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Sammanfattning 

Fresenius Kabis främsta uppgift i Sverige är att tillverka intravenösa näringslösningar för 

farmaceutiskt bruk. Examensarbetet bestod av tre mål, göra en kartläggning av flödet för en 

PL90-batch från provupptag till frisläppning, föreslå minst tre förbättringar som i teorin kan 

minska ledtiden med sex dagar samt göra en flödeskarta över framtida tillståndet. För att 

uppfylla syftet med examensarbetet har tre delstudier genomförts; litteraturstudier, studier inom 

företaget och undersökning av andra laboratoriers erfarenhet av lean konceptet.  

 

Gruppen studerade om hur värdeflödesanalyser enligt teorin skall genomföras och hur lean 

konceptet skall tillämpas inom labbmiljö. Från studier inom företaget drogs slutsatsen att 

väntetid är den största tidsförlusten och att man dröjer för länge innan man börjar med en analys. 

I den sista delstudien undersöktes andra laboratorier med erfarenhet inom olika lean verktyget.    

 

Kartläggningen över nuvarande tillstånd arbetades fram genom att följa en PL90-batch från 

provupptaget tills att den går igenom 15 olika analyser i laboratoriet fram till QA för frisläppning 

av batchen. Genom att noga följa hela flödet kunde värdeskapande samt icke-värdeskapande tid 

identifieras. Därefter har gruppen undersökt olika verktyg inom lean för att eliminera slöserier. 

 

För det framtida flödet har gruppen föreslagit att den längsta analysen som är 

tungmetallsanalysen skall styra hela flödet, det skulle medföra att ledtiden skulle förkortas med 

minst tio dagar. Resultatet är baserat på antaganden. 
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Abstract 
Click here Fresenius Kabi's main task in Sweden is to manufacture intravenous nutritional 

solutions for Pharmaceutical use. The work consisted of three parts; mapping the flow for an 

PL90 batch from sample uptake to the QC laboratory, suggest at least three improvements which 

in theory can reduce the lead time by six days by eliminating wastes using value stream analysis 

as well as a flow map of the future state. In order to achieve the purpose of the thesis three sub-

studies were conducted; literature review, studies within the company and investigations of other 

laboratories with experience in lean concept. 

 

 The group studied how value stream analysis in theory can be implemented and how the lean 

concept can be applied in a laboratory environment. Studies within the company concluded that 

the waiting time is the greatest loss of time and that it takes too long before beginning an 

analysis. The final part of the study examined other laboratories with experience of various lean 

tools 

 

The survey of current conditions was worked out by following a PL90 batch from where samples 

were taken till it goes through 15 different assays in the QC laboratory on to QA for the release 

of the batch. By following the entire flow closely, value and non-value added time could be 

identified. After that the group investigated different tools in the lean concept to eliminate waste. 

 

For the future flow the group has suggested that the longest analysis which is the heavy metal 

analysis should control the entire process. This would mean that the lead time could be reduced 

by at least ten days. The result is based on assumptions.  

 to insert text 
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Begrepp och definitioner  

Andon Används mycket inom produktionen, ett system för att snabbare tillkalla hjälp 

Batch betyder parti av t.ex. en råvara 
 
Dispenseringen Uppvägning eller uppmätning av t.ex. pulver i påsar 
 
Just In Time (JIT) en metod inom lean konceptet som går ut på att man enbart tar emot varor 
när de behövs i produktion vilket minskar lagerkostnader. 
 
Kaizen betyder förbättring på japanska, strävanden efter kontinuerlig förbättring 
 
Kanban betyder kort eller skylt på Japanska 
 
Ledtid är den tid som går från att en process startar tills den är fullbordad och fyller sitt syfte. 
 
Muda betyder slöseri på Japanska 
 
Pareto Ett sätt att redovisa fakta. 
 
PL90 är en produkt av en fosfolipid som företaget tillverkar 
 
Process en process är en uppsättning av sammanhängande verksamheter som samverkar för 
att uppnå ett resultat. 
 
Rotorsakanalys genom att ställa frågan varför 5 gånger kan man hitta rotorsaken till 
problemet 
 
Titrera betyder koncentration, där man låter en lösning med känd koncentration reagera med 
en annan lösning 
 
TPS Toyota production system, ett ramverk för att bevara resurser genom att eliminera 
slöseriet 
 
VSM Value Stream Maping, värdeflödesanalys på engelska. 
 
Väntetid tiden man väntar mellan olika moment, tex väntan på att en våg ska bli ledig 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fresenius Kabi ingår i den tyska Freseniuskoncernen, som har produktionsanläggningar både i 
och utanför Sverige. I Sverige finns det i nuläget två fabriker för tillverkning av intravenösa 
näringslösningar för farmaceutiskt bruk, Uppsala samt i Kungsängen. I den sistnämnda 
anläggningen produceras bland annat råvaran äggfosfolipider (PL90) som används som 
emulator i näringslösningarna. I produktionen extraheras fosfolipid ur frystorkad äggula.  
Den extraherade och renade fosfolipiden går igenom 15 olika kemiska analyser i laboratoriet 
innan den frisläpps, en analys kan ta allt från ett par timmar till flera dagar. I nuläget har 
PL90-batchen ett ganska ojämn flöde med en ledtid som är längre än det uppsatta målet. Utan 
att påverka laborations instruktioner vill företaget identifiera och effektivisera flödet för 
PL90-batchen.   

1.2 Problemdefinition 
I dagsläget är ledtiden för analys och frisläppning av en PL90 batch ojämn. Fresenius Kabi 
upplever att ledtiden är lite för lång, framförallt tiden i laboratorium. Fresenius Kabi vill ha en 
värdeflödesanalys för framtida förbättringar.  

1.3 Målformulering 
Göra en värdeflödesanalys (VSM) över det nuvarande flödet och förslå ett framtida flöde. 
Föreslå minst tre förbättringar, varav minst två enbart med avseende på arbetssätt, som i 
teorin kan minska ledtid med sex dagar.   

1.4 Kravspecifikation 
Värdeflödesanlysen skall möjliggöra en förminskning av ledtiden för PL90 i framtiden utan 
att påverka analysmetoderna. 

1.5 Lösningsmetod 
Genomföra en VSM på en del av ett produktflöde, föreslå ett framtida flöde och förbättringar.  

1.6 Avgränsningar 
• Endast produkten PL90  
• Startpunkt: Provuttag  
• Stoppunkt: Frisläppning  
• Ej ta hänsyn till PL90-analyser som utförs i Uppsala. 
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2 Företagsbeskrivning och produktbeskrivning. 

2.1 Företaget  
Fresenius SE & CO. KGaA är en stor tillverkare av farmaceutiska och medicinska produkter, 
som i dagsläget finns i mer än 100 länder med huvudkontor i Bad Homburg i Tyskland, 
företaget har cirka 216 000 anställda. Fresenius SE & CO. KGaA var i ursprungligen ett 
apotek ”Hirsch Apotheke” som kan spåras så långt tillbaka som till 1492 i Frankfurt. År 1912 
ändrade den dåvarande ägaren Eduard Fresenius konceptet från att enbart vara ett apotek med 
laboratorium till ett företag som tillverkar farmaceutiska produkter istället. 
År 1999 köpte Fresenius upp nutritionsdelen Kabi av Kabi-Pharmacia och bildade 
dotterbolaget Fresenius Kabi. Idag har Fresenius Kabi över 32000 anställda och mer än 100 
olika produktgrupper som säljs i över 160 länder. Företaget har två fabriker i Sverige, Uppsala 
samt Brunna där tillverkning av intravenösa näringslösningar sker. Fabriken i Brunna 
tillverkar bland annat råvaran äggfosfolipider som används som emulator vid tillverkning av 
fettemulsioner, som är en viktig del i de färdiga näringslösningarna. Brunna skickar råvaran 
till Uppsala där tillverkning av näringslösningar sker i Brunna-fabriken är uppbyggd av flera 
olika byggnader där produktion, labbanalyser samt lagring av råvaror sker.  

 
Figur 2.1 Fresenius i världen  

 

2.2 Produktbeskrivning PL90 
 
PL90 används som emulgeringsmedel för tillverkning av fettemulsion som i sin tur ingår i 
olika näringslösningar och sömnmedel. Fettemulsion är en stabil och homogen blandning av 
olja och vatten, jämfört med mjölk eller majonäs. För att skapa en stabil och homogen 
blandning av olja och vatten krävs ett emulgeringsmedel. Tack vare fosfolipider får man en 
homogen blandning av vatten och olja. Produktionen startar med extraktion av fosfolipid ur 
frystorkad äggula och fortsätter med rening av fosfolipiden genom fällningar och filtreringar 
och avslutas med att produkten fryses och dispenseras (fylls) i påsar. 
 
 
 
 

Råfosfolipid Ren fosfolipid, PL90 
Äggulepulver Extraktion Dispensering 

Orenheter, 
kolesterol etc. 

Rening 

Protein och 
äggolja 5 

 



 
 
 
 
 
Fosfolipid är en naturlig komponent i äggula som utgör cirka 20 % av äggulans 
sammansättning men det förekommer en naturlig variation mellan olika ägg. I Brunna körs 
produktionen batchvis och en batch startar med ca 1,9 ton äggula och resulterar i en batch om 
ca 350 kg fosfolipid, PL90.t 
Vid dispenseringen tas prover ut i början, mitten och slutet av varje batch som analyseras av 
det kemiska laboratoriet, QC (Quality Control). Därefter granskas dokument från produktion 
och resultaten av de kemiska analyserna av kvalitetsavdelningen, QA (Quality Assurance) 
som fattar beslut om frisläppning. Produkten kan inte säljas förrän den är frisläppt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frisläppning Leverans 
till kund 

Analys 
(QC) 

Produktion, 
(se bild 2) 

Granskning, 
(QA) 

Figur 2.2  Översikt av produktionsprocessen 

Figur 2.3 Översikt av hela värdeflödet 
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3 Arbetsmetod 

Man har gjort en tidplan över hur examensarbete ska planeras där man har delat upp tidplanen 
över olika arbeten som ska genomföras innan arbetet avslutas. Tidplanen uppdateras 
kontinuerligt för varje vecka under arbetsgång för att få en överblick hur man ligger till med 
arbetet.   
Examensarbete började med introduktionsmöte med rundvandring för att få en överblick av 
verksamheten. Tiden spenderades mycket i företaget för att få en nulägesbeskrivning och för 
att göra en kartläggning av flödet. Samtidigt har man gjort litteraturstudier inom lean och 
värdeflödesanalys. Man har även besökt företaget Unilabs SE för att jämföra hur de arbetar 
med lean och dragit slutsatser. Rapportskrivningen har skett under hela arbetets gång men 
man har lagt mer fokus på det slutet av projektet för att komma fram till slutsats.  

3.1 Kvantitativa och kvalitativa metod 
Kvalitativa metoder är de metoder som används för att förstå den nuvarande situationen 
medan de kvantitativa metoderna används för att genomföra analyser. Båda metoderna har 
använts i detta examensarbete för att förstå och lösa problemet. De kvalitativa metoderna är 
intervjuer och värdeflödesanalys, de kvantitativa metoderna är observationer av väntetider 
samt nödvändiga mätningar.  

3.2 Datainsamling 
Tillvägagångsättet för examensarbetet har grundat sig på både sekundär och primär data. 
Texten nedan kommer beskriva de två olika datainsamlingsmetoderna mer utförligt.  

3.2.1 Sekundär data 
Sekundär data är data som samlats in av andra personer, det kan vara litteraturstudier inom 
ämnet, studier om andra personer som försökt lösa samma problem. Litteraturstudierna har 
gjorts inom tidigare examensarbete hos Fresenius Kabi, sökningar efter vetenskapliga artiklar 
på databasen, böcker om värdeflödesanalys och Lean Production. Även föreläsningar inom 
ämnet från universitet samt även statistik som samlats in av företaget har använts under 
projektets gång.  

3.2.2 Primärdata 
Primärdata är insamling av data som man utför för första gången där metoderna kan vara t.ex. 
intervjuer, frågeformulär, mätningar och observationer. Inom detta examensarbete har man 
hämtat primär data från interjuver och observationer. 
 
Intervjuer 
Intervjuerna är baserade på förutbestämda frågor och även kompletterande frågor under 
intervjuernas gång. Interjuver har för det mesta skett inom företaget där man har intervjuat 
personalen inom olika områden för att få en nulägesbeskrivning. Intervjuerna har innehållit 
frågor för att få svar på arbetsmetoderna, maskinutrustningar och aktuellt flöde. 
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Man har även valt att intervjua Marie Linne som jobbar på Unilabs SE där hon har vart med 
och implementerat lean på karolinska sjukhuset inom labbavdelningen. Implementering av 
lean blev en succé där de bland annat vann den svenska leanpriset. 
Intervjun har gjorts för att få svar på förändringar, motgångar och arbetsmetoder inom 
labbavdelningen på karolinska Unilabs SE. 
 
Observationer 
Två typer av observationer har genomförts under projektets gång, systematiska (mätningar) 
och deltagande observationer (görs för att förstå dagliga situationer). I början så var det 
rundvandring på företagets olika byggnader, för att man skulle få en bild över hela situationen 
och förstå arbetskulturen. Den systematiska observationen skedde i laborationssalen, där man 
följde de olika analyserna från början tillslut. Uppmätningar har gjorts på väntetider, 
analystider och rörelser (spagettidiagram). Man har även deltagit på olika gruppmöten för att 
få en bild av de dagliga arbetsrutinerna.  
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4 Teoretisk referensram  

4.1 Lean 

4.1.1 Historia 
År 1937 grundade Kiichiro Toyoda företaget Toyota Motor Corporations. I början påverkades 
företaget av resursbrister, det fick Toyota att resa till USA och studera Henry Fords 
produktionssystem. Med inspiration från Fords massproduktionssystem skapade Toyota 
”Toyota Produktion System” (TPS) som resulterade i ett mer resurssnålt och flexibelt system 
där det tillverkades exakt lika många enheter som kunden hade beställt, Just In Time (JIT). 
Detta innebär att en process inte skall tillverka mer än vad efterföljande process är i behov av, 
kundens efterfråga av produkter skall styra produktionen och inte tvärtom. Än idag är Toyotas 
filosofi att se långsiktigt på företaget istället för att fokusera på personliga behov. 
Lean konceptet har sitt ursprung i TPS, som går ut på att hushålla samt optimera 
produktionsresurser för en effektivare produktion. Metoder som Kanban, Just In Time och att 
alltid arbeta med ständiga förbättringar (Kaizen) är några av grundstenarna i Lean konceptet, 
men för det måste den som vill implementera systemet förstå filosofin och kulturen bakom 
systemet. I början var konceptet mest koncentrerat till bilindustrin idag används den allt från 
stora bilindustrier till små farmaceutiska laboratorier.  

4.1.2 Allmänt 
Lean är en filosofi om hur man ska hantera resurser, syftet är att man ska eliminera alla typer 
av slöserier (”muda”) i en produktionsprocess som inte skapar något värde för kunden. 
Det är lika viktigt att förbygga slöserier som att eliminera. Värde är motsatsen till slöseri och 
ett företag måste sträva efter mer värdeskapande aktiviter än slöseri. 
Eliminering av slöseri kan uppnås genom att man börjar kolla mer hur produktionen ser ut och 
genom ständiga förbättringar. Med hjälp av olika verktyg som t.ex. 5S-aktiviter, kartläggning, 
utjämning av efterfrågan och införa standarder kan man eliminera slöserier. 
Inom tillverkning pratar man oftast om de 7+1 o slöserier som man försöker eliminera och 
förbygga. 
 
Överproduktion 
Överproduktion är en av de största slöserier och som även leder till andra problem och 
slöserier. Överproduktion innebär att tillverka för mycket, säkerhetskull eller för tidigt. Målet 
är att tillverka exakt lika mycket som det behövs ej för mycket eller för lite och att försöka 
sträva efter (”Just-In-Time”) vilket innebär att man börja tillverkar lika mycket som man 
säljer. Överproduktion leder till osmidigt flöde vilket leder till att man får långa ledtider, man 
får mer lager och att man gör mer onödiga rörelse. Överproduktion är den värsta formen av 
slöseri eftersom det leder till fler slöserier. 
Överproduktion minskas genom att lägga upp en tidsram med delmål, där man minskar 
leveranser som sker i förtid. 
 
Väntan 
Efter överproduktion är väntan det värsta slöseriet, eftersom väntan är relaterade till flödet. 
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Inom lean vill man helst att produktflödet ska fungera bra istället för att hålla 
maskinoperatörer och maskiner upptagna. Genom att låta en produkt vänta förolämpar man 
kunden genom att säga ”din tid är mycket mindre värd än min”. Varje gång en produkt inte 
befinner säg i rörelse är det ett exempel på slöseri. Väntetid är den största fiende för ett jämt 
flöde, även fast det känns som att det är omöjligt att minska väntetiden till noll så är det målet. 
 
Onödiga rörelser 
Onödiga rörelser omfattar både layouten och människor, för människor handlar det om tid 
som slösas bort vid varje arbetssituation, för layouten handlar det om att ha ett bra flöde för 
produkten och underlätta människans arbete. 
 
Transporter 
Kunden vill inte betala för att produkter flyttas runt vilket leder till att transporter är ett slöseri 
även fast att det inte går att eliminera så ska man försöka reducera det. Transporter hänger 
oftast ihop med kommunikation. Om transporterna är dåliga så leder det till att 
kommunikationen blir sämre och vice versa vilket till slut leder till sämre kvalitet. För att öka 
kvalitet måste människor placeras nära varandra fysiskt och samarbeta i grupper. 
 
Överarbete 
Att överarbeta mer än nödvändigt bidrar inte till en värdeökning hos kunden och klassas 
därför som ett slöseri. Det man kan göra är att man eliminera de olönsamma processerna.   
 
Lager 
Lagerhållning av produkter är detsamma som kapitalbindning. Detta är ett slöseri. Lager har 
en tendens att öka ledtiderna, förhindra upptäckten av problem och ytbehovet vilket försvårar 
kommunikationen. Målet är att inte ha något lager även om det är nästan omöjligt att nå det. 
Ett lager med färdiga produkter är nödvändigt men får inte bli för stor eftersom det blir 
kapitalbindning och risken för att produkterna blir gamla och omoderna. 
 
Defekter 
Defekter leder till omarbeta vilket inte tillför något värde för kunden. Defekter kostar även 
företaget pengar på både kort och lång sikt. Man kan t.ex. göra en rotorsakanalys för att 
upptäcka varför felen har skett och åtgärda det i tidigt skede. 
 
Outnyttjad kreativitet 
Outnyttjad kreativitet är att man inte använder medarbetarnas kreativitet och att man t.ex. 
endast lyssnar på chefernas idéer men inte på medarbetarnas. Medarbetenas inflyttande och 
kreativitet leder till att produktivitet blir mycket högre. Det krävs engagemang, support och 
rak kommunikation både från och till ledningen för att det ska fungera. Det krävs även en 
kultur som byggs av ömsesidig respekt och tillit med hjälp av goda exempel. 

4.2 4P modell 
Man ska tänka på att lean är ett långsiktigt mål med ständiga förbättringar(”kaizen”), Jeffrey 
Liker har i boken The Toyota Way beskrivit 14 principer som ett företag ska sträva efter. 
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De 14 principerna är indelade i ett 4p modell Philosophy, Processes, People, Problem solving: 

Filosofin 

1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 
ekonomiska mål. 

Processerna 

2. Skapa processflöden som för upp problemen till ytan 
3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion 
4. Jämna ut arbetsbelastningen 
5. Skapa en kultur där man stoppar processerna för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt 
från början 
6. Lägg standardiserat arbetssätt som grund till ständiga förbättringar och personalens 
delaktighet 
7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda 
8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som stöder medarbetarna och processerna 

Medarbetare och partners 

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter företagets filosofi och lär ut den 
till andra. 
10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi 
11.  Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem och 
hjälpa dem bli bättre 

Problemlösning                                                   

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (Genchi genbutsu) 
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt 
14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt förbättra 
(kaizen) .(The Toyota Way - Lean för världsklass Jeffrey K Liker 2009) 

4.3 Batchflöde vs enstycksflöde 

 I ett batchflöde låter man processerna ske för varje batch där varje enhet inte går vidare i 
processen förrän varje enhet är färdig i batchen. I ett batchflöde behöver man större utrymme 
för att genomföra processerna eftersom det är flera produkter i arbete. Det leder även till att 
man behöver större lager och att cykeltiden för varje process är längre. Fördelen med ett 
batchflöde är: 

 

• Mindre kostnad för varje enhet 
• Tidssparring vid maskinomställning 
• Små produktionsmängder 
• Större tidsväntan mellan processerna 
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Nackdelarna är: 

• Större lager för råmaterial 
• Längre kapitalbindning för produkter i arbete 
• Större lokalytor och lager. 

Enstycksflöde är en process där varje enskild enhet går igenom processerna och att man bara 
arbetar med en enhet. Målet är att man ska producera en enhet åt gången utan defekter och 
utan tidsväntan mellan processerna. Det leder till att man får ett dragande system, mindre 
lagerhållning och mindre produkter i arbete. Fördelarna är: 

• Mindre lager 
• Mindre lokalytor 
• Mindre kapitalbindning 
• Bättre kvalitet 

Nackdelarna är: 

• Svårt att uppnå enstycksflöde 
• Enheterna skiljer sig åt varandra och är inte standardiserade 

4.4 Lean inom läkemedel 
Läkemedelstillverkare börja komma mer in i en konkurrensutsatt miljö där de får kämpa med 
förlorade intäkter för att patenter har löpt ut, kostnader för nya läkemedel inom forskning och 
utveckling, ändringar som krävs pga. nya regler, globala påtryckningar från marknaden för att 
minska kostnaderna, förbättring av kvaliteten och leverans. Tillämpning av lean principerna 
kan vara ett sätt att ta itu med de utmaningarna. Medan lean har använts flitigt i många 
processtillverkningsindustrin, har laboratorier släpat efter med tillämpningen av lean 
principer. Men de börjar komma ikapp och många av dessa principer kan användas nästan i 
alla laboratoriemiljöer som t.ex. medicinska, kliniska och kemiska laboratorier. Tillverkning 
inom en labb har sina egna miljöer där man måste t.ex. ha en ren miljö vid tillverkning detta 
leder till att säkerhet och rutiner måste följas. Utrustningen är ofta komplicerad, mycket dyra 
och känslig. Därför måste korrekt drift och underhåll göras för att undvika skador på 
utrustningen och för att omarbeta inte ska ske.  
 

4.5 QC  
QC laboratorium spelar en avgörande roll för läkemedelsproduktionen, där man analyserar 
och kontrollerar kvaliteten både på inkommande råvaror innan de kan användas för 
produktion och de färdiga produkterna före frisläppning. Detta leder till ett stadigt tryck på att 
förbättra QC verksamhet. I allmänhet handlar utmaningen om att hitta ett sätt att förbättra 
kapacitet, utnyttja resurser, minska ledtiderna öka tillförlitligheten. 
De största problemen som uppstår är: 

● Varierad efterfrågan och ojämn arbetsbelastning 
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● Komplicerad schemaläggning som består av regelbundna tester, speciella tester och 
projekt 

● Stora eftersläpningar och missade deadlines som leder till ytterligare komplicerad 
schemaläggning 

● Enstycksflöde är i allmänhet oekonomiskt och omöjligt i labb t.ex. testutrustning det 
är mest effektivt köra med mer än ett prov.  

● Slöserier är olika och svårare att minska eller eliminera jämfört med t.ex. billindustrin.  
 
Vi har delat upp bristerna är uppdelade i två delar: 

1. Arbetet med att standardisera processer, vilken typ av efterfråga man och hur den 
överensstämmer med resurser, sedan ska man hitta ett bättre sätt att effektivisera flödet 
och schemaläggningen. 

2. Självstyrande processer med visuell ledning, labborganisation, lagarbete och 
kompetensutveckling. 

 
Förbättringen måste ske på hela värdeflödet för olika produktfamiljer från mottagande av 
inkommande material till leverans av färdiga produkter. QC laboratorium måste ses som en 
del av det större tillverkningsvärdet av både produktions- och labbpersonal. Oftast brukar QC 
laboratorier ses som separata avdelningar utan någon förståelse för hur labbverksamheten 
påverkar produktionen eller vice versa. Man bör därför analysera deras relationer med 
värdeflödesanalys för att förstå det bättre. Sedan måste man skapa ett visuellt laboratorium. 
Det är ett labb där personalen kan se och visuellt hantera standarder för operationer, flödet av 
processer, organisation av material, leveranser och resultatmått. Genom att visualisera ett 
laboratorium kan man: 
 

• Planera schemat bättre för både människor och maskintid, baserat på 
• en tydlig förståelse av volym och efterfråga 
• minska omställningstiden mellan analyser 
• förbättra arbetsplatsorganisationen och skapa standarder 
• upprätta visuell flödeshantering 
• utveckla effektiva system för prestandahantering 
• Skapa ett team och en problemlösande kultur 

4.6 Verktyg inom lean 

4.6.1 Värdeflödesanalys (VSM) 
Värdeflödesanalys är en av de viktigaste delarna av Lean och används som verktyg för 
ständiga förbättringar. Analysen tydliggör hur individuella processer är sammanlänkade inom 
värdeflödet. Metoden hjälper till att kartlägga både material och informationsflöden, inga 
andra verktyg gör det. Genom att använda enkla symboler för t.ex. lager, transport, kanban 
osv så kan man kartlägga den nuvarande situationen med visuella kartor vilket synliggör de 
olika processerna på så vis kan de värde och icke-värdeskapande aktiviteterna identifieras och 
därefter föreslå ett framtida tillstånd. Det blir mycket enklare att diskutera om flödet med de 
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inblandade och visa vad som egentligen behövs för att man skall ändra på t.ex. ledtider, 
distans, lager osv. En viktig del inom lean är att ständigt söka efter och bli av med aktiviteter 
som inte skapar värde för kunden, värdeflödesanalysen binder ihop de olika lean-konceptets 
största fördel med användning av en värdeflödeskarta är att den täcker hela processen från 
råvaruleverans och tillverkning fram till leverans av produkten. Analysen hjälper till att hitta 
orsaken bakom slöserier Även fast värdeflödeskarta oftast är associerad med tillverkning så 
kan det också användas inom logistik, service relaterade branscher, farmaceutiska laboratorier 
osv.   
Använd värdeflödeskarta för att identifiera:  

• Lager 
• Transporter/Rörelser 
• Väntetider 
• Ledtider 
• Brister    

Nuvarande Tillstånd 
Det första steget i en värdeflödesanalys är att titta på kundkraven samt kartlägga nuvarande 
tillståndet, den utgår från produktens material och informationsflöde. För att kunna se och 
förstå nuvarande tillstånd behövs en vision om hur framtida tillstånd önskas se ut. Därefter 
skall man rita in de olika processerna med hjälp av pilar, streckgubbar, tidslinjer osv, lager 
som uppstår mellan de olika processerna ska markeras med en triangel. Processerna skall vara 
baserade på mätningar och observationer som tillexempel ställtider och ledtider. 
Informationspilarna ska ritas från vänster till höger, pilarna ska även visa kommunikationen 
mellan de olika processerna. För att få en överskådlig värdeflödeskarta är det viktigt att man 
inte skriver ned för mycket text, det gäller även antalet processer som skall kartläggas. När 
kartläggningen är färdig så skall en tidslinje med värde och icke-värdeskapande tid ritas in 
nedanför de olika processerna, en jämförelse mellan den värdeskapande tiden och ledtiden 
kan göras. På så vis får man en helhetsbild över vad som skall förbättras genom kartläggning 
av det framtida läget.   
 
Framtida Tillstånd 
Efter att man kartlagt nuvarande tillståndet skall man börja med en något svårare uppgift, 
skapa en ideal värdeflödeskarta för framtiden. Den nya kartan skall tillhandhålla mål som man 
ska jobba mot, oftast så används den nya kartan under 2-3 månaders tid. Förändringen får inte 
innebära några större krav och kostnader, enbart små justeringar. Det är väldigt viktigt att alla 
som jobbar med analysen är överens om vilken strategi som skall användas. Alla processer i 
kartan som inte tillför något värde för kunden bör elimineras eller minskas så mycket som 
möjligt. Genom att noga identifiera alla processer på den nuvarande kartan skall man se till att 
process flödet inte innehåller förseningar eller hinder, ett alternativ kan vara att flytta de 
individuella arbetsuppgifterna som berör samma produktfamilj närmare varandra så att det 
inte skapas mycket lager emellan de. 
På så vis kan man implementera ett dragande system (kanban). Boken The Toyota Way 
föreslår sju faktorer som man bör ta hänsyn till när man kartlägger ett framtida flöde. 

• Taktid 
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• Kort ledtid 
• Flexibilitet 
• Kundbehov 
• Förenklade informationsflöden 
• Sammanlänkade processer 
• Flödesloopar 

 

4.6.2 A3-metoden 
A3 är ett pappersformat som givit namn till en metod inom lean som utvecklats av Toyota 
som har blivit otroligt populär bland lean organisationer, metoden går ut på att arbeta med 
systematiska förbättringar. A3 handlar om ett logiskt och kritiskt tänkande process som kan 
användas i alla områden, genom att enbart fylla i ett A3-dokument gör att bara det mest 
väsentliga får plats. Under arbetets gång fyller man i på vänster sida av bladet information om 
bakgrund (hur uppstod problemet?), nuvarande situation (en process karta), och analys (5 
varför eller fiskbensdiagram) vilket identifierar framtida mål. På höger sida av bladet fyller 
man i en implementerings plan (kaizen, vad vem när). 
 Genom att hitta rotorsaken till problemet undviker man att liknande/samma fel uppstår i 
framtiden vilket möjliggör förbättringar. Processen går ut på att alla i teamet skall samarbeta 
vilket hjälper arbetarna att engagera sig mer för att hitta rotorsaken till problemet. A3:s 
problem lösnings metod i kombination med värdeflödeskarta har visat kraftiga nedskärningar 
av slöseri och avvikelser.  

4.6.3 Paretodiagram 
Pareto är ett diagram baserat på diskret data som är en utav de 7 grund verktygen inom 
kvalitets kontroll. Paretoanalysen har kallats för en av de viktigaste managementkoncepten, 
syftet med Pareto är att markera den viktigaste faktorn bland flera andra faktorer. Diagrammet 
presenterar den mest förekommande typen av fel och vanligaste orsaken bakom felet. Den 
största andelen av brister eller felaktigheter orsakas oftast av relativt få problem. Med hjälp av 
en Pareto analys kan man identifiera problemen så att de kan åtgärdas, mest användbart i 
kontroll fasen av Lean-konceptet. Genom att visa förekomsten av händelser i ett 
stapeldiagram och sammanlagda beloppet av händelser i en linjegraf på ett enda graf kan man 
enkelt identifiera problemet. Orsaken bakom felet skall vara på X-axeln från (största till 
minsta) och sannolikheten bakom felet skall placeras på Y-axeln. 

Figur 4.1 Illustration av symboler för värdeflödesanalys 
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När skall Pareto diagram användas: 
• När det finns flera orsaker eller problem och man vill hitta den mest betydelsefulla 
• När man vill analysera siffrorna bakom händelsen av problemet i en process 
• Vid kommunikation med andra 
• När man vill göra en bred analys av orsaken genom att titta på specifika 

komponenter  

4.6.4 Kanban 
Visualisering av ett laboratorium är en annan viktigt metod i en förbättringsprocess, genom att 
visualisera kan man uppnå de uppsatta målen enklare. För det krävs det tre steg 
1.           Skapa stabilitet i arbetsmiljön och i processerna 
2.           Samman koppla processerna i ett flöde 
3.           Hantera arbetet visuellt 
 
Stabilitet i ett laboratorium startar oftast med 6S verktyget, inom Lean Production använder 
man 5S men när det kommer till lean inom labb använder man oftast 6S: 

1.           Sortera ut: Utrustning/medel som inte används längre kan markeras med en röd 
penna och placeras i en låda så att man kan slänga den. Mer arbetsyta kommer att 
skapas.  

2.           Ställ i ordning: Utrustning som används dagligen så som pipetter, våg, kolvar 
ska placeras efter analys processens behov.  

3.           Städa: Även fast lokalvårdare dagligen städar salen, så skall personalen städa 
undan efter en analys, slänga det som inte behövs, tvätta utrustning som är väldigt 
känslig för smuts partiklar. 

4.           Standardisera: Markera platserna där utrustning skall läggas, så att utrustning 
ligger på rätt plats.  

5.           Systematisera: Använd kanban för att tala om nuvarande situation för utrustning 
samt medel som används dagligen. T.ex. på små märkkort, eller en tavla.  

6.           Säkerhet: I en laborations yta är det väldigt viktigt att säkerhet erhålls, markera 
alla farliga kemikalier som kan skada personal eller utrustning.  

 
Det är väldigt viktigt att labb personal inser att ett laboratorium är en delad arbetsplats och att 
alla är ansvariga. 6S används för att man skall kunna organisera en specifik sak på en specifik 
plats så att man kan hitta den inom 30 sekunder eller mindre på ett labb. Om man använder 
6S:n effektivt blir det betydligt enklare att arbeta visuellt, vilket sparar tid och frustration. En 
annan sak som förbättras med användning av 6S är säkerheten, genom att konsekvent märka 
labbutrustning, tillbehör och andra produkter som kan vara skadliga. 
 
 Processtabilitet uppnås genom standardisering där man lägger mer fokus på hur man ska 
göra det. Genom standardisering kan personalen utföra sina uppgifter visuellt genom att göra 
att göra alla delprocesser mer visuella beroende på vem som ska utföra uppgiften. 
Detta leder till att personalen får mer överblick över situationen och även att stressnivån 
minskar hos personalen.  
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Mänskligstabilitet: I ett laboratorium är det väldigt vanligt att arbetsuppgifterna fördelas 
utifrån kompentens, att man oftast jobbar med det man är bekväm med. Så ser det inte ut i ett 
lean labb, processerna skall inte köras utifrån egna behov. Man skall se till att utbilda 
personalen så att alla kan utföra alla analyser, på så vis blir processen mycket mer flexibel. 
Laboranterna skall rotera mellan de olika analyserna så att de inte glömmer hur man gör de. 
Oftast gör man inte det i laboratorier, eftersom det är en ganska tuff uppgift framförallt i 
början men när man väll uppnår det så blir resultaten väldigt bra. 

 Sammankoppla processerna: Arbetsuppgifterna i ett QC labb kan vara väldigt komplexa, 
framförallt om man handskas med flera olika analyser. Just därför är det väldigt viktigt att 
skapa ett gemensam och synlig schemaläggningssystem som innehåller både icke-
rutinmässiga samt rutinmässiga tester och även schemalagd tid för möten och administrativt 
arbeten. I en tillverkningsprocess har man oftast ett schema, i ett laboratorium funkar det inte 
på samma vis man brukar oftast ha flera avdelningar i en QC labb. Just därför måste man 
skapa en som är anpassad för varje del i labbet för att skära ner ledtiden. Det gäller att förstå 
hur flödet ser ut, genom att noga analysera den under en given tidsperiod. Utifrån det skall 
man skapa rutiner kombinerad med personal som har kunskap inom de flesta områden och 
användning av visuella metoder. 

 Arbeta visuellt: Genom att man använder en visuell tavla för inkommande batcher blir det 
enklare för personalen att få en överblick över läget, de kan få en överblick över pågående 
analyser och kommande analyser. Ett labb i USA ökade sina HPLC analyser från två till tre 
analyser under tio dagar, två laboranter arbetade med processen den ena med analysen och 
den andra med verifiering. Schemat ändrades så att de båda kunde jobba med kärnprocesen.  
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5 Nulägesbeskrivning 

5.1 Från provuttag till QC labb 
När fosfolipider nått sin slutfas inom produktionen packas de in i stora påsar, därefter så görs 
det flera provuttag för varje batch som sedan skall användas för labbanalyser. Operatörerna 
som fyller påsarna märker även påsen med rätt batchnummer som de sedan placerar i frysen 
som finns i produktionen. Morgonen därpå hämtas proverna, som sedan transporteras till QC 
laboratoriet och mikrobiologiska laboratoriet i Uppsala för olika analyser. 

5.2 QC labb 
QC laboratoriet har sin egen byggnad som är belägen cirka 100 meter från produktionen. 
Byggnaden består av en relativt stor laboratorium, mindre mötes- samt konferensrum och 
även ett fikarum för personalen. QC i Brunna består av 3 sektioner (egentillverkade råvaror, 
inköpta råvaror och en support grupp) som samsas om samma utrymme och utrustning. Varje 
sektion har en chef som rapporterar till QC Sverige chefen totalt är det cirka 30 personer i 
Brunna. QC lab Brunna hanterar runt 80 olika produkter och över 300 analyser. Vi har valt att 
titta på en av produkterna PL90 som har 15 analyser. 
Sektionen där PL 90 analyseras hanterar även analyser för äggulepulver, raffinerade och 
renade oljor samt lösningsmedel. Sektionen är uppdelad i tre mindre teknikområden Våtkemi, 
HPLC och GC. 
Arbetsveckan inleds med kort gemensamt info möte (15 min) där hela avdelningen samlas. 
Varje sektion har sedan separata veckomöten för att planera och reflektera över sitt arbete (45 
min). Varje dag inleds med ett kort puls möte, där status på analyser och förbättringar 
diskuteras (15 min) ser över omplanering nödvändig. 
Varje laborant har sitt eget kontor i laboratoriet där man slutför uträkningar och granskar 
analysresultat. För att arbeta i laboratoriet krävs det att man går på en säkerhetsutbildning och 
för att besöka laborationen måste man bära skyddsglasögon samt även en skyddsrock.     
Laboratoriet lämpar flex tid när så arbetet tillåter. Start 7-9 och slut 15-18. 
När batchen nått laboratoriet så registreras den i ett SAP datasystem och i det visuella 
planeringsverktyget vilket underlättar laboranternas arbete i form av planering, registrering, 
kontroll osv. Därefter så placeras batchen i frysen i väntan på att 15 olika analyser skall 
utföras som sedan skickas till slutgranskning. Antalet analyser som kan utföras parallellt 
begränsas av antal instrument och antal anställda. Utförandet av en analys kräver ett körkort 
som man får genom att man blir upplärd av en redan behörig laborant. Giltighetstiden på 
körkortet upphör om man inte utför analysen under sex månaders tid. Några av laboranterna 
kan utföra alla analyser för produkten PL90 på de tre olika teknikområdena. 

5.3 Våtkemi 
Våtkemi är den teknik där flest analyser sker, totalt 10 analyser på en PL90-batch. Varje 
måndag har personalen ett kort möte framför planeringstavlan där de planerar kommande 
vecka, kommer överens om vem som skall köra vilken analys och vilken dag som analysen 
skall starta. Startdagarna ändras för de flesta analyserna varje vecka, vilket beror på tillgänglig 
personal, antal batcher, mängden andra produkter som ska analyseras, avvikelser osv. Varje 
pass startar med en kort möte bredvid tavlan där man planerar dagen. De flesta analyserna kan 

19 
 



starta parallellt förutom de analyser (jodtal, syratal, perioxider, förtvålningstal) som kräver 
samma utrustning. Exempel på utrustning som kan påverka att två analyser körs parallellt är 
dragskåp och ultraljudsbad. 
 

 
Här följer en kort beskrivning av de olika analyserna: 
 
Tungmetallanalys 
Tungmetallanalysen är den analys som tar längst tid i hela QC laboratoriet. Analysen brukar 
oftast köras början av veckan och avslutas slutet av nästa vecka. Tungmetallanalysen brukar 
börja med att man vägar in ett antal prover som sedan sätts på en värmeplatta. Värmeplattans 
temperatur höjs successivt under tre dagar, därefter sätter man proverna i en ugn. 
Proverna är i ugnen 7-9 dagar innan man börjar göra uträkningar.  
 
Perioxider  
Peroxid analysen brukar oftast köras på flera produkter (PL90 och oljor) samtidigt, 
förberedelsen (invägning) varar i cirka två timmar. Därefter använder man dragskåpet för 
tillsättning av lösningsmedel samt att man titrerar. Hela analysen inklusive uträkningar 
färdigställs under ett arbetspass och körs en gång i veckan.   
 
Jodtal  
Jodtal analysen startar en gång i veckan, invägningen av proverna brukar göras dagen innan 
och varar i ungefär en timme. Dagen därpå förbereds titrerlösningen, stärkelsetestet och 
kaliumjodid när allt är förberett så kan titreringen i dragskåpet börja. Hela analysen inklusive 
alla moment avslutas normalt sätt under ett arbetspass. 
 
Partikel analys 
Partikelanalysen kräver en noga förberedelse i form av diskning, det är en känslig analys som 
utförs i ett separat rum. Efter att proverna vägts så skall de in i ett ultraljudsbad i cirka 40 
minuter. Därefter tillsätts HAC, sedan körs en blanktest innan man kan börja med analysen. 
När analysen avslutas, så måste alla kolvar och deglar diskas väldigt noggrant, under den 
tiden görs även uträkningar. Enbart tre personer kan köra denna analys, och därför händer det 

Figur 5.1 Våtkemi 
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ibland att man ligger efter med partikelanalysen och måste köra den två gånger under en 
vecka.   
 
 
FFA  
Analysen körs en gång per vecka och börjar med att man väger in proverna i kolvar därefter 
löser man upp proverna med kemisklösning. Kolvarna får skakas och tillsäts med olika 
lösningar ett antal gånger innan man börjar med uträkningen. 
 
Fosfor 
Analysen börjar med att man förbereder värmeblock därefter väger man in proverna i 
kolvarna och blandar det med lösningsmedel. Proverna får förbrännas mellan 1-2 timmar som 
man sedan tar ut för att skaka om cirka 20 gånger. Medan proverna förbränns så förbreder 
man instrumentet som skall analysera fosforhaltet. Proverna får sedan tas ut från kolvarna och 
läggas i provrör för att instrumentet ska analysera. Efter analysen är färdig börjar man med 
uträkningen. 
 
Kväve 
Analysen har samma process som fosfor förutom att man använder ett annat instrument för 
analys.   
 
Förtvålningstal 
Man börjar med att väga in proverna i kolvar som man därefter löser upp proverna med 
lösningsmedel under 12 timmar. När denna process har skett så får de kokas under vatten i 
cirka 45 minuter. Sedan startar man med titrering och antecknar värdena för uträkning.  
 
Syratal 
Analysen börjar med att man väger in proverna i kolvar som man därefter tillsätter 
lösningsmedel. Man börjar med att titrera lösningen flera gånger för att få ut data som behövs 
för uträckningen.  
 
Vattenhalt  
Analysen går ut på att man väger in proverna som sedan blandas med lösningsmedel. Man 
titrera sedan med olika lösningar för att få ut data för uträkningen. 

5.4 HPLC 
Varje måndag har personalen ett kort möte framför planerings tavlan där de planerar 
kommande vecka, kommer överens om vem som skall köra vilken analys och vilken dag som 
analysen skall starta.  
Fyra olika analyser utförs på HPLC för produkten PL90 där analystiden för de olika 
analyserna är längre än de flesta analyser på våtkemin. Förberedelsen skiljer sig inte särskilt 
mycket från analyserna på våtkemi, mycket av tiden går ut på maskinanalyser. Precis som på 
våtkemin så planeras analyserna början på veckan där de oftast inte har fasta analysdagar. Två 
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av analyserna behöver samma maskin (system 8) och det måste gå tre dagar mellan dessa två 
analyser. 
 
Kompen 1   
Analysen startar med att man väger och späder ut proverna under tiden förbereds systemet. 
När proverna är färdiga sätts de in i instrumentet som de skall vara i 50 timmar, under tiden 
kontrolleras mätvärdena. När instrument tiden är färdig skall uträkningar göras. 
Kompen 5 
Analysen för kompen 5 är likadan som för kompen 1, förutom att instrument tiden är 60 
timmar. 
  
Analys 3 
Lösningsmedel förbereds och körs in i ultraljudsbadet i cirka 15 min, under tiden sköljs 
slangen på maskinen som analysen skall köras på. Maskintiden för analysen är 22 timmar, 
uträkningar samt pappersarbete sker dagen efter.  
 
TG 
Analysen startas med beredning samt i vägning av standard. Sedan vägs alla prover och sätts 
in i maskinen i ungefär 24 timmar. Utvärdering och beräkningar tar sex timmar. 

5.5 GC 
En analys utförs med GC teknik för produkten PL90. Varje måndag har personalen ett kort 
möte framför planerings tavlan där de planerar kommande vecka, kommer överens om vem 
som skall köra vilken analys och vilken dag som analysen skall starta. Varje dag görs en kort 
avstämning vid planeringstavlan. 
 
Lösningsmedelsrest 
Analysen börjar med invägning av proverna därefter tillsätts lösningsmedel. Under tiden som 
proverna förbereds uppvärms maskinen. Proverna sätts in i maskinen i cirka nio timmar, 
dagen efter skall det utvärderas. 
  

5.6 Gransking 
Efter att varje analys är klar och utvärderad ska man granska analysen där man kontrollerar 
om man har fått rätt mätvärden. Personen som ska granska analysen får inte ha deltagit under 
analysens process och måste ha körkort för analysen.   
När den sista granskningen är gjord för en PL90-batch så skickas den för inmatning i SAP 
systemet i samband med detta kontrollerar man att alla analyser ligger inom rimliga värden. 
och lämnar sedan för slutgranskning av QC. Slutgranskningen utförs av en behörig person i 
SAP systemet och skickar sedan dokumentationen till QA. 
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5.7 QA 
När slutgranskningen är färdig skickas dokumenten från produktion, QC i Brunna och 
Uppsalas mikrobiologiska laboratorium till kvalitetsavdelningen QA där alla värden 
kontrolleras och granskas. QA får ett dokument med alla analyser, när dokumentet är 
påskrivet så är batchen färdig för frisläppning. Avvikelser kan fördröja frisläppningen av 
batchen eftersom man måste göra en utredning på avvikelsen.  
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6 Nulägesanalys. 

6.1 Värdeflödesanalys av PL90 
För att få en bra bild över vart slöserier ligger hos flödet av en PL90-batch har man gjort en 
värdeflödesanalys. 
Efter att ha noga följt en PL90-batch från start (provuttagningen) tills den passerat alla 
analyser, slutgranskats och sen vidare för frisläppning så kunde en värdeflödesanalys utföras 
för de olika momenten. När man har gjort värdeflödesanalysen har man tagit tider på alla 
processerna och delat upp de i olika kategorier som är värdeskapande, icke värdeskapande 
men nödvändiga, icke värdeskapande samt väntetid.  

6.1.1 VSM 
Efter att man gjort klart värdeflödesanalysen så har man gjort en värdeflödeskarta över 
nuvarande situation för att få en helhetsbild över flödet.  

 

6.2 Slöserier  
De stora slöserier är väntetiderna som finns på alla avdelningar sedan finns det andra slöserier 
i form onödiga rörelser, omarbeten, lager och outnyttjad kreativitet. 

6.2.1 Provuttag till QC 

Figur 6.1 Värdeflödeskarta som visar flödet hos en PL90-batch idag 
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På provuttaget har man ett lager i form av en frys där proverna ligger och väntar under en viss 
tid innan de transporteras vidare till laboratoriet  

 
 

QC 
Ledtiden är längst i QC laboratoriet, en rad olika faktorer ligger bakom den långa ledtiden. 
Under tiden som examensarbetet utförts så har gruppen fått ta del utav data som innehåller 
ledtider för batcher som kommit in från mars till och med november, utifrån det så har 
medelvärdet beräknas och förts in ett stapeldiagram   
  

 
 
Ur diagrammet kan man se att det dröjer lång tid innan man börjar med analyserna. Oftast är 
det för att man ligger efter med andra batcher eller att man prioriterar vissa analyser 
(tungmetaller) mer än andra. Personalen upplever att man inte har någon bra översikt på hur 
många olje- och råvaru-batcher som kommer in, och att det påverkar PL90:s schemaläggning. 
Kommunikationen mellan fabrikerna m.a.p. produktionsvolymer och förbrukning är ibland 
bristfällig, vilket leder till snabba omplaneringar med kortare ledtider än de överenskomna 
som konsekvens. Detta gör att laboratoriet måste göra omprioritering av analyser för att kunna 
möta efterfrågan.  Produktionsplaneringen upplever att de inte får information i tid från lab 
vid analysproblem. Det händer även att maskiner krånglar och att man får vänta eller starta 

Figur 6.2 Provförvaring innan de transporteras vidare 

Tabell 6.1 Som visar medelledtiden för PL90 batcher Figur 6.3 Visar hur PL90 analyserna körs idag 
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om en analys. Detta kan medföra att ledtider inte uppfylls och produktionen måste om 
planera.  Laboranternas behörigheter för att få utföra en analys är olika, något som är ett 
problem vid frånvaro av personal. Ur diagrammet kan man se att medelväntetiden för 
partiklar ligger på 12 dagar, det beror delvis på att enbart tre personer kan utföra denna 
analys. Man kan även se att de analyser som har en relativt kort analystid (1 till och med 3 
dagar) har en längre ledtid än tungmetallanalysen som har den längsta analystiden. Något som 
beror på att man inte har en optimal schemaläggning, där rotationen för analyserna inom 
gruppen grundar sig oftast på personliga behov och inte verksamhetens behov. I HPLC 
planeras kommande veckans schema på måndagar och den ändras inte under veckans gång, 
vilket påverkar flexibiliteten inom gruppen. Många analyser går inte som planerat, en 
anledning kan vara maskinerna. Sammarbetet mellan de olika teknikområdena är inte särskilt 
bra, många gånger behöver HPLC hjälp med extra personal som kan köra analysen men det är 
för få som kan göra det, eller att kompetensen inte utnyttjas på bästa möjliga vis just på grund 
av dålig sammarbete mellan avdelningarna.    
 
Väntetiderna gällande granskning är också ett problem då det kan ta upp till fyra dagar tills de 
granskas, en granskning kan ta allt från 20 min till 5 timmar. Många gånger så får inte de som 
kan granska en analys reda på att den är färdig för granskning, behörighet är också en faktor 
som påverkar väntetiden för granskning. Analyser som enbart tre till fyra personer har 
behörighet för kan ligga kvar längre och vänta på en granskning eftersom den som utför 
analysen inte får granska och ibland händer det att två personer kör en och samma analys 
vilket leder till att färre kan granska. Likadant är det för slut granskningen, för få personer får 
utföra granskningen och även här är kommunikation ett problem för att det brukar oftast bli 
missförstånd om vem som ska utföra granskingen.     

6.3 Arbetsmiljön  
Gruppen ritade spagettidiagram ett par gånger under observationerna, något som visade en del 
onödiga rörelser. Oftast var det för att man skulle hämta exempelvis glasvaror eller pipet som 
kunde dröja ett par minuter innan man hittade. En anledning till det är att 
laboratorieutrustning som används dagligen ligger lite överallt. På morgonen hände det att 
flera behövde våg vilket kunde leda till att vissa personer väntade i en timme för vågen. Det 
händer även att medel som skall användas under analysen är slut eller att giltighetstiden gått 
ut vilket påverkar analystiden. Många analyser behöver dragskåp, totalt finns det två dragskåp 
som man kan titrera i, de måste bokas.  
ruppen ritade spagettidiagram ett par gånger under observationerna, något som visade en del 
onödiga rörelser. Oftast var det för att man skulle hämta våg eller pipet som kunde dröja ett 
par minuter innan man hittade. En anledning till det är att laborationsutrustning som används 
dagligen ligger lite överallt. På morgonen hände det att flera behövde våg vilket kunde leda 
till att vissa personer väntade i en timme för vågen. Det händer även att medel som skall 
användas under analysen är slut eller att giltighetstiden gått ut vilket påverkar analystiden. 
Många analyser behöver dragskåp, totalt finns det två dragskåp som man kan titrera i, de 
måste bokas.  
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6.4 QA 
QA har en medelvärdes ledtid på fem dagar, tiden för att granska dokumentet på alla analyser 
som QA får innan frisläppning ligger på ungefär 20 minuter. En av orsakerna är att det finns 
bara en person som kan utföra det jobbet, på grund av utbildningar, möten, sjukdom osv kan 
en batch ligga kvar i några dagar. En annan orsak till den långa ledtiden är avvikelser, en 
avvikelse måste utredas och resultatet måste verifieras.  
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7 Resultat och rekommendationer. 

 

7.1 Provuttag 
Frysen i provuttaget är inte särskilt nödvändig, provuttaget bör skicka batchen direkt till QC, 
personal från produktionen skulle kunna lämna batchen samma dag vilket skulle spara tid.  

1.1 QC 
I QC laboratoriet är det en rad olika faktorer som påverkar ledtiden, efter att gruppen 
spenderat cirka fem veckor i QC, noterat alla problem man upptäckt före, under och efter 
analyserna samt även intervjuat personal på olika avdelningar har man kunnat sammanställa 
insamlad data och hitta förslag på framtida förbättringar. Texten nedan kommer att beskriva 
förslagen och även vilka metoder som kan användas för en förbättring av ledtiderna i detalj. 
 
QC har i dagsläget ingen bra lean atmosfär, lean-verktyg tillämpas i väldigt liten utsträckning.  
Tillämpning av lean på en arbetsplats kräver tålamod, det gäller att tänka mera långsiktigt. 
Enligt Marie Line som är chef över Unilabs SE laboratorium, och som jobbat med tillämpning 
av lean inom labbmiljö så går det alltid att se ett samband ”Man har tittat på variationen av 
patient flödet på akutmottagningen, flödet ser likadan ut varje dag ” man kan alltid förutse 
flödet, skulle man följa en statistik över olja/råvaror batcherna så skulle man kunna lösa 
problemet med schemaläggning på ett bättre sätt.  
Kommunikationen mellan fabrikerna m.a.p. batchflödet behöver förbättras. Det är viktigt att 
labbet lyfter förseningar så tidigt som möjligt till QA och produktionsplaneringen.  
ommunikationen mellan ledningen som planlägger batchflödet och laboratoriet skulle kunna 
förbättras, ledningen bör i tidigt skede få reda på om något är fel så att de kan omplanera. 

7.2 Förbättringsförslag 

7.2.1 HPLC och GC instrument 
Standardiserat arbetsätt bör införas på instrumenten som man använder på HPLC och GC. 
Man bör se till att olika analyser inte körs på en och samma instrument och dela upp de mer i 
kategorier för att minska omställningar av instrument. Man behöver även se till att 
underhållning görs löpande för att minska problem av instrumenter. 

7.2.2 Titreringsutrustning 
För närvarande finns det ett ledigt dragskåp i våtkemi som inte används på grund av att den 
saknar titreringsutrustning. Det skulle spara mycket tid om även den användes, då skulle det 
vara möjligt att köra fler analyser parallellt.  
 
 

7.2.3 Granskning 
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Väntetiderna för granskningar skulle förminskas om man planerade det samtidigt som man 
schemalägger analyserna, det bör planeras visuellt. Det leder till att personalen har bättre koll 
vem som skall ta hand om en granskning.   

 
 
 

7.2.4 Andon 
Man bör införa andonsystem ,det skulle minska väntetiderna när problem uppstår under en 
analys.  

7.2.5 A3 metoden 
Personalen från varje avdelning kan skriva på lappar där man beskriver vad som har varit 
dåligt och även förbättringsförslag därefter placera i en låda. Sedan skulle man kunna välja en 
person från varje avdelning och sitta med en laborations ansvarig, överblicka nuvarande 
tillstånd samt hitta rotorsaken till problemet. Som man sen skulle kunna använda för framtida 
förbättringar, mötet skulle kunna ske varannan vecka. Karolinskas laboration har använt sig 
av denna metod, något som haft en positiv verkan på ledtiden.    

7.2.6 Personal   
Analyserna skulle kunna bli mer flexibla om fler utbildades för körkortsbehörighet, 
framförallt de analyser som har längst väntetid. Personalen skulle kunna hoppa in och hjälpa 
till med de olika analyserna på ett bättre sätt om fler hade behörighet, t.ex. när man väntar på 
att en maskin skall uppvärmas, prover som ligger i ultraljudsbadet eller andra situationer där 
man måste vänta, då skulle man kunna hjälpa till med förberedelsen av en annan analys. 
Samspelet mellan de olika teknikgrupperna skulle bli bättre om fler hade behörighet 
framförallt för HPLC analyserna. Man skulle kunna placera elektroniska tavlor  i de olika 
avdelningarna för att tala om när man behöver hjälp, de som utför analysen skulle kunna 
uppdatera tavlan med jämna mellanrum så att alla får en överblick. Kommunikationen är även 
viktig mellan produktionsplanering och QC, omplaneringar i produktion och labb avikelser 
måste lyftas tidigt. Viktigt att de fyller i SAP så fort en analys är granskad.  
 

Figur 7.1  Bild som visar hur schemaläggningen ser ut 
idag 

                 Figur 7.2 Schemaläggning med granskning 
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7.2.7 Lean verktyg 6S 
För närvarande så tillämpas 6S inte särskilt bra inom QC. Man skulle kunna utse två personer 
som skulle kunna gå runt i de olika avdelningarna och skriva ner hur arbetsmiljön ser ut när 
det gäller 6S. Sedan skulle man tala om det för två andra som skulle köra en 6S. Man skulle 
kunna rotera i gruppen så att alla är med och bidrar till att 6S uppfylls.  
 

7.2.8 Effektivisering av analyserna  
Tungmetallanalysens längsta moment är tiden då degeln är i ugnen, de laboranter som oftast 
utför analysen säger att den skall vara i värmeugnen sju till nio dagar. De säger även att 
resultatet är detsamma om den tas ut efter sju dagar, men oftast väljer man att ta ut den efter 
den nionde dagen. Två dagar av den längsta analysen skulle sparas om arbetet utfördes på ett 
mer effektivt vis. 
För att man skall kunna få ett jämnt flöde på batchserierna så bör man planera analyserna efter 
den längsta analystiden som då är tungmetallanalysen När man börjar med en batchserie så är 
det tungmetalanalysen som ska vara startprocessen för en batchserie och när analysen är 
färdig så ska alla andra analyser vara färdiga och batchseriena ska gå vidare. Vilket leder till 
att leditiden för analyserna kan vara på elva dagar och att man kan starta en batchserie var 
sjunde dag eftersom man har två ugnar.  

 
 
 
 

Figur 7.3 Planering över hur analyserna bör köras 
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7.3 Framtida flödet  
Produktionen producerar två batcher per dag vilket sedan transporteras direkt vidare till 
buffetlagret som finns i QC. Eftersom tungmetallanalysen ska styra analystiden leder det till 
att man kan starta den analysen var sjunde dag. Detta leder till att man kommer ha ett 
buffertlager på 14 batcher där den första batchen får vänta i sju dagar och den sista batchen får 
vänta i tio timmar innan man kan börja med analyserna. Anlystiden kommer vara på 11 dagar 
eftersom den längsta analysen dröjer elva dagar och de andra analyserna måste vara klara till 
dess. Vid slutgranskning ska man schemalägga vilka som tar hand om dem, där de ska vara 
klara inom en dag. Eftersom det är bara en person som jobbar i QA leder det till att man har 
valt att den personen har fyra dagar på sig att granska. Den totala ledtiden för framtida flödet 
ligger mellan 379,28-537,25 timmar det innebär att den nuvarande ledtid kan minskas med 
145,5-313,5 timmar vilket är 6-13 dagar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.4 Bild över framtida flödet 
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8 Slutsats 

Syftet med det här examensarbetet var att reducera ledtiden genom att identifiera samt skapa 
en värdeflödeskarta över det nuvarande flödet och utifrån det skapa ett framtida flöde. 
Värdeflödesanalysen som var det mest vitala för arbetet för identifiering av slöserier 
genomfördes med hjälp av observationer på plats, litteraturstudier och intervjuer. Gruppen 
kunde lägga fram förbättringförslag efter att man noga följt flödet på en PL90-batch och 
identifierat de icke värdeskapandetiderna och momenten. Olika lean verktyg hjälpte gruppen 
att eliminera slöserier. Största slöserier som upptäcktes var väntetider och ett ojämnt flöde för 
batcherna. Slöserierna beror främst på att man inte har ett standardiserat arbetssätt gällande 
schema och kontroller. 

Slutresultatet som gruppen kommit fram till leder till en minskning med 7-14 dagar där den 
mest betyda förbättringen är att tungmetalanalysen ska styra analystiden för ett jämt flöde. För 
att få ett jämt flöde måsta man ha en leanmiljö på arbetsplasten. Personalen måste vara 
medveten om hur man arbetar med lean, det krävs träning och tålamod.  

 Det framtida flödet är baserat på teori där man enbart tittat på flödet hos en PL90 batch vilket 
kanske inte fungerar i praktiken eftersom man inte har tagit hänsyn till andra produktflöden 
som finns i QC. Ett annat problem som kan påverka pålitligheten hos gruppens 
värdeflödesanalys är att tiderna som tagits inte är helt exakta, ibland har man startat tidtagaren 
någon minut senare.  

Gruppen rekommenderar företaget att man tar hänsyn till de förbättringsförslag som man har 
kommit fram till eftersom de skulle kunna hjälpa till att minska ledtiderna och få ett jämnare 
flöde för PL90. Många av problemen som QC laboratoriet i Brunna har idag, har funnits hos 
andra laboratorier både i och utanför sverige. Men med hjälp av lean arbete har man sakta 
men säkert lyckats uppnå målen.   
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9 Diskussion 

Examensarbetet har inte vart så effektiv från början eftersom det administrativa arbetet både 
från skolan samt företaget dröjde lite längre än förväntat vilket påverkade tidsplanet för start 
datum av projektarbetet. Personalen i företaget var väldigt trevliga och hjälpsamma men i 
början kändes det som att vissa inte hade fått information om vad examensarbetet gick ut på. 
Under projektarbetets gång när man följt flödet hos en PL90-batch har flödet påverkats av 
olje-batcher och råvaru-batcher som företaget analyserar oregelbundet för att inflödet är 
oregelbundet. Detta har lett till att gruppen även fick ta hänsyn till det och det har även lett till 
att man har haft lite svårare att hitta förbättringförslag eftersom många av problemen berodde 
på att personalen prioriterade andra bathcer. För framtida studier rekommendera gruppen att 
man gör en värdeflödesanalys av olje-bathcer och råvaru-batcher för att få en överblick på alla 
flöden som finns hos företaget. Som tidigare nämnts i rapporten så borde man göra en statistik 
på olje- och råvaru-batch flödet, även om den kommer in oregelbundet. På så vis kan man 
planera de olika batcherna mycket bättre.   
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Appendix 

A Värdeflödeskarta över nuvarande situation 
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B Statistik över Pl-90batcher från mars till november 

 

 

II 
 



 

C  Diagram för Medelledtid i QC en för PL90-Batch från mars till november 
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D Flödet för Pl-90 batcher i QC 
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E Schema för granskingar 
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F Framtida Analysschema för 14 PL90-Batcher 
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G Framtida Flödet 
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