat! Godsmottagningen!
stressas!att!trycka!nya!batchspecifika!etiketter!och!samla!ihop!förpackningsmaterial!för!
en! ny! order.! Dessutom! påverkas! buffertlagret! hos! Farmaci,! där! ett! halvfabrikat! som!
förväntas! finnas! i! lager! ytterligare! en! tid! plötsligt! tar! slut! och! måste! planeras! in! i!
kommande! tillverkning.!Ändringarna!blir! också!kännbara! för! avdelningar! som!QC!och!
QA,!vilka!baserar!sin!planering!på!det!ursprungliga!schemat.!!

!
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4.4.3 Avsaknad,av,rutiner,skapar,osäkra,processer,

Kemwell! saknar! enkla! standardiserade! rutiner! som! beskriver! hur! arbetssätt! skall!
utföras.!Sådana!rutiner!medför!minskad!variation!och!kortare!cykeltid!för!varje!moment!
eftersom!samtliga!medarbetare!utför! samma!moment!på! samma!sätt.!De! ledtider! som!
finns!idag!för!en!omställning!behöver!nödvändigtvis!inte!vara!sanna,!eftersom!tiden!för!
en! omställning! är! operatörsberoende.! Ett! rutinerat! och! inarbetat! skift! utför!
omställningen! snabbare! än! ett! skift! med! mindre! rutin! och! kunskap.!
Produktionsplaneringen!har!beräknade!ledtider!för!samtliga!moment!som!utförs!i!hela!
tillverkningen,! men! dessa! tider! är! endast! teoretiska.! Variationen! och! osäkerheten! i!
utförandet! medför! att! de! planerade! ledtiderna! inte! kan! hållas,! med! kostsam!
övertidsersättning!som!följd.!

4.4.4 Stora,lager,garanterar,leverans,men,binder,kapital,

Driftstörningar! i! produktionen! är! relativt! vanligt! förekommande.! Produktionsstoppen!
påverkar! ledtiderna! som! varierar! kraftigt.! För! att! ändå! lyckas! leverera! produkter! till!
kunderna,! trots! variationen,! hålls! säkerhetslager! mellan! avdelningarna.! Det! är! inte!
ovanligt! att! dessa! lager! utgör! några! veckors! behov,! vilket! innebär! stora!
kapitalbindningar.! !
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5 Så%bör%Kemwells%planeringsprocess%förbättras%ur%ett%Leanperspektiv%

I!avsnitt!4.4!sammanfattades!de!grundläggande!problemen!som!vi!iakttagit!på!Kemwell!
under!våra!studier.!Detta!kapitel!kommer!att!presentera!våra!lösningsförslag!för!dessa!
problem.!!

Inledningsvis! kommer! några! av! de! grundläggande! Leanverktygen! vi! använde! att!
presenteras.! Primärt! beskrivs! hur! vi! praktiskt! använde! dessa! med! konkreta! exempel!
från!avdelningarna.!Vi!kommer!sedan!att!titta!på!den!planeringsprocess!vi!utvecklat!och!
föreslagit.! Detta! kommer! att! redogöras! avdelningsvis! för! de! avdelningar! som! berörs,!
därefter!beskriver!vi!hur!en!lämplig!implementering!bör!gå!till.!

Avslutningsvis! kommer!detta! kapitel! att! presentera!några!mer! allmänna! lösningar! för!
hur! planeringsprocessen! på! Kemwell! skulle! kunna! utvecklas! ytterligare.! Framförallt!
gäller!detta!en!utveckling!av!mötesstrukturen!och!det!planeringsverktyg!vi!utvecklat!för!
att!bryta!ned!kundens!efterfrågan!till!konkreta!behov!för!varje!avdelning.!

5.1 Grundläggande%arbete%inför%en%Leanimplementering%

För! att! framgångsrikt! implementera! Lean! ansåg! vi! det! lämpligt! att! använda! en! del!
verktyg! tidigt! i! processen! för! att! skapa! en! grundläggande! uppfattning! om! sin! egen!
verksamhet!utifrån!Leanperspektivet,!och!som!återkommer!löpande!under!resans!gång.!!

5.1.1 Takttid,,

För!varje!avdelning!kartlades!vilka!artiklar!som!produceras!och!vilka!tider!produktionen!
är! bemannad.!Därefter! togs! en! veckovis! takttid! fram! för! varje! artikel.! Resultatet! visar!
tydligt! hur! många! enheter! per! vecka! avdelningarna! skall! tillverka! om! kundens!
efterfrågan!skall!mötas.!Takttiden!används!sedan!som!ett!mått!av!det!normala!med!syfte!
att!bli!en!naturlig!del!av!arbetet.!När!takttiden!förändras!markant!ska!man!intuitivt!fråga!
sig!varför.!Är!det!efterfrågan!som!ökat,!har!den!tillgängliga!tiden!minskat,!eller!bygger!vi!
lager?!

Att! beräkna! takttid! förefaller! åtminstone! i! litteraturen! som! tämligen! trivialt! och!
beräknas!enligt!formen:!

!"#$$%& = !"##$ä!"#$!!"#
!"#$%#&!!"ℎ!"!

Dock!är!verkligheten!en!annan,!framförallt!när!det!gäller!mer!komplexa!organisationer!
och! flöden.!Nedan! följer!vårt! tillvägagångssätt!på!QC,!där! takttidsberäkningen!var!den!
mest!komplexa.!

Denna! avdelning! ansvarar! för! provuttag! och! kontroll! av! färdig! produkt,! hela! batcher,!
ingående! råmaterial! och! förpackningsmaterial.! Således! är! det! en! väldigt! omfattande!
mängd! kontroller! som! utförs,! och! dessutom! för! väldigt! många! olika! material! eller!
artiklar.! När! vi! sammanfattade! analyser! och! artiklar! i! en!matris! fann! vi! att! det! totala!
antalet!olika!analyser!var!318!stycken.!Vi!insåg!att!en!enskild!takttidsberäkning!för!alla!
318!varianter! inte! skulle! vara! användbart! som!planeringsverktyg!och!valde!därför! att!
försöka!reducera!metoderna!genom!att!kombinera!dem!i!lämpliga!grupper!och!välja!de!
mest!frekventa.!!
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Flera! olika! analyser! genomfördes! med! samma! typ! av! analysmetod! och! kunde! därför!
kombineras.! Efter! denna! reducering! var! antalet! analysmetoder! 167! stycken,! vilket!
fortfarande!var!en!för!stor!mängd.!Antalet!utförda!analyser!under!2012!fördelades!på!de!
167! metoderna! och! dessa! sorterades! sedan! i! fallande! storleksordning! i! ett!
paretodiagram,!se!figur!11.!Enligt!paretoprincipen,!normalt!benämnd!80/20Uregeln,!står!
20! %! av! händelserna! för! 80! %! av! verkan! (Skärvad! &! Olsson,! 2008).! Efter! denna!
uppdelning!återstod!endast!de!19!analysmetoder!som!stod!för!80!%!av!arbetsbördan.!

!

Figur) 11.) Paretodiagram) över) analyserna) på) QC.) Den) röda) linjen) visar) ackumulerat) procentuellt) antal)
analyser)

Dessa!19!analysmetoder!delades!in!i!två!grupper.!Dels!de!som!kunde!skötas!automatiskt!
med! hjälp! av! maskiner! och! således! kunde! användas! 24! timmar! om! dygnet,! under!
förutsättning! att! dessa! planerades! så! att! påfyllning! och! kontroller! skedde! på! normal!
arbetstid.!De!andra!analyserna!var!de!som!krävde!mer!eller!mindre!direkt!övervakning!
av!personalen.!

För!den!första!gruppen!beräknades!takttiden!med!24!timmar!som!tillgänglig!tid.!För!den!
andra! gruppen! gällde! den! faktiska! arbetstiden!minus! avbrott! för! lunch! och! raster.!De!
148!analysmetoder!vi!inte!beräknade!en!takttid!för,!ansågs!förekomma!så!sällan!att!man!
istället! valde! att! avsätta! en! viss! tid! varje! dag! för! att! ha! kapacitet! till! dessa.! Liknande!
beräkningar! gjordes! för! samtliga! avdelningar! och! när! detta! var! gjort! genomfördes! ett!
uppföljningsmöte! med! ansvarig! chef.! Den! samlade! insikten! var! hur! tydligt! takttiden!
visualiserar!vad!varje!avdelning!förväntas!göra!för!att!möta!kundbehovet.!

5.1.2 Utjämnad,produktion,genom,Heijunka,

För! att! uppnå! en! helt! utjämnad! produktion! krävs! antingen! en! jämn! och! kontinuerlig!
efterfrågan! från! kund! eller! stabila! processer! med! snabba! omställningstider.! För! att!
jobba! med! ett! utjämnat! flöde! enligt! Leanfilosofin! bör! varje! avdelning! tillverka! enligt!
enstycksproduktion!och!möta!det!dagliga!behovet.!Då!detta!sällan!är!möjligt!kan!ett!mer!
realistiskt!mål!vara!att!varje!dag!tillverka!den!dagliga!efterfrågan.!!
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Figur)12.)Graf)över)ett)försök)till)utjämnat)flöde)innan)ställtiderna)har)behandlats)

En!metod! för! att! göra!detta! är! att! skapa! en!Heijunkabox! som! fungerar! som!en!visuell!
karta! över! detta! där! varje! artikel! som! ska! produceras! schemaläggs.! Hur! detta! går! till!
beskrivs!nedan!med!exempel!från!Förpackningen.!

Förpackningen!har!över!90!slutartiklar,!vilket!bland!annat!komplicerade!beräkningen!av!
takttiden.! För! att! skapa! ett! användbart! planeringsverktyg! var! vi! först! tvungna! att!
reducera! antalet! ingående! artiklar.! Vi! sorterade! dessa! i! fallande! storleksordning! och!
infogade!dem!i!ett!paretodiagram!enligt!figur!13!på!samma!sätt!som!beskrevs!i!avsnitt!
5.1.1!Efter!att!ha!tillämpat!en!80/20Uregel!återstod!cirka!30!produkter.!Dessa!sorterades!
sedan! in! i! produktgrupper! utifrån! lämpliga! karaktäristiska! kriterier,! såsom!
tillverkningslina,! storlek! på! förpackning,! typ! av! halvfabrikat! och! typ! av! förpackning! i!
syfte!att!få!produktionsmässigt!likartade!produkter!grupperade.!

Efter!lyckad!sammanslagning!återstod!12!produktgrupper!som!vi!döpte!till!bokstäverna!
AUL,!samt!en!kategori!”Övriga”!för!de!resterande!slutprodukterna.!!

!

Figur)13.)Paretodiagram)över)samtliga)slutartiklar)enligt)80/20Rregeln)
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Kundbehovet!återspeglas!av! takttiden!och!användes! för!att! ta! fram!ett! förhållande! för!
behoven!för!de!olika!produktgrupperna.!!

Låt!säga!att!produkt!A!efterfrågas!i!dubbelt!så!stor!mängd!som!produkt!B.!Utifrån!detta!
kan!man!skapa!en!utjämnad!tillverkningssekvens!enligt:!AUAUBUAUAUB!och!så!vidare.!!

När! vi! gjorde! en! Heijunkabox! för! en! vecka! utgick! vi! från! den! tillgängliga! tiden!
(exkluderat!lunch/rast)!i!timmar!för!varje!dag,!13,75!timmar!måndagUtorsdag!och!7,25!
timmar! på! fredagar.! Sedan! fördelades! kundbehovet! proportionellt! varje! dag! utifrån!
tillgänglig!tid.!Detta!gjordes!för!varje!produktgrupp.!En!fundamental!Leanprincip!är!att!
skapa! ett! utjämnat! kontinuerligt! flöde,! varför! tillverkningsvolymerna! i!Heijunkaboxen!
önskas!lika!stora!varje!dag!och!att!alla!produkterna!tillverkas!varje!dag.!I!teorin!är!det!
inga! problem! att! ta! fram! en! optimerad! Heijunkabox!med! lika! stora! volymer! av! varje!
artikel!varje!dag!(givet!samma!tillgängliga!tid)!som!sedan!summeras!ihop!för!veckan!och!
motsvarar!en!veckas!kundbehov.!Detta!presenteras!i!tabell!2!nedan.!

Tabell)2.)En)Heijunkabox)över)en)utjämnad)tillverkning)på)Förpackningen.)Schemat)visar)antalet)ARL)som)ska)
produceras)för)varje)veckodag,)med)målet)att)producera)det)genomsnittliga)kundbehovet)varje)dag.)

Exempel%för%fördelning% %% %% %% %%
Produktgrupp% Måndag% Tisdag% Onsdag% Torsdag% Fredag%
Arbetstid% 13,75& 13,75& 13,75& 13,75& 7,25&
A% %%%%%%%%%540%600%%%%% %%%%%%%%%540%600%%%%%%%%%%%%%%540%600%%%%%%%%%%%%%%540%600%%%%%%%%%%%%%%307%500%%%%%
B% %%%%%%%%%491%500%%%%% %%%%%%%%%491%500%%%%%%%%%%%%%%491%500%%%%%%%%%%%%%%491%500%%%%%%%%%%%%%%279%400%%%%%
C% %%%%%%%%%466%600%%%%% %%%%%%%%%466%600%%%%%%%%%%%%%%466%600%%%%%%%%%%%%%%466%600%%%%%%%%%%%%%%265%400%%%%%
D% %%%%%%%%%484%400%%%%% %% %%%%%%%%%484%400%%%%%%% %%%%%%%%%275%400%%%%%
E% %% %%%%%%%%%469%500%%%%%%% %%%%%%%%%469%500%%%%%%%
F% %%%%%%%%%443%500%%%%% %% %%%%%%%%%443%500%%%%%%% %%%%%%%%%252%000%%%%%
G% %% %%%%%%%%%376%000%%%%%%% %%%%%%%%%376%000%%%%%%%
H% %%%%%%%%%259%200%%%%% %% %%%%%%%%%259%200%%%%%%% %%%%%%%%%147%100%%%%%
I% %%%%%%%%%395%400%%%%% %% %% %% %%
J% %% %%%%%%%%%387%300%%%%%%% %% %%
K% %% %% %%%%%%%%%385%600%%%%%%% %%
L% %% %% %% %%%%%%%%%357%500%%%%%%%
ÖVRIGA% %%%%%%%%%737%300%%%%% %%%%%%%%%737%300%%%%%%%%%%%%%%737%300%%%%%%%%%%%%%%737%300%%%%%%%%%%%%%%419%200%%%%%
Total% %%%%%%3%818%500%%%%% %%%%%%3%468%800%%%%%%%%%%%3%808%700%%%%%%%%%%%3%439%000%%%%%%%%%%%1%946%000%%%%%
Kundbehov% %%%%%%3%618%730%%%%% %%%%%%3%618%730%%%%%%%%%%%3%618%730%%%%%%%%%%%3%618%730%%%%%%%%%%%1%908%058%%%%%

Sifforna! finns! även! redovisade! i! figur! 14! på! nästa! sida! i! form! av! en! graf! för! att! få! en!
uppfattning!om!det!utjämnade!flödet.!!
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Figur)14.)Grafisk)illustrering)av)den)utjämnade)tillverkningen)som)visas)i)tabell)1)

Emellertid! skiljer! sig! teorin! från! praktiken.! När! vi! presenterade! våra! förslag! till!
Heijunkaboxar! för! avdelningscheferna! fick! vi! responsen! att! mängden! omställningar!
mellan!batcherna! var! alldeles! för! stor.! Enligt! tabellen! ovan! framgår!det! att!måndagen!
innehåller!åtta!olika!produktgrupper,!och!således!sju!stycken!omställningar.! I!normala!
fall!genomfördes!en!till! två!omställningar!per!dag!på!Förpackningen,!vilket!gjorde!vårt!
förslag!direkt!omöjligt.!Här!såg!vi!tydligt!hur!vikten!av!att!arbeta!med!implementeringen!
av!Lean!som!en!helhetsfilosofi!och!inte!en!samling!fristående!verktyg.!För!att!lyckas!med!
införandet! av! utjämnade! Heijunkaboxar! måste! ställtiderna! mellan! batcher! drastiskt!
reduceras.!

5.1.3 Leveransprecision,

Syftet!med!att!mäta!intern!leveransprecision!är!att!varje!avdelning!tydligt!skall!se!hur!de!
presterar! jämfört! med! veckoplanen.! Förhoppningen! är! att! detta! leder! till! en! bättre!
förståelse!av!de!egna!processerna!och!att!eventuella!brister! lyfts! fram!för!att!åtgärdas.!
Precisionen! kan! framförallt! användas! senare! i! skedet! av! Leanarbetet! som! ett!mått! på!
hur!förändringar!påverkar!leveranserna.!

Leveransprecisionen!utgår! från! JITUprincipen!varför!vi!primärt! fokuserade!på!mätning!
av!tid!och!kvantitet.!Följande!frågeställningar!tillämpades!på!alla!avdelningar:!

• Vad!har!vi!levererat?!
• Vad!skulle!vi!leverera!enligt!plan?!
• Hur!mycket!omarbete!eller!komplettering!krävdes?!
• Varför!nådde!vi!inte!100!%?!

Vi! var! också! tvungna! att! ta! hänsyn! till! JITUprincipen! rent! matematiskt.! Den! intuitiva!
beräkningen!av!leveransprecision!kan!ses!som!en!kvot:!!

Vad!levererade!vi!i!förhållande!till!vad!vi!skulle!leverera?!

Dock! finns! det! en! fundamental! brist! i! detta.! Om! en! avdelning! tillverkat! sex! order! när!
endast! fem! var! planerade! erhålls! leveransprecisionen! 120!%! (utfall! i! förhållande! till!
planerat).!Att!tillverka!en!order!för!mycket!är!dock!ett!fall!av!slöseri!enligt!JIT!och!måste!
undvikas.!

!U!!!!!!!
!1!000!000!!!!!
!2!000!000!!!!!
!3!000!000!!!!!
!4!000!000!!!!!
!5!000!000!!!!!

Måndag! Tisdag! Onsdag! Torsdag! Fredag!

Packning)per)vecka)i)jämförelse)med)behov)
per)vecka)

Packade!per!dag!

Behov!per!dag!
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Den!matematiska!ansatsen!vi!använde!ser!därför!ut!enligt!följande:!

!"#"$%&'($")*'*+& = 1− ! !"#$%&#'!!"#$%%!"#$%&#' !!

Denna!formel!ger!ovanstående!exempel!en!leveransprecision!på!80!%!vilket!vi!bedömt!
som!en!rimligare!nivå.!

I! modellen! vi! utvecklat! anpassades! de! ingående! parametrarna! för! de! olika!
avdelningarna!eftersom!de!arbetar!med!olika!enheter!(batcher,!analyser!med!mera).!En!
skräddarsydd! Excelmall! togs! fram! för! respektive! avdelning,! där! utfallet! (i! procent)!
tydligt!visualiserades.!De! ingående!parametrarna! fylls! i!av!ansvarig!chef!efter!avslutad!
vecka,!och!utfallet!skall!överensstämma!med!aktuellt!överenskommet!veckoschema.!!

Vid!eventuella!avvikelser!lämnas!en!kommentar!för!att!vid!senare!tillfälle!ha!möjlighet!
att!analysera!utfallet.!I!figur!15!visas!den!mall!vi!utvecklade!för!en!av!avdelningarna!med!
fiktiva!värden.!

Modellen!vi!utvecklade!visar!dels!leveransprecisionen!för!varje!separat!order,!men!den!
beräknar! även! två! former! av! total! leveransprecision! för! avdelningen.! Det! som! kallas!
Leveransprecision!1!är!ett!medelvärde!av!med!vilken!precision!varje!order!levererades.!
Den! andra! precisionen! beräknar! istället! produkten! av! precisionen! för! varje! order.!
Leveransprecision! 2! är,! rent! matematiskt,! ett! mer! korrekt! uttryck! för! att! beräkna!
kvalitet!och!precision,!men!med!stora!variationer!i!tillverkningen!blir!detta!värde!väldigt!
lågt!och!riskerar!bli!oanvändbart.!

!

Figur)15.)Ett)exempel)på)hur)mallen)för)leveransprecisionen)såg)ut.)Siffrorna)är)fiktiva)

Leveransprecisionen!mäter!bland!annat!när!en!batch!var!schemalagd!att!starta!och!när!
den!avslutades.!Eftersom!skiftgången!skiljer!sig!åt!mellan!avdelningarna!var!vi!tvungna!
att!ta!hänsyn!till!denna.!Då!ingen!aktivitet!sker!nattetid,!bortsett!från!Kemi,!måste!denna!
tid!exkluderas!i!beräkningarna!för!att!inte!skapa!en!alltför!negativ!bild!av!precisionen.!!

5.2 Specifika%Leanimplementeringar%på%de%producerande%avdelningarna%

För! att! lösa! de! problem! som! fanns! inom! Produktionsplaneringen! har! vi! föreslagit! en!
lösning! där! ett! Kanbansystem! implementeras.! Systemet! kommer! att! finnas! i! två!
versioner,!ett!mellan!Kemi!och!Farmaci!och!ett!mellan!Farmaci!och!Förpackning.!!

SIA$Ordernummer Färdigdatum Antal$(st) Färdigdatum Antal$(st) Anmärkning
Precision$
mängd

Precision$
tid

Precision$
total

#### ÅÅ#MM#DD ### ÅÅ#MM#DD ###
13020101 2013>02>04 1250 2013>02>04 1200 96% 96% 92%
13020102 2013>02>05 1250 2013>02>06 1300 Transportstrejk 96% 55% 53%
13020103 2013>02>06 1250 2013>02>07 1200 96% 61% 59%
13020104 2013>02>07 1250 2013>02>08 1300 96% 32% 31%
13020105 2013>02>08 1250 2013>02>10 1250 100% 61% 61%

59%

5%

Planerat: Utfall:

Total.precision.alt..1:

Total.precision.alt..2:
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Ett!Kanbansystem!är,!som!tidigare!nämnts,!inte!den!bästa!versionen!av!Lean,!men!det!är!
en! bra! början.! Med! detta! system! kommer! Kemwell! att! ta! ett! stort! steg! mot!
förbrukningsstyrd!produktion.! Systemet! bygger! på! att! ett! begränsat! antal!Kanbankort!
för! varje! artikel! finns! i! cirkulation.! Ett! kort! motsvarar! en! bestämd! mängd! API! eller!
enheter.!Detta!system!kommer!att!förklaras!mer!ingående!i!samband!med!beskrivningen!
av! varje! avdelning.! Det! som! styr! tillverkningen! kommer! att! vara! Förpackningens!
förbrukning,! vilken! är! direkt! kopplad! till! kundorder.! I! figur! 16! framgår! en! förenklad!
schematisk!bild!över!de!förändrade!kommunikationsvägarna.!

!

Figur) 16.) Schematisk) bild) över) hur) organisationen)mellan) Kemi) och) Förpackningen) skulle) förändras)med)
införandet)av)Kanban.)

Denna!figur!kan!jämföras!med!figur!9!i!kapitel!4.1!som!visar!dagsläget.!

En!direkt! följd!av!att!det! finns!ett!bestämt!antal!kort! i!omlopp!är!att!samma!antal!kärl!
och!behållare!i!omlopp.!Varje!kärl!och!behållare!är!uppmärkt!med!ett!Kanbankort!som!
markerar! vad! det! innehåller! och! i! vilken! kvantitet.! När! innehållet! i! kärlet! eller!
behållaren! förbrukats,! skickas! kortet! till! berörd! avdelning! vilket! fungerar! som!
tillverkningssignal.!På!grund!av!att!Kemwell!jobbar!med!batchproduktion!krävs!det!att!
kort!motsvarande!en!hel!batch!samlas!in!innan!produktionen!kan!påbörjas.!

5.2.1 Kundbehovet,startar,hos,Förpackningen,

Det! nya! Kanbansystemet! kommer! att! placera! Förpackningen! som! ansvarig! för! att!
produktionen!sköts.!Utifrån!kundbehovet!planerar!Förpackningen!varje!vecka,!i!samråd!
med! Produktionsplaneringen,! vad! som! kommer! att! behöva! packas! de! närmaste!
veckorna.!Precis!som!idag!bryts!behovet!ned!till!en!packplan.!

När!en!ny!order!ska!börja!packas!hämtar!Förpackningen!så!många!kärl!som!krävs!för!att!
packa!ordern.!Dessa!kärl!står!på!samma!plats!som!de!gör!idag,!men!lagerutrymmet!har!
justerats!till!att!kontinuerligt!ha!tre!halvfabrikat!lagerförda!i!en!så!kallad!Supermarket.!
Dessa! halvfabrikat! är! de!mest! frekventa! och!motsvarar! cirka! 80!%! av! all! försäljning.!
Antalet!kärl!som!står!i!Supermarketen!regleras!inte.!Istället!reglerar!Kanbankorten!hur!
många! kärl! som!det! totalt! finns! i! omlopp!mellan! Farmaci! och! Förpackningen.! Antalet!
kort!är!beräknat!enligt!formeln!i!avsnitt!2.1.12.!

Efterfrågan!vi!använt! i!våra!beräkningar!varierar!enligt!grafen!i! figur!17!på!nästa!sida,!
där!yUaxeln!visar!den!normativa!nivån!med!värdet!1!som!medelvärdet!över!året.!
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Figur)17.)Variationen)av)försäljningen)i)normativ)skala)där)1)är)medelvärdet)på)försäljningen)över)året)

Grafen!visar!tydligt!att!variationen!i!efterfrågan!är!stor!vilket!kräver!stora!mellanlager!
för!att!kunna!garantera!leverans.!

Variationen! på! ledtiden! hos! Farmaci! varierar! enligt! figur! 18,! vilket! ytterligare! ökar!
behovet!av!stora!mellanlager.!

!

Figur)18.)Variation)i)ledtid)på)Farmaci)för)ett)antal)mätpunkter.)

Med!hjälp!av!underlaget!till!figurerna!17!och!18!så!har!vi!beräknat!hur!många!kärl!som!
behövs!mellan! Farmaci! och! Förpackning! för! att! klara! av! de! historiska! variationerna! i!
efterfrågan!och!ledtid.!Resultatet!presenteras!i!tabell!3!på!nästa!sida.!

De!order!som!inte!lagerhålls!hanteras!som!specialorder!och!beskrivs!i!avsnitt!5.2.3.!
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Tabell)3)Antalet)kärl)i)omlopp)för)respektive)artikel)

Artikel) )Antal)kärl)i)Supermarket)

A! 150!kärl!
B! 54!kärl!
C! 40!kärl!
D!
!

Special!!
Ingen!lagerhållning!i!Supermarket.!Platserna!fylls!endast!vid!behov.!

E!
!

Special!!
Ingen!lagerhållning!i!Supermarket.!Platserna!fylls!endast!vid!behov.!

F!
!

Special!!
Ingen!lagerhållning!i!Supermarket.!Platserna!fylls!endast!vid!behov.!

G! Special!!
Ingen!lagerhållning!i!Supermarket.!Platserna!fylls!endast!vid!behov.!

Totalt!kommer!det! initialt! finnas!244!kärl! i!omlopp!med!vårt! förslag!vilket!kan! tyckas!
mycket,!men!kombinationen!av!stora!variationer!och!batchproduktion!kräver!detta!för!
att! inte! riskera! leveransförseningar! till!Kunden.!Till! följd!av!validerade!arbetsmetoder!
och!processer!är!det!inte!möjligt!att!minska!storleken!på!en!batch.!Ytterligare!en!faktor!
som! hindrade! detta! var! mängden! analyser! för! QA! och! QC,! där! antalet! analyser! var!
proportionellt!mot!antalet!batcher.!!

I!framtiden!kommer!framförallt!ledtiderna!att!kunna!kortas,!främst!genom!införandet!av!
standardiserat!arbetssätt,!vilket!kommer!att!minska!dessa!lager!avsevärt.!Även!en!daglig!
inventering!över!antalet!kärl!i!Supermarketen!kommer!kunna!visa!att!det!alltid!finns!en!
viss!säkerhetsnivå!på!grund!av!överdimensionering!som!skulle!kunna!minskas!löpande.!

Arbetssättet! för!Förpackningen!kommer! i!övrigt! förändras!minimalt.!De!arbetar!precis!
som!idag!mot!packplanen!och!hämtar!material! från!Supermarketen!från!Farmaci,!dock!
är!kärlen! i! lagret! inte!allokerade!till!en!slutkund.! Istället! tas!det!äldsta!kärlet!och!FIFO!
tillämpas.!När!ett!kärl!tömts!lossas!Kanbankortet!och!skickas!tillbaka!till!Farmaci.!

5.2.2 Förpackningen,övertar,delar,av,Godsmottagningens,arbete,för,att,korta,ledtiden,

Det!mest! akuta! problemet! som! vi! identifierade! på! Godsmottagningen! var! kopplat! till!
deras! arbete!med! tryckandet! av!material! till! Förpackningen.! Vi! anser! att! detta! borde!
göras!av!Förpackningen!själva!för!att!knyta!material!som!är!batchspecifikt!till!sin!egen!
tillverkning.! Det! kommer! främst! att! innebära! att! Förpackningen! kan! vänta! ytterligare!
med!att!binda!upp!batcher!till!specifika!marknader!vilket!kortar!ledtiderna.!!

I! dagsläget! utmanar! de! förtryckta! etiketterna! möjligheten! att! applicera! JIT! hos!
Förpackningen! då! ingående! halvfabrikat! hämtas! ur! en! Supermarket! där! ingenting! är!
allokerat! till!slutkund.!Halvfabrikaten!har!unika!batchnummer!från!Farmaci,!och!dessa!
batchnummer!skall!framgå!på!etiketterna!från!Godsmottagningen.!Om!etiketterna!trycks!
i! förväg! måste! även! halvfabrikatet! allokeras! till! slutkund! i! förväg! och! syftet! med! en!
Supermarket!går!förlorat.!
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5.2.3 Farmaci,producerar,först,när,Förpackningen,behöver,halvfabrikat,

När! avdelningen! senare! i! flödet,! Förpackning,! förbrukat! innehållet! i! ett! kärl! skickas!
Kanbankortet! som! signal! till! Farmaci! att! tillverka! ett! nytt! kärl.! De! artiklar! som! inte!
lagerhålls! i! Supermarket! går! som! special! genom! att! extra! Kanbankort,! så! kallade!
Specialkort,! används! vid! behov.! Produktionsplaneringen! är! ansvarig! för! utplaceringen!
av! dessa.! Specialkorten! gäller! främst! specialorder!men! även! övriga! artiklar! vid! tidvis!
hög!orderingång.!!

När! ett!Kanbankort! kommer! till! Farmaci,! oavsett! om!det! kommer! från!Förpackningen!
eller!Produktionsplaneringen,!så!placeras!detta!kort!på!en!fysik!tavla!i!en!kolumn!avsedd!
för! det! aktuella! halvfabrikatet,! se! figur! 19.! Undantag! för! detta! är! de! Specialkort! som!
kommer!från!Förpackningen!och!således!redan!blivit!producerade.!Dessa!skickas!istället!
tillbaka! till! Produktionsplaneringen.! Den! batchade! tillverkningen! innebär! att! Farmaci!
måste! vänta! in! kort! motsvarande! en! hel! Farmacibatch! innan! de! kan! påbörja!
produktionen.!

När! kort! motsvarande! en! Farmacibatch! av! ett! specifikt! halvfabrikat! finns! på! tavlan!
flyttas!samtliga!dessa!kort!till!kolumnen!”Plan”!och!placeras!sist!i!den!kö!som!eventuellt!
finns!där.!Här!inväntar!man!ledig!kapacitet!i!produktionen.!När!ledig!kapacitet!uppstår!
flyttas!de!kort! som!är! först! i! kön!över! till! kolumnen! ”Produktion”!vilket! signalerar!att!
faktiskt!börja!med!produktionen!av!detta!halvfabrikat.!

När! batchen! är! klar! flyttas! korten! över! till! kolumnen! ”Klar”! där! de! inväntar!
dokumentering!av!batchen!och!kan!då!fästas!på!kärlen.!

Figur)19.)Exempel)på)hur)en)Kanbantavla)kan)se)ut.)

Fördelen!med!denna!form!av!planering!är!att!den!är!visuell!och!lättöverskådlig.!Det!är!
enkelt!att!skaffa!sig!en!uppfattning!om!hur!mycket!som!produceras!och!hur!mycket!som!
väntar.! Eventuella! förberedelser! kan! göras! i! god! tid! eftersom! man! har! en! tydlig!
överblick! av! vilka! produkter! som! ska! tillverkas! härnäst.! Tavlan! kan! göras! ännu! mer!
detaljerad! genom! att! dela! in! ”Produktion”! i! de! olika! processerna! som! sker! och! flytta!
batcherna!löpande!under!produktionen.!!

Ett! problem! som!uppmärksammades!på!Farmaci! var! tillverkningen! av!dragéerna! som!
tillverkas!i!två!olika!grytor.!Grytorna!skapar!ett!planeringsmässigt!problem.!!

!

Kö Plan Produktion Klara.



MG202X!Examensarbete! ! Erik!Bjurfors!
KTH!Våren!2013! ! Joachim!Westerlund!

51!
!

Den! ”lilla”! grytan! tillverkar! en! batch! från!Kemi! på! 20! cykler! vilket! resulterar! att! hela!
batchen! fördelas! på! 20! kärl.! Den! ”stora”! grytan! som! har! en! större! kapacitet! är!
dimensionerad! till! att! dela! en!Kemibatch!på!12! cykler! vilket! fyller! 24!kärl.! Följden! av!
detta! är! dessa! kärl! måste! separeras! på! något! sätt! så! att! de! kan! särskiljas! när!
Förpackningen!förbrukat!dem.!Om!detta!inte!görs!kommer!det!vara!omöjligt!att!avgöra!
om! Förpackningen! förbrukat! en! hel! batch! eller! bara! delar! av! den.! Felet! kan! tyckas!
trivialt,! men! ett! systematiskt! fel! kommer! innebära! antingen! en! kostsam,! onödig! och!
omedveten!överdimensionering!av!lagret!eller!en!underdimensionering!som!kan!visa!sig!
bli!ännu!dyrare!för!företaget,!vid!en!eventuell!bristsituation.!

En!rimlig!lösning!för!detta!är!att!Kanbankorten!på!de!kärl!med!innehåll!som!tillverkas!i!
dessa! grytor! markeras! med! aktuellt! innehåll.! När! dessa! kärl! förbrukats! och! korten!
återkommer! till! Farmaci! får! ansvarig! planerare! summera! ihop! dessa! så! att!
förbrukningen! motsvarar! en! hel! Farmacibatch.! Alternativa! lösningar! finns,! men! det!
viktigaste!är!att!Farmaci!själva!utvecklar!lösningen!så!att!de!känner!sig!bekväma!med!att!
använda!den.!Kontentan!är!att!Farmaci!inte!tillverkar!något!innan!Förpackningen!packat!
motsvarande!en!hel!Farmacibatch.!

För!att!systemet!med!Kanbankort!skall!fungera!krävs!att!väsentlig!information!återfinns!
på! korten! så! att! det! aldrig! ska! uppstå! något! tvivel! om! hur! de! ska! hanteras.! För! att!
möjliggöra! förbrukningsstyrd!tillverkning!måste!kvantitet! framgå!på!korten.!Dessutom!
bör! korten! vara! numrerade,! så! att! borttappade! kort! lätt! upptäcks.! All! nödvändig!
information!på!korten!sammanfattas!nedan!(Wakai,!2009):!

• Artikelnummer!
• Kvantitet!kg!eller!stycken!(manuell!ifyllning!på!laminerat!papper)!
• Batchnummer!Farmaci!(manuell!ifyllning!på!laminerat!papper)!
• Numrering!(nr!13!av!254!t.ex.)!
• Regler!för!hantering!
• Färgkodning!
• Stora!eller!lilla!grytan!(dragéer)!

Figur)20.)Exempel)på)hur)ett)Kanbankort)skulle)kunna)se)ut,)framsidan)till)vänster.)

Schematiskt!kommer!planeringen!på!Farmaci!att!ske!enligt!figur!21!på!nästa!sida.!!
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Figur)21.)Schematisk)bild)över)den)framtida)planeringen)mellan)Farmaci)och)Förpackningen.)

5.2.4 Kemi,först,i,flödet,,men,sist,i,behovskedjan,

Eftersom!Kemi! är! den! avdelning!med!mest! jämn!och! tillförlitlig! produktion! byggs! det!
ofta! stora! buffertlager! upp!mellan! Kemi! och! Farmaci.! Produktionsplaneringen! har! för!
avsikt!att!ständigt!ha!ett! lager!där,!men!storleken!varierar!och!eftersom!Farmaci!hade!
fler! produktionsstopp! än! Kemi,! orsakar! detta! omfattande! kapitalbindningar.! Den!
stundtals!bristfälliga!kommunikationen!mellan!avdelningarna!är!ofta!anledningen!till!att!
Kemi!inte!får!vetskap!om!problem!och!bör!stoppa!sin!tillverkning!till!följd!av!att!Farmaci!
eller!Förpackning!står!still.!!

Genom! att! använda! samma! metod! som! används! mellan! Farmaci! och! Förpackningen!
kommer! Kemi! att! automatiskt! få! reda! på! ifall! produktionen! på! Farmaci! eller!
Förpackningen!avviker!från!planen.!!

Antalet! containrar! i!omlopp!mellan!Kemi!och!Farmaci!beräknades!på!samma!sätt! som!
antalet! kärl! mellan! Farmaci! och! Förpackningen.! Då! ledtiderna! och! efterfrågan! var!
jämnare! för! Kemi! än! för! Farmaci! (då! endast! en! artikel! tillverkas)! blev! behovet! av!
containrar! lägre.!Totalt!krävs!det!sex!satser! fördelat!på!30!containrar! i!omlopp!mellan!
Kemi!och!Farmaci!för!att!garantera!kundbehovet.!

Produktionen! styrs! av! att! Farmaci! vid! behov! hämtar! en! eller! flera! containrar! ifrån!
Supermarketen! och! skickar! tillbaka! Kanbankorten! när! containerns! innehåll! är!
förbrukat.!Detta!kort! fungerar!precis!som!på!Farmaci!och!placeras!på!en!tavla! i!Kemis!
lokaler!i!väntan!på!tillräckligt!många!kort!som!motsvarar!en!hel!Kemisats.!



MG202X!Examensarbete! ! Erik!Bjurfors!
KTH!Våren!2013! ! Joachim!Westerlund!

53!
!

Utöver! den! tablettmassa! som! tillverkas! och! placeras! i! Supermarket! innan! Farmaci!
ansvarar!Kemi! även! för! tillverkning! av! ett! halvfabrikat! som! säljs! direkt! från!Kemi! till!
Kunden!i! form!av!ren!API.!Denna!produkt!kallas! för!Special!och!då!den!inte!är!särskilt!
frekvent!efterfrågad!valde!vi!att!inte!lagerhålla!den!i!en!Supermarket.!Därför!införde!vi!
ett!extrakort,! Specialkanban,! som!ansvarig! schemaläggare!på!Kemi!placerade! i! tavlans!
”Kö”! vid! behov.! Liksom! tidigare! informerades! schemaläggaren! på! Kemi! av!
Produktionsplaneringen! gällande! detta! behov.! När! en! ny! sats! Special! tillverkats! tas!
Kanbankortet!ur!systemet!och!läggs!undan!i!väntan!på!efterfrågan.!!

!

Figur)22)Figuren)visar)framtida)produktionsflöde)på)Kemi)som)styrs)av)Kanbankort)

5.2.5 Hur,implementeringen,av,Kanbansystemet,bör,gå,till,

Då!Kanbansystemet!mellan!Kemi!och!Farmaci!och!mellan!Farmaci!och!Förpackning!har!
många! likheter! anser! vi! att! implementeringen! av! systemen! kan! ske! på! liknande!
premisser.!

Vårt!förslag!är!att!de!tavlor!och!kort!som!behövs!trycks!upp!i!rätt!kvantiteter!och!att!alla!
som!kommer!att!jobba!med!systemet!får!en!genomgång!av!den!bakomliggande!tanken.!
När!detta! är! gjort!börjar! leverantören! till! Supermarketen,! alltså!Kemi! till! Farmaci! och!
Farmaci!till!Förpackningen!att!märka!upp!containrar!och!kärl!med!Kanbankorten!när!de!
aktuella!artiklarna!produceras.!När!de!producerat!så!många!containrar!eller!kärl!att!de!
inte!har!några!Kanbankort!kvar! för! artikeln! råder! tillverkningsstopp!av!denna!artikel.!
Det! innebär! att! de! inte! får! tillverka! fler! av! denna! artikel! förrän!de!har! fått! tillräckligt!
många!kort!tillbaka!från!avdelningen!nedströms!som!motsvarar!en!hel!sats!eller!batch.!
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5.3 Övriga%bidrag%till%hur%planeringsprocessen%kan%förbättras%

De!förslag!som!vi!nämnt!i!kapitel!5!behandlar!främst!de!Leanverktyg!som!vi!applicerat!
på! Kemwells! planeringsprocess! med! avseende! på! specifika! avdelningar.! Utöver! detta!
har! även! en! ny! mötesstruktur! utvecklats.! Syftet! med! denna! är! att! alla! Kemwells!
avdelningar!behöver! få! en!gemensam! förståelse! för!processen!och!varandras! arbete.! I!
nuläget!finns!det!en!utbredd!suboptimering!där!varje!avdelning!försöker!maximera!sitt!
eget!arbete.!

5.3.1 Ramplaneringsmöte,hålls,i,början,av,varje,månad,

Ramplaneringsmötet! hölls! i! början! av! varje! möte! med! Produktionsplaneringen! som!
sammankallande.! Närvarande! på! mötet! är! representanter! ifrån! alla!
produktionsavdelningar! på!Kemwell,! inte! bara! de! som! är! direkt! kopplade! till! Kunden!
och!Produkten.!För!att!mötet!ska!bli!effektivt!ställs!det!tydliga!krav!på!förberedelser!för!
samtliga!deltagare.!

Mötet! inleds! med! PDCAUcykeln! genom! att! föregående! månads! produktion! följs! upp.!
Representanter! från! varje! avdelning! redogör! för! de! avvikelser! som!uppstått! och! vilka!
kortsiktiga! och! långsiktiga! lösningar! som! gjorts! för! att! lösa! problemet! och! hindra!
upprepningar.!!

När! samtliga! avdelningar! gått! igenom! föregående!månad! vänder!man! fokus! och! tittar!
framåt.! En! övergripande! prognos! på! vad! som! förväntas! de! närmaste! tre! månaderna!
presenteras!nedbrutet!på!varje!avdelning.!

En!liknande!prognos!för!den!närmaste!månaden!har!skickats!ut!i!förväg,!och!när!denna!
punkt!kommer!upp!på!agendan!går!man!återigen! igenom!varje!avdelning.!Denna!gång!
kontrollerar!man!om!avdelningen!uppskattar!att!de!klarar!av!att!producera!den!mängd!
som! krävs! för! att! uppnå! kundbehovet.! Vid! denna! genomgång! går! man! även! igenom!
övriga! planerade! aktiviteter,! som!planerade! servicedagar,! för! den! närmaste!månaden.!
För! att! underlätta! denna! del! av! mötet! har! vi! utvecklat! ett! verktyg! som! omvandlar!
Kundens!behov!till!vad!varje!avdelning!behöver!producera!för!att!möta!behovet.!Denna!
modell!förklaras!mer!ingående!i!avsnitt!5.3.2.!

När!alla! avdelningar! redogjort! för!den!närmaste!månaden!och!alla! är!överens!om!vad!
som! förväntas! av! dem,! avslutas! mötet! med! en! gemensam! överenskommelse! och! ett!
handslag.!På!så!sätt!vet!alla!vad!de!förbundit!sig!till!att!göra,!och!att!de!är!skyldiga!att!
meddela!övriga!så!fort!deras!planering!börjar!avvika.!

5.3.2 Ramplaneringsverktyget,omvandlar,Kundens,behov,till,avdelningarnas,behov,

För! att!Ramplaneringsmötet! ska! fylla! sitt! syfte,! att! varje! avdelning!har! en!uppfattning!
om!vilken!kapacitet! som!krävs!den!närmaste!månaden,!utvecklade!vi! ett!nytt! verktyg.!
Det! verktyg! vi! tog! fram! utgår! från! Kundens! behov! den! närmaste! månaden! och! de!
råmaterial!som!behöver!köpas!in!för!att!klara!av!produktionen.!!

Via! de! styrdokument! och! rutiner! avdelningarna! jobbar! efter! har! vi! sedan! brutit! ner!
dessa! och! länkat! dem! mellan! avdelningarna.! Resultatet! blir! att! varje! avdelning! får!
information! nedbrutet! på! deras! specifika! arbetsmoment! med! givna! kvantiteter! som!
förväntas!produceras!den!följande!månaden.!
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Verktyget!utvecklades!först!med!fokus!enbart!mot!Produkten!och!Kunden!som!en!direkt!
följd!av!att!detta!var!avgränsningen!för!vårt!arbete.!Men!då!implementeringen!av!Lean!
sker!som!ett!pilotprojekt!med!mål!att!hela!Kemwells!verksamhet!ska!omfattas!insåg!vi!
att!verktyget!behövde!breddas.!

Den!slutgiltiga!modellen!som!programmerades!i!Excel!avser!hela!Kemwells!produktion!
och!beräknar!utifrån!kundbehov! för! samtliga! slutartiklar!och!behov!av! råmaterial! vad!
varje! enskild! avdelning! behöver! producera,! nedbrutet! på! artikelnivå.! Resultatet!
kombineras!dessutom!med!avdelningens!takttid!för!både!den!närmaste!månaden!och!för!
de!kommande!tre!månaderna!med!hänsyn!tagen!för!helger!och!övriga!lediga!dagar.!

Valet! att! programmera! i! Excel! och! inte! i! mer! dynamiska! program! som! till! exempel!
Matlab!motiverades! av! att! Kemwell! använder! Excel! som! ett! standardverktyg! och! nya!
program!skulle!innebära!en!för!stor!tröskel!i!inlärningssynpunkt.!

En!följd!av!valet!att!arbeta!med!Excel!var!att!modellen!inte!följer!upp!föregående!månad!
och! tar!hänsyn! till!den!resten!vid!beräkning!av!den!kommande!månadens!produktion.!
Detta!får!istället!bokföras!av!avdelningarna!själva!och!tas!upp!under!den!första!fasen!av!
ramplaneringsmötet.! En! grafisk! modell! av! verktyget! kan! inte! presenteras! då! den! är!
uppbyggd!av!känsligt!material!som!på!grund!av!sekretessavtal!inte!kan!lämnas!ut.!

!

!

!
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6 Slutsatser%och%diskussion%

Arbetets!fokus!var!att!applicera!teorier!från!Leanfilosofin!på!Kemwell!och!implementera!
dessa! arbetsmetoder! utifrån! ett! långsiktigt! perspektiv.! Nedan! sammanfattas! de!
slutsatser!vi!har!dragit!utifrån!arbetets!resultat.!

6.1 %Slutsatser%

• Takttiden!är!pulsen!som!ska!styra!tillverkningen!
• Utjämnat!flöde!förhindras!av!fasta!batchstorlekar!och!långa!omställningstider!
• Leveransprecision!visualiserar!förbättringar!och!indikerar!problem!i!processerna!
• Kanbankort! möjliggör! en! dragande! efterfrågan,! begränsar! bundet! kapital! och!

hindrar!överproduktion!
• Ramplaneringsmötet!förutsätter!kommunikation!och!identifierar!abnormaliteter!

i!efterfrågan!

6.1.1 Takttiden,är,pulsen,som,ska,styra,tillverkningen,

Lean!representeras!ofta!som!ett!hus!i!litteraturen.!Det!finns!flera!anledningar!till!detta,!
men! en! av! de! mest! väsentliga! är! att! Lean! är! ett! helhetskoncept! där! samtliga! delar!
behövs.!Utan!en!rejäl!grund!kan!inte!väggar!byggas!och!en!ensam!vägg!kan!inte!bära!ett!
tak! (Liker! J.! K.,! 2004).! Kemwell! har! i! sitt! Leanarbete! valt! att! fokusera! på! några! av!
delarna,! till! exempel! visuell! styrning! vid! morgonmötena,! men! helheten! saknas.! Ett!
fundamentalt! steg! i! rätt! riktning! är! tillverka! mot! takttid! och! därigenom! låta!
tillverkningen!matcha!Kundens!efterfrågan.!Takttiden!ska!utgöra!grunden!i!all!planering,!
oavsett!om!det!är!den!övergripande!planeringen!eller!avdelningarnas!detaljplanering.!!

6.1.2 Utjämnat,flöde,förhindras,av,fasta,batchstorlekar,och,långa,omställningstider,

Ur! ett! Leanperspektiv! är! batchmetodiken! ett! fundamentalt! problem,! en! motpol! till!
enstycksproduktion! (Liker! &! Meier,! 2006).! De! fasta! batchstorlekarna! på! Kemwell!
hindrar! produktionen! från! att! tillverka! det! som! kunden! efterfrågar.! Syftet! med! vår!
föreslagna! lösning! med! Kanbankort! är! att! produktionen! ska! spegla! det! faktiska!
kundbehovet,!vilket!alltså!inte!är!möjligt!fullt!ut!på!grund!av!de!fasta!batchstorlekarna.!
Den!direkta! följden!av!detta!är! inbyggd!väntan!och!stora!kapitalbindningar! i! lager!och!
därmed!inbyggt!slöseri!(Liker!J.!K.,!2004).!!

Att! ändra!batchstorlekarna!kräver!omfattande!arbetsinsatser!då! läkemedelsbranschen!
är! strikt! kontrollerad! och! ändringar! i! arbetsmetoder! måste! valideras! innan! de!
genomförs! (Wengelin,! 2012).! Ändringar!måste! även! förankras!med! Kunden! innan! de!
genomförs.!Dessutom!skulle!mindre!batchstorlekar!(och!därmed!ett!ökat!antal!batcher!
givet!samma!tillverkningsvolym)!ytterligare!öka!trycket!på!kvalitetsavdelningarna!som!
utför!analyser!på!varje!tillverkad!batch!(Åsberg,!2013).!!

Syftet! med! detaljplanering! utifrån! Heijunkaboxar! är! att! skapa! ett! jämnt! flöde! i!
tillverkningen.! En! utjämnad! produktion! blir! svår! att! införa! till! följd! av! de! fasta!
batchstorlekarna,! men! även! de! långa! omställningstiderna! mellan! batcherna.! En! ideal!
utjämning! kräver! upp! till! sju! omställningar! på! en! dag,! vilket! inte! är! praktiskt!
genomförbart!med!dagens!förutsättningar.!!
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6.1.3 Leveransprecision,visualiserar,förbättringar,och,indikerar,problem,i,processerna,

Det!är!viktigt!att!mäta!leveransprecisionen!kontinuerligt!eftersom!denna!ger!en!bild!av!
hur!varje!avdelning!presterar!över!tiden.!Detta!har!två!huvudsakliga!fördelar.!

Dels! framträder!bilden!av!vad!en!normal! tillverkning!är,! och!därmed!är!det! enkelt! att!
urskilja!ovanligheter!som!avvikelser!på!grund!av!fel!i!produktionen.!Den!andra!fördelen!
är!att!när!arbetet!med!ständiga!förbättringar!påbörjas!kommer!det!finnas!en!referens!till!
de! mätningar! som! görs! i! samband! med! en! förändring,! På! detta! sätt! visualiseras!
förbättringarna!vilket!ger!en!förståelse!för!hur!de!interna!processerna!hänger!samman.!!

Dock!finns!det!i!huvudsak!två!områden!som!man!bör!vara!medveten!om!när!man!jobbar!
med!leveransprecision.!Dels!kommer!en!beräkningsmall!aldrig!att!visa!var!felet!uppstått!
i! produktionen! eller! hur! allvarligt! det! är.! Det! är! därför! viktigt! att! snabbt! analysera!
informationen!och!gå!till!botten!av!problemet!när!en!avvikelse!upptäcks.!

Den! andra! svårigheten! är! hur! man! väger! samman! flera! mätningar! till! en! gemensam!
leveransprecision! för! en! avdelning.! Den! matematiska! metoden! som! används! i!
kvalitetssamband! multiplicerar! precisionen! för! de! olika! mätningarna.! Detta! innebär!
dock! att! en! enstaka! låg!precision! snabbt!drar!ned!på!den! totala!precisionen.!De! är!ur!
kvalitetssynpunkt! en! viktig! egenskap! då! den! markerar! att! även! ett! litet! fel! måste!
åtgärdas.!Dock!är!det!svårt!att!kombinera!den!delen!med!de!mjukare!värden!som!finns!i!
Lean!där!de!anställda!måste!motiveras!till!att!ta!del!av!filosofin.!Att!börja!med!verktyg!
som! säger! att! avdelningen! enbart! har! några! få! procents! leveransprecision! kan! därför!
vara!en!alltför!abrupt!introduktion!till!Leanverktygen!allmänt!och!leveransprecisionen!i!
synnerhet.!

6.1.4 Kanbankort, möjliggör, en, dragande, efterfrågan,, begränsar, bundet, kapital, och,

hindrar,överproduktion,

God!kommunikation!är! fundamentalt! inom!Lean.!Tydliga! signaler,! visuell! styrning!och!
förmågan! att! agera! på! identifierade! problem! är! alla! exempel! på! viktiga! inslag! i! ett!
framgångsrikt!Leanarbete.!På!Kemwell!finns!vissa!tendenser!att!de!olika!avdelningarna!
är! autonoma! i! den! mening! att! det! egna! arbetet! prioriteras.! Dessutom! finns! inte! full!
förståelse!för!andra!avdelningars!arbete,!vilket!i!längden!kan!leda!till!onödigt!merarbete!
eller! överproduktion.! Det! händer! att! ett! produktionsstopp! inte! kommuniceras! till!
avdelningarna! tidigare! i! värdekedjan,! vilket! orsakar! växande! buffertlager! mellan!
avdelningarna.!Detta! är! en! vanlig! konsekvens! av! en! tryckande! tillverkning! baserat! på!
prognoser.!!

Att!implementera!ett!Kanbansystem!med!en!dragande!efterfrågan!motverkar!risken!av!
överproduktion!vid! tillfälliga!stopp,!eftersom!inga!kort!skickas!då! ingenting! förbrukas.!
Dessutom!motsvarar!antalet!Kanbankort!i!systemet!taket!på!det!bundna!kapitalet,!som!
tidigare!tilläts!växa!okontrollerat.!Ledtiderna!varierar!och!till!följd!av!detta!finns!risken!
att!man!inte!alltid,!med!hundraprocentig!marginal,!kan!avgöra!när!tillverkningen!av!en!
batch! ska! vara! färdig! (Jädersten,! 2013).! De! tidigare! säkerhetslagren! ersätts! med! en!
Supermarket,!som!dock!blir!förhållandevis!stor!på!grund!av!variationerna!i!efterfrågan!
och! ledtid.! Mängden! bundet! kapital! i! en! Supermarket! kommer! successivt! att! kunna!
minskas!vartefter!tillverkningen!stabiliseras!och!lagerbehovet!minskar.!!
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6.1.5 Ramplaneringsmötet, förutsätter, kommunikation, och, identifierar, abnormaliteter, i,

efterfrågan,

Ett! av! huvudsyftena! med! ramplaneringsmötet! är! att! avdelningarna! ska! få! större!
förståelse!för!varandras!arbete,!och!dessutom!ha!möjlighet!att!påverka!planeringen!för!
att! undvika! onödigt! hög! belastning! vid! ovanligt! stora! kundbehov.! Exempelvis!
identifierade!vi!hur!QC!fick!analyser!att!utföra!akut.!Utan!förvarning!måste!det!pågående!
arbetet! sättas! åt! sidan! medan! annat! prioriteras! (MobergUMikan,! 2013).! Detta! är! ett!
generellt!problem,!som!kan!undvikas!genom!att!respektera!andra!avdelningars!arbete.!
det!är!viktigt!att!moment!blir!utförda!som!planerat,!istället!för!så!snart!som!möjligt.!!

För! att! undvika! liknande! incidenter! framöver! måste! internkunderna! respektera! de!
andra! avdelningarnas! arbete! och! planering.! Analysarbetet! ska! ske! i! enlighet! med!
takttiden! vilket! representerar! kundernas! behov.! Ett! standardiserat! arbetssätt! på!
samtliga! avdelningar! förhindrar! akuta! behov! och! veckans! behov! planeras! utifrån!
Heijunka!vilket!medför!en!jämn!belastning.!

Kemwell,! liksom! läkemedelsbranschen! i! stort,! arbetar! kontinuerligt! med!
avvikelsehantering! enligt! rutiner! från! bland! annat! GMP.! Ett! exempel! på! detta! är!
avvikelsehanteringen! enligt! CAPA! vilket! kan! kopplas! till! Likers! (2004)! femte!
Leanprincip! –! ”Bygg! en! kultur! som! stannar! för! att! åtgärda! problem”.! De! två!
kvalitetsavdelningarna,!QC!och!QA,!kontrollerar!och!godkänner!allt!som!tillverkas!för!att!
garantera!patientsäkerhet!(MobergUMikan,!2013).!Den!ekonomiska!effekten!av!detta!blir!
allvarlig!då!produkten!befinner!sig! sent! i!kedjan!med!högt! förädlingsvärde!och!binder!
mycket!kapital.!!

Att!hålla!en!hög!kvalitet!är!ytterst!centralt!inom!Lean!där!varje!medarbetare!är!ansvarig!
för!kvaliteten.!Ett!”rätt!från!mig”Utänk!innebär!att!alla!operatörer!själva!är!ansvariga!för!
att!inte!skicka!vidare!defekta!produkter!(Liker!J.!K.,!2004).!!

6.2 Utvärdering%och%kritik%av%arbetet%

6.2.1 Begränsningar,

Arbetets! största! begränsning! är! att! vi! inte! lyckats! implementera! de! metoder! som! vi!
utvecklat.! Detta! beror! på! att! förändringsarbete! är! tidskrävande,! inte! minst! då! det!
involverar!många!individer.!En!annan!anledning!är!situationer!hos!Kemwell!som!krävt!
uppmärksamhet!av!de!personer!som!vi!samarbetat!med,!vilket!gjort!att!vårt!projekt!inte!
alltid!varit!högst!prioriterat.!Följden!av!detta!blir!att!vi!inte!kan!utvärdera!vårt!resultat!
på! annat! sätt! än! genom! tankeexperiment! och! hypotetiska!modeller! tillsammans!med!
anställda.!

Det!faktum!att!vi!bara!gjorde!fallstudier!på!ett!specifikt!läkemedelsföretag!och!de!övriga!
företag! vi! besökte! för! att! använda! som! referenser! antingen! var! för! långt! utvecklade!
(AstraZeneca)! eller! inte! med! på! banan! (Sandvik)! när! det! gäller! Lean! innebär! att!
paralleller!är!svåra!att!dra.!Därmed!är!det!svårt!att!avgöra!om!några!av!de!slutsatser!vi!
drar!kan!ses!som!generella.!
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Då!vi!har!arbetat!under!en!förhållandevis!snäv!tidsram!med!detta!projekt!har!vi!inte!haft!
möjlighet!att!studera!övriga!delar!av!arbetet!med!implementeringen!av!Lean!vilket!har!
inneburit!en!dåligt!utvecklad!holistisk!bild!som!skulle!varit!intressant!att!redovisa.!

6.2.2 Framtida,arbete,Kemwell,

Det! arbete! som! bör! göras! framöver! när! det! gäller! implementeringen! av! Lean! på!
Kemwell!rent!allmänt!och!i!synnerhet!när!det!gäller!planeringsprocessen!sammanfattas!
i!punktform!nedan.!Det!viktigaste!är!kanske!just!att!implementera!våra!förslag!vilket!det!
inte!fanns!rum!för!i!den!tidsram!som!var!avsatt!för!projektet.!!

Övriga!förslag!är:!

• Ta!fram!standardiserade!arbetsmetoder!för!alla!avdelningar!
• Genomför!grundliga!utbildningar!med!personal!och!ledare!om!vad!Lean!innebär!

och!håll!denna!kunskap!uppdaterad!
• Utjämna! och! standardisera! leveranserna! från! samtliga! leverantörer! genom! att!

ställa!krav!på!dem!
• Arbeta!närmare!med!Kunden!och! få!dem!att!utjämna!sin!efterfrågan!så!att!den!

anpassas!mer!efter!marknaden!
• Skapa!en!kalkyl!på!de!besparingar!som!mindre!batcher! innebär! jämfört!med!de!

ökade!kostnaderna!för!fler!analyser!och!granskningar!
• Utveckla!QCUlabbet!till!ett!så!kallat!”Lean!laboratorium”!som!är!anpassat!för!korta!

ledtider!

!

! !
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