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Abstract

Produktivitetsanalys ut ett LEAN-perspektiv

Productivity analysis from a LEAN-perspectiv

Mikael Lindberg

The objective of this thesis is to map the resources and methods used at the
department OPPC, at AstraZeneca, and derived from that give suggestions on
possible solutions that will increase their productivity.

Mapping of the product flow, as well as gathering of process data, has mainly been
done using observations, but consultation with the process technicians has also played
a great role. Further have theoretical methods been used, based on literature studies,
within the areas of Lean production and statistics.

The work has incrementally gone forward since the steps taken has been restricted
by the irregularity of production which led to the need of creating a fictive production
flow. This has affected the lead-time calculations in the way that they are meant to
give an indication, rather than an absolute truth, on how different methods described
shall be used.

The current state analysis showed multiple areas of improvement when defining
capacity as value adding time in relation to total throughput time. Using the “standard
scenario” as a basis showed that the actual production flow only constituted 50% of
the total project time. Further it showed that the workflow contained more
non-value adding activities than value adding activities, which is a result of how the
work is distributed within the department as well as in the different projects.
The thesis resulted in different methods that together will show great reduction in
throughput time. The new workflow is based on One-Piece flow, which implies that
products should be processed without any delay between the different processing
steps. Non-value adding activities have been restructured so that they will have no
negative effect on the total throughput time.

Based on this thesis, the personal at OPPC should be able to continue the
improvement work by doing further measurements that would act as foundation for
more detailed lead-time calculations. Restructuring of this kind would not be costly
for OPPC but would set some demands on concerned departments. Finally, a
prerequisite for this to work is that the engagement of the personal is in focus, or
else they may fall back to old routines.
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 I 

 
Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga de resurser och tillvägagångssätt som 

används inom avdelningen OPPC, AstraZeneca, och utifrån rådande situation finna 

förbättringsåtgärder som skall resultera i produktivitetsökningar.  

 

Kartläggningen av produktflödet samt insamling av processtekniskdata baserades i stort 

på observationer samt konsultering med processteknikerna. Även teoretiska metoder har 

använts som baserats på litteraturstudier inom området Lean produktion samt statistik. 

 

Arbetet har vuxit fram gradvis då momenten som utförts varit begränsade av det 

oregelbundna produktionsflödet hos OPPC, jämfört med den reguljäre produktionen. 

Då repetitiva produktionsflöden saknas hamnade valet på att skapa ett fiktivt flöde som 

fick representera produktionen som den körs idag. Detta resulterar i att 

ledtidsberäkningarna blir något lidande men ger en ”fingervisning” på hur metoderna 

som rapporten resulterar i ska användas. 

 

Nulägesanalysen visade på ett flertal förbättringsområden då kapaciteten beräknades 

som den värdeskapande tiden i förhållande till total genomloppstid. Med 

”standardscenariot” som grund konstaterades att produktionsflödet utgjorde mindre än 

50 procent av den totala projekttiden. Mer detaljerat visade nulägesanalysen att 

arbetsflödet innehöll mer ”övrigt arbete” än värdeskapande arbete vilket i stort beror på 

hur arbetsfördelningen är inom avdelningen samt per projekt. 

 

Rapporten resulterade i olika metoder som tillsammans ger en markant reduktion av 

genomloppstid. Tyngden har legat på en omstrukturering av arbetsflödet och är nu 

baserat på ”enstycksflöde” vilket förutsätter att produkten skall vandra från delprocess 

till delprocess utan några väntetider. Moment som ”övrigt arbete” har försökts styras om 

så att de inte ger en negativ inverkan på genomloppstiden. 

 

Utifrån detta examensarbete kan personalen på OPPC fortsätta förbättringsarbetet med 

kontinuerliga mätningar som får ligga till grund för en mer detaljerad ledtidsberäkning. 

En omstrukturering av denna typ skulle inte vara kostsam för avdelningen men skulle 

sätta vissa krav på andra berörda avdelningar. Slutligen måste utgångspunkten vara att 

personalens engagemang driver förbättringsarbetet framåt och att man inte faller tillbaka 

på gamla vanor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kartläggning, lean produktion, produktflöde, ledtid, genomloppstid 
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Förord 
Under vintern 2007 utfördes detta examensarbete vid AstraZeneca AB i Södertälje som 

en avslutande del i högskoleingenjörsutbildning. Arbetet har involverat många av de 

kurser man läst under sina studier i maskinteknik vilket är en bra indikation på 

relevansen i ämnet.  

 

Inledningsvis skulle jag vilja tacka min handledare Jurgen Polak som varit mycket 

hjälpsam när det gäller det övergripande arbetet vid AstraZeneca. Jag skulle även vilja 

tacka sektionschefen Jörgen Norrman samt avdelningschefen Jörgen Forell som 

möjliggjort mycket av det arbete denna rapport bygger på. Ett speciellt tack till 

processoperatörerna vid OPPC då de har varit de personer jag haft störst kontakt med 

under examensarbetet, i synnerhet Stefan Nygren som tagit till sig detta arbete med stor 

entusiasm. Sist men inte minst skulle jag vilja tacka samtliga personer som involverats i 

mitt arbete då de har gjort min vistelse vid AstraZeneca till en rolig och lärorik 

erfarenhet. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka min ämnesgranskare Claes Aldman som fungerat som ett 

”bollplank” under hela examensarbetet. 

 

Södertälje, mars 2008 

 

 

 

 

___________________ 

Mikael Lindberg 
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1   Inledning 
Sektionen OPPC är en del av Turbuhaler inom AstraZeneca, Sweden Operations. 

OPPC ansvarar för en pilotanläggning i byggnad 334 som används för tillverkning av 

substans till kliniska, toxikologiska och stabilitets -studier som forskningsavdelningarna 

behöver för sina produkter.  OPPC arbetar även med formulering av nya produkter 

tillsammans med forskningsavdelningarna och utför utvecklingsarbete för befintliga 

produkter och befintlig utrustning. 

  

Arbetet hos OPPC innebär bl. a. att lägga upp försöksdesigner, resurssäkra, planera 

samt genomföra körningar, skriva rapporter och hålla i projektgenomgångar.   

Pilotanläggningarna håller GMP- standard, men man kan även utföra tekniska körningar 

utan några GMP-krav.   

  

OPPC:s vanligaste processer innefattar: 

 

 Blandning: Siktning med vibrerande sikt och blandning i Turbula-blandare 

 Mikronisering och Mikroblandning: Gravimetrisk skruvmatare och 

pannkakskvarn. 

 Konditionering: Kolonner med 30 l volym. 

 Sfäronisering i liten skala. 

1.1 Bakgrund  

OPPC står inför en betydande ökning av beställningar i form av testkörningar av nya 

produkter. Detta medför ett stort behov av en översyn av OPPC:s kapacitet samt 

aktiviteter för att öka densamma för att klara de kommande volymerna. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att, utifrån ett Lean -perspektiv, kartlägga och se över de 

resurser som finns inom OPPC. Utifrån rådande situation finna möjligheter till 

förbättringsarbeten samt visualisera dessa. Slutligen skall en rapport framställas som 

beskriver ett eller flera alternativ till produktivitetsökningar inom OPPC. 

1.3 Avgränsningar 

Då tillvägagångssätt vid tillverkning och variationsflora av produkter hos OPPC skiljer 

sig markant från reguljärproduktionen är behovet av avgränsningar relevant för att 

examensarbetet skall bli hanterligt och resultera i användbara resultat. OPPC har två 

huvudprocesser: Substansberedning samt Fyllning/Förpackning. Inledningsvis gjordes 

en avgränsningen vid substansberedningen då arbetet skulle bli för tidskrävande om 

även fyllning/förpackning ingick i studierna. Behovet för ytterligare avgränsningar 

uppstod då komplexiteten i det administrativa arbetet blev påverkbart i ledtidsstudierna 

vid nulägesanalysen. För många faktorer spelade in och ”beror på” – situationer uppstod 

så ytterligare en avgränsning skapades för det administrativa arbetet hos OPPC. 
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2 Företagspresentation 
AstraZeneca är ett världsledande företag inom läkemedelsindustrin. Företaget 

marknadsför sig inom sex hälsovårdsområden – cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, mag- 

och tarmsjukdomar, infektion, neurovetenskap samt andningsvägar och inflammationer. 

Företaget har en ledande position inom samtliga områden, bortsätt från infektion, med 

produkter som säljs i över 100 länder. Försäljningen uppgick till 26,5 miljarder USD 

under 2006. För att bibehålla sin position som ett ledande läkemedelsföretag sattsar 

AstraZeneca 16 miljoner USD dagligen på forskning. 

2.1 Historia 

AstraZeneca är ett relativt nystartat företag som uppstod genom en fusion mellan Astra 

AB och Zeneca Group PLC år 1999 (www.astrazeneca.se). Innan fusionen var båda 

företag internationellt etablerade med innovativ forskning inom olika områden samt 

med världsledande produkter.  Orsaken till ett samgående ansågs skapa förutsättningar 

för en långsiktig tillväxt inom områden som: 

 

 Ökad geografisk täckning 

 Ökad innovativ styrka vid forskningsområdena  

 Större finansiella resurser m.m. 

 

Astra AB var innan fusionen inriktat på läkemedelstillverkning för mag- och 

tarmsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i andningsvägarna samt 

smärtbehandling. Vid fusionen hade Astra AB med sig produkter som:  

 

 Losec (mag/tarm) 

 Turbuhaler, Pulmicort, Bricanyl samt Rhinocort (andningsvägar) 

 Xylocaine (smärtbehandling) 

 Seloken, Plendil, Ramace samt Atacand (hjärt/kärl) 

 

Zeneca Group PLC inriktade sin läkemedelstillverkning mot cancer, hjärt- och 

kärlsjukdomar, centrala nervsystemet, andningsvägar samt anestesi. Vid fusionen hade 

Zeneca Group PLC med sig produkter som: 

 

 Zoladex, Casodex, Nolvadex samt Arimidex (cancer) 

 Zestril och Tenormin (hjärt/kärl) 

 Accolate (andningsvägar) 

 Zomig (centrala nervsystemet) 

 Diprivan (smärtbehandling) 
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2.2 Sweden Operation 

I Sverige arbetar ca 12600 personer inom AstraZeneca med forskning, produktion och 

marknadsföring, av dessa arbetar ca 5000 med forskning. AstraZeneca har tre stora 

forskningsenheter (FoU) i Sverige och dessa är belägna i Lund, Mölndal samt 

Södertälje. Mycket av den forskning som bedrivs är fokuserad kring andningsvägar, 

mag- och tarmsjukdomar samt neurovetenskap. 

AstraZeneca Sverige är det marknadsföringsbolag som marknadsför AstraZenecas 

produkter i Sverige. Bolaget har ett nära samarbete med läkarkåren, landsting och 

apotek vilket är väsentligt för en positiv tillväxt. AstraZeneca Sverige utför även 

kliniska prövningar av produkter samt produktutveckling i viss utsträckning. 

Länken mellan FoU och AstraZeneca Sverige är Sweden Operation.  

 

Sweden Operations är en del av AstraZeneca Operations som ansvarar över produktion 

och varuförsäljning. Huvudkontoret för Sweden Operation ligger i Södertälje och i 

organisationen arbetar ca 4 800 personer (www.astrazeneca.se). 

 
Figur 2.1 Organisationsträd Sweden Operation 

 

Den huvudsakliga verksamheten hos Sweden Operation kan delas upp i tre områden: 

 

 Tillverkning av aktiv substans 

 Produkttillverkning  

 Kvalitetskontroll 

 

Tillverkning av aktiv substans syftar till framställningen av den komponent i produkten 

som har en läkande effekt på patienten.  Produkttillverkning innefattar samtliga steg 

från substansberedning, d.v.s. förädlingen av aktiv substans samt laktos, till 

förpackning. 
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Slutligen utförs diverse kvalitetskontroller för att säkerställa att slutprodukten uppfyller 

ställda krav. 

 

Om man ser till de produkter som Sweden Operation tillverkar utgör de sex av 

AstraZenecas tio mest sålda produkter. Detta understryker att Sweden Operation är 

AstraZeneca största produktions- och varuförsäljningsenhet. Produkterna som tillverkas 

och säljs utgör 25 % av Sveriges nettoexport. 

2.3 Turbuhaler 

Turbuhaler startade sin tillverkning redan på mitten av 1980-talet av dåvarande Astra. 

Produkten ifråga som lanserades var Bricanyl® Turbuhaler som hade en snabbverkande 

effekt vid akuta fall av astma. År 1992 kompletterade Astra sitt urval av astmamedicin 

med Pulmicort® Turbuhaler som hade en långtidsverkande antiinflammatorisk 

egenskap i syfte att förebygga svåra tillstånd. Produktfamiljen utökades år 1996 med 

Oxis® Turbuhaler som både hade en snabbverkande och långtidsverkande effekt. I 

början av 2000-talet hade en kombinationsprodukt framställts i form av Symbicort® 

Turbuhaler och är idag den dominerande produkten för Turbuhaler. 

 

Under hela 1980-talet samt 1990-talet har volymutvecklingen varit kraftig hos 

Turbuhaler och fokus har legat vid att bygga upp produktionskapaciteten. Under 2000-

talet har utvecklingen stagnerat lite men produkterna hos Turbuhaler anses ändå ha bra 

marginaler. Detta har föranlett till att tillverkningskostnaderna blivit mer intressanta hos 

Turbuhaler och behovet av att effektivisera tillverkningen ökat. 
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3 Metodik 
Syftet med examensarbetet är att skapa, samt visualisera, olika alternativ till 

produktivitetsökningar hos OPPC. 

Inledningsvis skapades en handlingsplan som syftade till att åstadkomma detta med 

hjälp av olika metoder som används inom lean arbete. 

Under fortskridande arbete har handlingsplanen ändrats samt till viss mån ändrat 

karaktär då rådande omständigheter förutsatt detta. Oavsett detta låg tyngden 

fortfarande i att arbeta ur ett lean-perspektiv. 

Följande metoder har använts: 

 

 Processkartläggning 

 Datainsamlingsmetoder  

 Teoristudier 

 Planeringsscenario   

 

3.1 Processkartläggning 

3.1.1  Kartläggning av värdeflödet 

En grundläggande förutsättning för att kunna påverka sina processer är att förstå hela 

flödet. Det är även viktigt att visualisera flödet så att man får en helhetsbild att arbeta 

med. En metod som syftar till detta är kartläggning av värdeflödet där samtliga 

processteg i vald tillverkningsprocess observeras och, som metodnamnet avslöjar, 

kartläggs.   

3.1.2  Produktfamilj 

Innan arbetet med att kartlägga flödet kan påbörjas är det väsentligt att bestämma vilket 

flöde som bör observeras då industriföretag ofta har fler än ett produktflöde.  Enligt 

Jones,D. Womak,J (2005) är meningen med att kartlägga värdeflödet att dela upp 

problemen på valda produkter då det blir lättare att visualisera. Produkterna skall 

tillhöra en produktfamilj som kan representera ett antal liknande produktflöden. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

En viktig del i kartläggning av värdeflödet är att inhämta processtekniskdata då det är 

dessa värden man vill förbättra. Eftersom produktionen vid OPPC bedrivs till stor del i 

forskningssyfte sätter det vissa restriktioner i motsättning till en reguljär produktion. 

Hos OPPC finns inga fastställda produkter som skall produceras med förbestämda 

intervall utan man tillverkar efter efterfrågan. Detta innebär att OPPC, i stort sätt, 

tillverkar olika produkter från ”gång till gång”. På grund av detta måste ett standard 

scenario skapas som får ligga till grund för fortsatta studier. 

 

Olika metoder av datainsamling har använts för att skapa en kvantitativ metodteori då 

standardscenariot baseras på statistiska metoder. 

 

Metodik 
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3.2.1 Observationer 

En grundläggande datainsamlingsmetod vid kartläggning av nuläget är att vandra längs 

med flödet och observera de aktiviteter som sker. I den inledande delen av 

examensarbetet var denna metod dominant då det var väsentligt att skapa sig en 

uppfattning om OPPC:s tillverkningsprocesser. Ur olika former av lean litteratur 

understryks det ofta att denna metod skall användas kontinuerligt. 

3.2.2 Intervjuer 

Enligt definition är en intervju en konversation mellan två eller fler personer där de blir 

utfrågade för att anskaffa information. Denna metod har nyttjats kontinuerligt under 

arbetsförloppet då behovet för förfrågningar har varit stort. Vid framställning av 

planeringsmallar har denna metod varit dominant då yttre omständigheter omöjliggjort 

faktiska mätningar av diverse tider m.m. 

Vid statistisk framställning av olika data har processtekniker även konsulterats för att 

säkerställa att siffrorna ligger inom rimliga gränser. Detta har baserats på 

processteknikernas personliga kunskap av processerna.  

3.2.3 Datainsamling 

Majoriteten av de mätvärden som införskaffats under arbetsförloppet är baserade på 

olika informationssystem som OPPC använder sig av. Vid tillverkning av en produkt 

antecknas relevant data i batchprotokoll som arkiveras rent fysiskt samt elektroniskt. 

Under batchprotokollsanalysen var denna metod dominant då behovet av historisk data 

krävdes för att skapa statistiska mätvärden. 

3.2.4 Litteraturstudier 

Som nämns i syftet med examensarbetet skall ett bakomliggande lean- perspektiv ligga 

till grund för studierna. Olika resultat från nulägesanalysen har påverkat inriktningen av 

litteraturstudier mot ledtidsreduktion, standardiserat arbetssätt, visuell styrning samt 

parallella operationer. Även statistiks litteratur har legat till grund för examensarbetet.  

3.3 Statistiska metoder 

Vid kartläggning av nuläget är behovet av korrekt mätdata stort. I en produktion där 

produktflöden återkommer med frekventa intervall är mätdata direkt mät från 

produktionen representativt för flödet. Hos OPPC skiljer sig körningarna från gång till 

gång vilket skapar ett behov för statiskt framtagen data som baserats på tidigare 

körningar. Dessa metoder kommer ge en generell uppskattning av hur processerna körs 

inom OPPC. 
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Metoderna som använts är: 

 

 Medelvärde 

 Median 

 Standardavvikelse 

 Statistisk felmarginal 

 Kvartilavstånd 

 Kvartilavvikelse 

 

En mer detaljerad förklaring av metoderna kan ses i kapitel 4.2 

3.4 Planeringsscenario 

En metod som visade sig vara till stor hjälp under examensarbetet var att skapa 

planeringsscenarier där mätvärden från diverse mätningar applicerats och analyserats. 

Planeringsscenarierna baserades på Symbicorts produktionsflöde vilket möjliggjorde 

teoretiska framställningar av andra flöden då samtliga processteg är närvarande vid 

tillverkning av Symbicort. Behovet av planeringsscenarier uppstod då produkt- samt 

variationsfloran visade sig vara för stor för att praktiskt kunna utföra mätningar.     
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4 Teori 

4.1 Lean production 

Ett grundläggande moment under examensarbetet har varit att studera teorier och 

metoder som involveras i olika leanprinciper. Detta har utförts genom olika 

litteraturstudier där fokus har legat vid produktionsflöden. 

Enligt J.Womack & D.Jones kan ett företags strävan att skapa en verksamhet som är 

lean delas upp i fem steg: 

 

1. Kundönskemål  

2. Processkännedom  

3. Utjämning av flödet  

4. Omställning från tryckande till dragande produktion  

5. Kontinuerligt bekämpa slöseri 

 

Från dessa steg har teorier och metoder från nr. 2 till 5 varit av störst betydelse för att nå 

de mål som detta examensarbete skall försöka uppnå. 

4.1.1 Processkännedom  

För att öka sin processkännedom är det två parametrar som är grundläggande och som 

man måste få grepp om. Inledningsvis måste man skapa sig en helhetsbild av 

tillverkningsprocessen från start till mål, d.v.s. hur produkten rör sig mellan 

delprocesserna i produktionsflödet. Utöver detta måste man införskaffa information 

samt processtekniskdata gällande de processer som involveras i produktflödet 

(www.lean.org). 

Det finns ett flertal modeller, teorier och metoder som syftar till ovanstående men den 

mest grundläggande metoden är en processkartläggning. 

En processkartläggning syftar till att visualisera hur olika aktiviteter samt beslut spelar 

in i produktflödet, även kallat värdeflödet. 

I handboken Verktyg för Lean produktion (J.Helling & L.Ollson, 2002) förklaras att en 

processkartläggning kan delas upp i elva steg: 

 

 Identifiera era nyckelprocesser 

 Sätt samman ett processlag 

 Fastställ processens gränser  

 Bestäm lämplig detaljnivå 

 Identifiera alla aktiviteter som ingår i processen 

 Placera processens aktiviteter i ordningsföljd 

 Visa beslutspunkter och förbindelser mellan aktiviteterna  

 Införskaffa processteknisk data 

 Kontrollera att kartan är komplett 

 Analysera processen 

 Skapa en handlingsplan för förbättringsåtgärder 
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Många av dessa steg kan utföras simultant då syftet med stegen går hand i hand med 

målet för en processkartläggning. De inledande fyra stegen kan definieras som 

ramverket för fortsatt förbättringsarbete. Här lägger man grunden för det arbete som 

skall utföras genom att definiera vilket område som förbättringsarbetet rör samt vilka 

som skall utföra arbetet beroende på processkännedom. Ett indirekt resultat av detta blir 

detaljnivån av kartläggningen då denna måste överrensstämma med de mål man önskar 

uppnå. Nästkommande tre steg kan definieras som visualiseringsfasen av 

processkartläggningen. Dessa tre steg reflekterar på en av de parametrar som nämndes 

inledningsviss i detta kapitel, d.v.s. att skapa sig en helhetsbild av 

tillverkningsprocessen. Under denna fas utför man något som inom Lean kallas för ”go 

to gemba” vilket innebär att man fysiskt vandrar längs med flödet. Genom att vara på 

plats vid tillverkning skapar man sig en annan uppfattning om hur produktionen 

fungerar i jämförelse mot att läsa sig till denna information. Detta medför att moment 

som annars skulle ”gömmas” i produktionsflödet lyfts fram och på så sätt blir 

förbättringsåtgärderna mer detaljerade. Nästkommande punkt, Införskaffa 

processteknisk data, sker ofta parallellt med att man vandrar längsmed flödet. En metod 

som kan användas här, och som har använts under examensarbetet, är Sequens of events 

(SOE). Metoden syftar till att observera och tidsbestämma samtliga moment som utförs 

i produktionen. Gemensamt med den information man införskaffar vid en SOE samt 

redan känd information kan en detaljerad ledtidsberäkning utföras. De tre sista 

punkterna handlar om att fastställa nuläget och på så sätt fastställa utgångsläget för 

förbättring. En värdeflödesanalys syftar till att visa på vart förbättringsåtgärderna skall 

tillämpas för att störst resultat skall erhållas. 

4.1.2 Värdeflödesanalys 

När processkartläggningen är slutförd har man en grund som visualiserar processerna 

inom organisationen med det mätdata som representerar flödet för individuella 

processer. En utveckling är nu att analysera och förbättra hela flödet för att se hur 

delprocesserna interagerar med varandra, detta gör man med en värdeflödesanalys. 

Värdeflödesanalysen syftar till att förbättra hela flödet och inte enskilda processer 

genom att undersöka t.ex. genomloppstid (total ledtid), omställningstider, mellanlager 

m.m. Information om delprocesserna införskaffas tidigare och kan nu appliceras till 

kartläggningen i syfte att underlätta t.ex. beräkning av genomloppstid. Genom att 

definiera vilka moment som är värdeskapande kan man även beräkna värdeskapande tid 

vilket förtydligar vart de stora förbättringsområdena finns. Med en kartläggning som 

visualiserar flödet samt innehåller en sammanställning av den information som tagits 

fram kan man nu påbörja förbättringsåtgärderna. 
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4.1.3 Utjämning av flödet 

Ett av målen med Lean produktion är att åstadkomma ”enstycksflöden” vilket innebär 

att produkten vandrar mellan delprocesserna utan några väntetider. För att nå sådana 

resultat krävs att ett flertal parametrar uppfylls så som: 

 

 Självstyrande lag 

 Ändamålsenlig utrustning 

 Standardiserat arbetssätt 

 Reduktion av PIA (Produkter I Arbete) 

 Visuell styrning 

 

Inledningsvis måste grupperingar skapas som ansvarar för olika delar av 

produktionsflödet. En övergripande kunskap skall finnas hos samtliga inblandade men 

fokus skall ligga vid individuella processer då detta ökar styrningen av input och output. 

Utöver detta blir förbättringsåtgärder tydligare då större fokus läggs på separata 

processer. En annan viktig parameter som måste uppfyllas är utnyttjandet av utrustning. 

Man måste ta hänsyn till hur utrustningen används och i vilken uppsättning så att flödet 

inte påverkas av onödiga förflyttningar, ställtider m.m.  

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är hur arbetsflödet ser ut i delprocesserna samt för 

hela produktflödet. Man måste standardisera arbetsflödet så att momenten utförs 

enhetligt. Detta skall baseras på den mest prestationsdugliga processen. Detta innebär 

ofta att PIA måste reduceras så att väntetiderna mellan delprocesserna avtar. 

Slutligen måste en enhetlig visuell planering skapas som styr hur diverse moment skall 

utförs, i vilken ordning och när. Detta kan utföras på flertalet sätt men målet skall ligga i 

att ge en övergripande lägesinformation. 

4.2 Statistiska metoder 

Samtliga metoder är hämtade från Praktisk statistik (S.Körner & L.Wahlgren, 2002) 

4.2.1 Medelvärde 

Medelvärde kan beräknas på flera olika sätt vilket betyder att definitionerna är lika 

många. Den vanligaste typen av medelvärde kallas för aritmetiskt medelvärde och 

definieras som summan av observerade värden dividerade med antal observationer. 

Den matematiska definitionen lyder: 

 

n

x

n

xxx
x n 





...21       (4.1) 

där: 

x medelvärde 

n antal observationer  
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4.2.2 Median 

Median i ett statistiskt material definieras som mittobservationens variabelvärde då 

materialet är ordnat i storleksordning. Detta medför att medianen i ett udda antal 

observationer kan ”plockas ut” då antalet observationer runt medianen är lika många åt 

båda storleksriktningar. 

 Ex. 

  1   3   4   6   7   9   13    antal observationer = 7 

         (4.2) 

 

 

 

I ett jämnt antal observationer måste de två mittersta värdena adderas och sedan 

divideras med två för att skapa ett medianvärde. 

 Ex. 

  1   3   4   6   7   9      antal observationer = 6 

         (4.2) 

                    5
2

64



Median  

4.2.3 Standardavvikelse 

När man utför statistisk slutledning på ett slumpmässigt urval av observationer är 

standardavvikelsen nödvändig. Denna visar avvikelsen från det beräknade medelvärdet. 

Den matematiska definitionen lyder: 

 

 

1

2

2










n

n

x
x

s        (4.3) 

 

där: 

         s  = standardavvikelsen 

    2x en summa av kvadrater    ex. 1
2 
+ 2

2 
+ 4

2 
= 21 

    
2

x en kvadrerad summa       ex. (1+2+4)
2 

= 49 

          n = antal observationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3st 3st 

Median 
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4.2.4 Statistisk felmarginal 

När man beräknar medelvärdet från ett urval mätvärden kan man inte vara säker på att 

detta representerar det värkliga värdet med 100 procent. Slumpen säger att man 

antagligen överskattar eller underskattar värdet. Med hjälp av standardavvikelsen kan 

man beräkna medelfelet i beräkningen. Den matematiska definitionen lyder: 

 

n

s
Medelfel   

 

Statistisk felmarginal beräknas som det dubbla medelfelet. Matematiskt blir detta: 

 

n

s
inalfelmStatistisk  2arg      (4.4) 

 

Sannolikheten säger nu att det korrekta värdet bör ligga i intervallet: 

 

n

s
x  2  

4.2.5 Kvartilavstånd och kvartilavvikelse 

En kvartil räknas till fraktilerna som delar upp statistiskt material i förbestämda 

storlekar. Detta förutsätter dock att observationerna är ordnade i storleksordning. 

Kvartiler delar upp materialet i fyra lika stora delar. Detta innebär att det finns tre 

stycken kvartiler varav den andra är medianen. För att beräkna de övriga två kvartilerna 

delar man upp materialet i två lika stora delar där medianen blir max och min i varsin 

del. Från det nya, uppdelade, materialet beräknas en ny median som tillika blir första 

respektive tredje kvartilen. 

 Ex. 

  1   3   4   6   8   9   10   12   15 

 

 

 

 

  

 Uppdelning av materialet blir följande: 

 

  1   3   4   6   8   8   9   10   12   15 

 

 

 

 

 

 

Median 

(andra kvartil) 

  Max   Min 

Median 

(Andra kvartil) 
  Min 

q1 
(Första kvartil) 

q3 
(Tredje kvartil) 

  Max 
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Kvartilavståndet beräknas nu som avståndet mellan första kvartilen och tredje kvartilen. 

Den matematiska definitionen lyder: 

 

13var qqtilavståndK        (4.5) 

 

Kvartilavvikelsen kan nu beräknas genom att dividera kvartilavståndet med två. 

 

2
var 13 qq

setilavvikelK


       (4.6) 
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5 Nulägesanalys 

5.1 Processer 

Inom OPPC har man sex olika delprocesser som används vid tillverkning av läkemedel, 

dessa är: 

 

 Blandning 1 

 Mikronisering 

 Konditionering 

 Blandning 2 

 Mikroblandning 

 Sfäronisering 

 

Beroende på produkt och syfte nyttjas dessa med olika uppställningar. Varje delprocess 

skapar mervärde åt produkten genom att påverka substansen egenskaper vid 

tillverkning. 

5.1.1 Blandning 

Blandning är en process som används för att åstadkomma en likformig fördelning av 

komponenter i substansen. Detta så att doseringen instämmer med förbestämda mängder 

vid användning av en Turbuhaler. 

Vid blandning eftersträvar man en hög blandningshomogenitet, d.v.s. så jämn 

fördelning av partiklar som möjligt. Fullständig homogenitet definieras: 

”I en blandning av olikfärgade partiklar, är sannolikheten att hitta en partikel av en färg 

densamma i hela blandningen” (Utbildningsmaterial, Enhetsoperationer för VI 1998) 

Inom OPPC använder de sig av två olika blandningssekvenser, blandning 1 och 2. 

Blandning 1 fungerar som en förblandning inför kommande processteg. 

Först siktas den aktiva substansen i en oscillerande sikt genom ett tvåmillimeters nät för 

att dela upp partiklarna och öka blandningsbenägenheten. Detta moment utförs även på 

laktos, som är den substans med vilken den aktiva substansen blandas. 

Därefter dispenseras komponenterna ner i ett blandningskärl. Blandningskärlet placeras 

slutligen i en Turbula-blandare som får blanda substanserna under bestämd tid i en 8-

formig rörelse. 

   
Figur 5.1 Oscillerande sikt & Turbula-blandare 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Blandning 2 sker efter processtegen mikronisering och konditionering vilket medför att 

partikelstorlek är mindre och densiteten lägre hos substansen nu än vid blandning 1. För 

att uppnå rätt homogenitet hos substansen måste den nu genomgå samma sekvens som 

för blandning 1 men med ytterligare en siktning samt turbulablandning, denna gång med 

ett enmillimeters nät. 

 

5.1.2 Mikronisering 

Mikronisering syftar till att minska partikelstorleken hos substansen, s.k. 

partikelreduktion. Detta är kritiskt då partikelstorleken måste underskrida 6μm för att 

läkemedlet skall kunna komma ner i lungorna. Utöver detta ger en partikelreduktion 

förbättrad klinisk effekt samt förbättrade produktegenskaper. 

 

Grundprincipen vid mikronisering är partikel-partikel-kollision då all sönderdelning 

kräver någon form av mekanisk kraft.  

Vid mikronisering används en spiraljetstrålkvarn, även kallad pannkakskvarn. 

Substansen matas ner i kvarnen med hjälp av en gravimetrisk skruvmatare. Inne i 

kvarnen sätts partiklarna i rörelse med hjälp av ett tillfört kvävgastryck. Partiklarna 

börjar krocka med varandra och partikelreduktion uppstår. För att skilja partiklar som 

utsatts för partikelreduktion från övriga partiklar används en klassificerare. 

 

 
Figur 5.2 Gravimetrisk skruvmatare med pannkakskvarn 

 

5.1.3 Konditionering 

Konditionering syftar till att återföra substansens ursprungliga kristallina form efter 

mikronisering. Som nämns i föregående stycke förekommer partikel-partikel-kollision 

vid mikronisering vilket leder till en amorf kristallstruktur, d.v.s. att kristallgittren 

ändrar position. För att återskapa den ursprungliga kristallina formen måste substansen 

utsättas för fukt under kontrollerade former. Den amorfa delen av substansen löses upp 

av fukten varpå den återstående, kristallina, delen av substansen återkristalliserar den 

upplösta substansen. Om detta sker för snabbt kan partikeltillväxt uppkomma och 

substansen ”klumpar ihop sig”. 
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Figur 5.3 Substans- och befuktningskolonn 

      

Konditioneringsprocessen fungerar så att substansen satsas i en substanskolonn varpå 

kvävgas, mättad med fukt från befuktningskolonnen, passerar genom den mikroniserade 

substansen. Denna process pågår under förbestämd tid beroende på önskad effekt. 

 

5.1.4 Mikroblandning 

Samma förfarande som för mikronisering men med några få undantag. Maltrycket är 

lägre vilket förhindrar ytterligare partikelreduktion, endast omblandning sker. 

Vid mikroblandning saknas även klassificeraren i pannkakskvarnen då behovet för 

partikelseparation saknas. 

 

5.1.5 Sfäronisering 

Sfäronisering är en process som syftar till att öka flytbarheten hos mikroniserad 

substans. Vid sfäronisering bildas interpartikulära bindningar, d.v.s. bindningar mellan 

partiklar, vilket i sin tur skapar små sfärer av sammansatta partiklar. 

Vid sfäronisering siktas först materialet, så kallad startsiktning. Startsiktningen har visat 

sig öka kontrollen på sfärstorleken. Därefter satsas substansen i gryta 1 som roterar med 

förbestämt varvtal samt förbestämd tid. Under rotationen ”trycks” substansen mot en 

spatel som har vinkel på 30 grader. Denna vinkel är väsentlig för att skapa rätt 

sfärstorlek hos partiklarna. När grytan roterat klart satsas substansen i ytterligare en sikt, 

detta moment kallas för mellansiktning. Mellansiktning syftar till att minska 

sfärstorleken på de sfärer som blivit för stora, detta ökar dosnoggrannheten vid 

användningen av Turbuhaler vid senare stadier. Substansen skall genomgå ytterligare en 

grytrotation i gryta 2. Samma förfarande gäller här som för gryta 1. Avslutningsvis skall 

substansen genomgå en slutsiktning som har samma syfte som mellansiktningen. 
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5.2 Produktfamilj 

 

Om man ser till den reguljär produktion inom Turbuhaler finns ett antal frekvent 

återkommande produktflöden som med bestämda intervall passerar produktionens olika 

tillverkningsprocesser. Detta underlättar i valet av en produktfamilj, som får 

representera produktflödet, då de repetitiva utförandena ger en bättre uppfattning om 

hur produktionen körs. Hos OPPC, som är ett pilot plant, är variationsfloran av 

produkter större, samt obestämd, vilket medför att valet av produktfamilj försvåras. 

För att få en uppfattning om vilka produkter som passerar hos OPPC samt vilka 

processteg som involveras har följande sammanställning gjorts. 

 

Tabell 5.1 Sammanställning av processteg per produkt 

Processteg per produkt 

Produkter(2007) Blandning 

1 

Blandning 

2 

Microbland- 

ning 

Micronise- 

ring 

Konditione- 

ring 

Sfäronise- 

ring 

AZD1704    x   

AZD2207AA    x   

AZD3241    x   

AZD3480    x   

AZD3988    x   

AZD4121    x   

AZD4818 x  x x x x 

AZD9272    x   

Symbicort x x x x x x 

Budesonid x  x   x 

Esomeprazol    x   

Formoterol x (x) x x x x 

Seroquel    x   

TBS x  x   x 

 

Vid beslut om vilken produktfamilj som skall representera produktflödet hos OPPC har 

följande parametrar tagits hänsyn till: 

 

 Tillverkningsfrekvens 

 Historik 

 Antal processteg 

 

Problematiken med att enbart undersöka en eller några produkter hos OPPC ligger i 

variationen av produkterna. Med detta i åtanke har en substansoberoende produkt 

skapats där mätvärden baseras på en variationsanalys av produkter som körts under 

perioden 2005 till 2007, mer om detta i kapitel 5.3. 
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Det är även viktigt att ta hänsyn till vilka processteg som involverades då t.ex. antal 

processteg ger utslag på den totala ledtiden för en produkt. Med dessa förutsättningar 

har den mest frekvent återkommande produkten Symbicort valts som mall vid fortsatta 

studier. Symbicorts tillverkningsflöde innehåller även samtliga processteg vilket gör att 

mätvärdena från variationsanalysen kan appliceras på olika tillverkningsprocesser.  

5.3 Kartläggning av värdeflödet 

Kartläggningen baseras på produkten Symbicorts tillverkningsprocess. Detta innebär att 

följande processteg kommer kartläggas: 

 

 Blandning 1 

 Mikronisering 

 Konditionering 

 Blandning 2 

 Mikroblandning 

 Sfäronisering 

 

Inledningsvis kommer detaljnivån på kartläggningen vara ”grov” då den enbart visar 

vilka processteg som involveras och i vilken ordning. Detaljnivån kommer successivt 

utökas under fortsatta studier.  

5.3.1 Fysiskt flöde  

Vid tillverkning av Symbicort är det tre komponenter som skall blandas, Laktos och de 

aktiva substanserna Budesonid samt Formoterol. Substanserna skickas efter och 

leverans sker till OPPC. När samtliga substanser anlänt kan tillverkningsprocessen 

påbörjas. Det första processteget i tillverkningsprocessen är Blandning 1. Varje 

processteg kan delas upp i tre moment: Riggning, Körning samt Kampanjrengöring. 

Inledningsvis riggas den utrustning som skall användas, se kapitel 5.5, därefter påbörjas 

körningsmomentet. Under körning måste minst två processtekniker vara närvarande 

p.g.a. säkerhetsskäl då maskineri används med rörliga delar. Vid avklarad körning ställs 

substansen i en sluss i väntan på att få påbörja nästkommande processteg. Detta är inte 

en obligatorisk lagring av substans utan uppkommer p.g.a. arbetsflödet. Lagringstiden 

beror på tiden det tar att utföra kampanjrengöring av använd utrustning samt riggning av 

nästkommande processteg. Samma arbetsgång gäller för nästkommande processteg 

mikronisering. Det tredje processteget, konditionering, har som föregående processteg 

tre moment. Vid körning behöver ingen processtekniker vara närvarande då denna 

process är ”självgående”. För nästkommande tre processteg: blandning 2, 

mikroblandning samt sfäronisering, gäller samma förfarande som för processteg 1 och 

2. Efter sfäronisering skicks substansen vidare till nästkommande instans som varierar 

beroende på projektets karaktär. 

 

Förråd

Blandning 1 Mikronisering Kond Blandning 2 Mikrobland Sfäronisering

Lager Lager Lager Lager Lager

 
Figur 5.4 Tillverkningsflöde av Symbicort 
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5.3.2 Administrativt flöde 

Inledningsfasen av ett projekt börjar med att planeringsavdelningen OSI, tillsammans 

med OPPC, har en kundkontakt där förutsättningar för kommande projekt fastställs.  

Det finns projekt som sträcker sig över långa perioder med kontinuerligt arbete samt 

korta ”akuta” projekt. Under projektets gång har OPPC ofta direktkontakt med kunden. 

Detta kan ske via e-mail eller över telefon. 

När projektstrukturen fastsällts skickas en order till Bulk Produktion Sweden ,BPS, om 

leverans av laktos till OPPC. Den aktiva substansen som skall beredas skickas ofta 

direkt från kund till OPPC. Vid varje projekt är det ett flertal dokument som måste 

skapas och kontinuerligt fyllas i av processteknikerna. Dessa har i grund ett gemensamt 

utförande men varierar beroende på input av information. Tillvägagångssätt vid 

framställning av dokumentation skiljer sig ofta från gång till gång då arbetsflödet är 

direkt beroende av hur och när informationen kommer från kund. 
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Figur 5.5 Administrativt flöde vid tillverkning av Symbicort 

 

5.4 Batchprotokollsanalys 

En av datainsamlingsmetoderna som användes under examensarbetet var 

batchprotokollsanalys där mätvärden från ca 200 batcher sammanställdes för att skapa 

ett standard scenario. Standard scenariot kommer fungera som en ”jämförelsegrund” vid 

ledtidsstudierna i senare kapitel. 
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5.4.1 Datainsamling 

En väsentlig del i kartläggningen av nuläget är att införskaffa mätdata från processerna. 

Eftersom yttre omständigheter omöjliggjorde faktiska mätningar på olika processer blev 

valet att utföra en statistisk datainsamling av produkter som körts under perioden 2005 

till 2007.  Följande parametrar ansågs vara nyckeltal för kommande analyser: 

 

 Batch nr.  

 Ingående mängd substans per processteg 

 Tillverkad mängd substans per processteg 

 Processutbyte 

 Faktisk tillverkningstid (Körtid) 

 Matningshastighet/varvtal 

 

All data är hämtad från arkiverade batchprotokoll och rapporter. För en detaljerad 

sammanställning, se bilaga 1. 

5.4.2 Sammanställning 

Vid mätningar av olika processer är det max- och min - värdena man vill åt då dessa 

representerar ett ”best and worst case” scenario. Då underlaget, samt det faktum att 

variationen av körningar påverkar utnyttjandet av processerna, ej tillät detta blev ett 

standard scenario baserat på medelvärden det bästa underlaget för fortsatta studier. 

Sammanställningen delades upp i tre delar: Ingående mängd (Batchstorlek), Körtid 

process och processutbyten. För varje del skapades två scenarier. Det ena scenariot 

baserades på medelvärde (4.1) och statistisk felmarginal (4.4) och det andra scenariot 

baserades på median (4.2) och kvartilavvikelse (4.6). Scenarierna skapades för att 

upptäcka mätfel i form av extremvärden samt för att undersöka spridningsmåtten kring 

beräknade medelvärden.   

 

Ingående mängd, Scenario 1: 

 

Tabell 5.2 Medelvärden baserade på ingående mängder 

Processteg Medelvärde Statistisk felmarginal 

Blandning 1 4018g ± 975g 

Mikronisering 3439g ± 1652g 

Konditionering 4326g ± 368g 

Blandning 2 3906g ± 185g 

Mikroblandning 3900g ± 172g 

Sfäronisering 3793g ± 227g 
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Ingående mängd, Scenario 2: 

 

Tabell 5.3 Medianer baserade på ingående mängder 

Processteg Median Kvartilavvikelse 

Blandning 1 4000g ± 450g 

Mikronisering 3485g ± 1322g 

Konditionering 3609g ± 895g 

Blandning 2 3957g ± 80g 

Mikroblandning 3895g ± 77g 

Sfäronisering 3625g ± 55g 

 

För en visualisering av spridningen kring beräknade värden, se bilaga 2. 

 

Körtid process, Scenario 1: 

 

Tabell 5.4 Tider beräknade på körningar med samma batchstorlek som statistiskt 

framtagna batchstorlekar, Scenario 1 

Processteg Medelvärde Statistisk felmarginal 

Blandning 1 244 min ± 37 min 

Mikronisering 40 min ± 13 min 

Konditionering 1780 min ± 16 min 

Blandning 2 113 min ± 15 min 

Mikroblandning 39 min ± 2 min 

Sfäronisering 36 min ± 5 min 

 

Körtid process, Scenario 2: 

 

Tabell 5.5 Tider beräknade på körningar med samma batchstorlek som statistiskt 

framtagna batchstorlekar, Scenario 2 

Processteg Median Kvartilavvikelse 

Blandning 1 234 min ± 59 min 

Mikronisering 38 min ± 20 min 

Konditionering 1748 min ± 33 min 

Blandning 2 105 min ± 13 min 

Mikroblandning 45 min ± 4 min 

Sfäronisering 37 min ± 8 min 

 

Det bör påpekas att sfäroniseringstiden är baserade på kollitider. En batch motsvarar sex 

kollin vid beräkningarna. 
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Processutbyten, Scenario 1: 

 

Tabell 5.6 Processutbyte baserat på samtliga körningar, Scenario 1 

Processteg Medelvärde Statistisk felmarginal 

Blandning 1 100% ± 0% 

Mikronisering 88% ± 2% 

Konditionering 99% ± 0% 

Blandning 2 99% ± 0% 

Mikroblandning 93% ± 1% 

Sfäronisering 84% ± 2% 

 

Processutbyten, Scenario 2: 

 

Tabell 5.7 Processutbyte baserat på samtliga körningar, Scenario 2 

Processteg Median Kvartilavvikelse 

Blandning 1 100% ± 1% 

Mikronisering 89% ± 3% 

Konditionering 98% ± 1% 

Blandning 2 99% ± 0% 

Mikroblandning 94% ± 1% 

Sfäronisering 82% ± 2% 

 

Mätvärdena är tagna direkt ur batchprotokollen. Samtliga värden är avrundade till 

närmsta heltal. 
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5.5 Sequins of events (SOE) 

En SOE utfördes på en ”torrkörning” för en Symbicort tillverkningsprocess. Detta 

innebar att tidmätningar gjordes på samtliga moment som innefattas vid tillverkning fast 

utan att själva substansen bereds. Mätningarna baseras på att två processtekniker utför 

samtliga moment. Följande tider gäller för momenten riggning, kringarbete vid körning 

samt kampanjrengöring: 

 

Tabell 5.8 Tidssammanställning av SOE på Symbicort tillverkningsprocess 

Processteg Riggning Kringarbete vid 

körning 

Kampanjrengöring 

Blandning 1 91 min 27 min 114 min 

Mikronisering Gemensam med 

Blandning 1 
49 min Gemensam med 

Blandning 1 

Konditionering 38 min 34 min 49 min 

Blandning 2 91 min 37 min 114 min 

Mikroblandning Gemensam med 

Blandning 2 
48 min Gemensam med 

Blandning 2 

Sfäronisering 96 min 58 min 107 min 

 

En detaljerad sammanställning av SOE:n går att finna i bilaga 4. Tiderna har även 

applicerats i en planeringssekvens i bilaga 3.  

5.6 Ledtidsstudie med avseende på standard scenario  

En detaljerad kartläggning kan nu skapas av värdeflödet, baserat på de mätvärden som 

skapats för standard scenariot. 
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Figur 5.6 Kartläggning av hela tillverkningsflödet inom OPPC  

 

En summering av samtliga riggnings-, körning- och kampanjrengöringstider ger en 

ledtid på åtta arbetsdagar då en arbetsdag motsvarar åtta timmar. Framställningen av  
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batchprotokoll samt rapportskrivning är uppskattat att ta ytterligare åtta dagar vilket ger 

en total ledtid på 16 dagar. Detta scenario förutsätter att allt ”flyter på” utan förhinder 

vilket inte är troligt i verkligheten. En annan faktor som påverkar ledtiden är det faktum 

att ingående mängd avtar mellan processtegen. I detta scenario används medelvärdet av 

ingående mängd för varje processteg, vilket varierar i storlek. Om man ser till den 

värdeskapande tiden under processflödet utgör den 32 % av det totala flödet. Teoretiskt 

skall denna siffra vara lägre då även övrigt arbete ingår i den totala ledtiden. Ett 

exempel på detta kan ses i nästkommande kapitel.  

 

5.7 Ledtidsstudier med avseende på planeringsmall 

För att kunna applicera värdeflödesanalysen på fler än ett sätt skapades en 

planeringsmall där förbestämda tider är satta för processtegen med avseende på 

ingående mängd samt antal batcher, se bilaga 5. Dessa tider baserades på 

batchprotokollsanalysen samt SOE:n. Framtagna tider har även diskuterats med 

processtekniker på OPPC då de har störst kännedom om processerna. 

 

5.7.1 Ledtidsjämförelse 

Som jämförelsematerial till ledtidsstudien valdes en Symbicort körning från 2006, se 

bilaga 1. Samtliga processteg involverades med följande batcher: 

 

 Blandning 1: 553-555/559-561        Antal batcher = 6 

 Mikronisering: 556-558/562-564     Antal batcher = 6 

 Konditionering: 565-570/05             Antal batcher = 6 

 Blandning 2: 571-573/577-579        Antal batcher = 6 

 Mikroblandning: 574-576/580-582  Antal batcher = 6 

 Sfäronisering: 583-588/05                Antal batcher = 6 

 

Ledtiden för detta projekt beräknades ta 56 arbetsdagar men slutade på 44 dagar. 

 

Om samma projekt skulle köras med värden som baserats på framtagen planeringsmall 

skulle följande tider erhållas: 

 

Tabell 5.9 Jämförelse av körtid per processteg baserad på planeringsmall 

Processteg: Körtid (Vald parameter): 

Blandning 1 1464 min 

Mikroblandning 288 min 

Konditionering 10680 min 

Blandning 2 600 min 

Mikroblandning 260 min 

Sfäronisering 2196 min 
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Med hjälp av planeringssekvensen i bilaga 5 ger detta an ledtid på 20 dagar vilket 

motsvarar ca 45 % av ledtiden för samma projekt som det körs i dagsläget. Om samma 

resultat skulle jämföras med planerad tid för projektet skulle det motsvara ca 36%. 
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5.8  Uppföljning av planerade körningar 

Följande diagram är taget från OPPC interna försökssammanställning som en 

uppföljning av de körningar som utförts under 2007. 
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Figur 5.7 Diagram över körningar 2007 

 

Som framkommer ur diagrammet är den rödmarkerade sträcken en visualisering på 

avvikande dagar från planerad körning. Det finns några extremvärden som medvetet är 

försenade (nummer 12 och 23) men om man bortser från de värdena är spannet mellan 

max och min 18 dagar. Detta korrelerar tydligt med exemplet i kapitel 5.7.1 där 

planerad tid och faktisk tid diffade med 12 dagar. Dessa två exempel kan ses som 

extremvärden men faktum kvarstår att differensen mellan planerad och faktisk körtid 

varierar med hög frekvens.   

5.9 Utvärdering av nulägesanalys 

Ur nulägesanalysen framgår det att den värdeskapande tiden på produktionsflödet för 

Symbicort utgör 32 %, baserat på standard scenariot. Om samma mätning utförs på 

exemplet i kapitel 5.7.1 utgör den värdeskapande tiden 24 % av totala ledtiden. 

Om man ser till ledtiden per processteg ger detta följande värden: 

 

Tabell 5.10 Sammanställning av värdeskapande tid per processteg, baserat på standard 

scenario 

Processteg % värdeskapande tid Värdeskapande tid av total ledtid 

Blandning 1 51% 244 min av 476 min 

Mikronisering 14% 40 min av 294 min 

Konditionering 94% 1780 min av 1901 min 

Blandning 2 32% 113 min av 355 min 

Mikroblandning 13% 39 min av 292 min 

Sfäronisering 45% 216 min av 477 min 
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Dessa värden visar på stort utvecklingspotential för, i stort sätt, samtliga processteg. 

Störst potential har mikronisering och mikroblandning som har en värdeskapande tid 

motsvarande 13-14 %. Bäst utnyttjandegrad finns hos konditionering då den 

värdeskapande tiden motsvarar 94 %. Det bör dock påpekas att ledtiden för detta 

processteg är 2.7 gånger längre än för summeringen av övriga processtegs ledtider. 

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är processutbytet för processerna. Från 

sammanställningen i kapitel 5.4.2 framgår det att mikronisering har ett processutbyte på 

88 %. Detta betyder att det krävs 40 minuter mikronisering med ett processutbyte på 88 

% för att substansen skall uppfylla de krav som fastställts. Det väsentliga ligger i att öka 

den värdeskapande tiden i form av att minska icke - värdeskapande moment, inte att öka 

processutbytet för processen, detta blir en sekundär förbättringsåtgärd.   

 

Ledtidsjämförelsen i kapitel 5.7.1 samt figur 5.8.1 visar på att mycket kapacitet i form 

av tillgänglig tid låses upp vid planering av körningar. Detta blir tydligt om man ser till 

den planerade tiden för projektet uppgavs till 56 dagar men blev klar efter 44 dagar. 

Detta  betyder att ett spann på 12 dagar ”frigörs” som inte är planerade. 

Samma resultat ser man i figur 5.8.1 där upp till 18 dagar är oplanerade p.g.a. 

förseningar i produktion eller överproduktion. 

 

Sammanfattningsvis visade nulägesanalysen att: 

 

 Förbättringspotentialen hos processerna uppgår som maximalt till 87 % 

 Ledtiden vid tillverkning upptas till stor del av ”övrigt arbete” då effektiv 

bearbetning ändas upptar 45 % av total ledtid under kapitel 5.7.1 (36 % om man 

jämför med planerad tid) 

 Behovet för bättre uppföljning samt säkrare planering är stort då variationen i 

planerad tid för projekt samt slutlig ledtid ofta skiljer sig. 
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6 Ledtidsreduktion    
Som framkommer under nulägesanalysen bedrivs produktionen hos OPPC med relativt 

stora förluster i form av tid då övrigt arbete utgör ca 50 % av planer projekttid. 

Nästkommande kapitel skall försöka svara på hur genomloppstiderna kan minskas och 

på så sätt öka produktiviteten hos OPPC. 

6.1 Värdeskapande och icke- värdeskapande tid 

Enligt D.Blücher och B.Öjmertz är värdeskapande tid de aktiviteter som förädlar 

produkten för att skapa mervärde åt kunden. Under examensarbetet har värdeskapande 

tid definierats som körtid vid varje processteg, d.v.s. tiden för förädlingsmomenten av 

substansen. Det är dessa tider som går att finna under planeringsmall i bilaga 3. 

I kapitel 5.6 gjordes en sammanställning för standardscenariot som visade att 32 % av 

den teoretiska ledtiden utgjordes av värdeskapande tid. För att skapa sig en uppfattning 

om hur stor del av produktionsflödet (exklusive administrativt arbete) som skapar 

mervärde åt kunden kan en liknande beräkning utföras: 

 

Värdeskapande moment = Valda parametrar i planeringsmall 

Produktionsflöde            = Riggningsmoment + kringarbete vid körning +  

       valda parametrar + kampanjrengöringsmoment  

 

%72
min3383

min2430

Pr
det 




lödeoduktionsf

ndemomentVärdeskapa
idnVärdeskapa          (6.1) 

 

(Summering av parametrar utförs i enlighet med planeringssekvens i bilaga 3) 

 

En visualisering av förhållandet mellan värdeskapande tid i produktionsflödet samt hela 

produktflödet förtydligar vilka områden som har störst förbättringspotential. 

 

 

 
Figur 6.1 Visualisering av värdeskapande tid 

 

 

Som figuren illustrerar utgör endast 28 % av produktionsflödet icke- värdeskapande tid 

vilket indikerar att arbetssekvensen är relativt effektiv. Förbättringspotentialen ligger i 

ställtidsreduktion vilket i dagsläget är nödvändigt (N i figuren) men åtgärder kan vidtas, 

mer om detta i kapitel 6.2. 
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För att få en korrekt uppfattning av systemets effektivitet måste hela genomloppstiden 

granskas då majoriteten av tiden som spenderas på ett projekt utgörs av administrativt 

arbete samt ”övrigt arbete”. I detta exempel har ”övrigt arbete” försummats vilket, om 

det skulle adderas till total ledtid, skulle ge ett reducerat procenttal av värdeskapande 

tid. Den värdeskapande tiden för produktionsflödet skulle förbli oförändrat då en ökning 

av ledtid i form av övrigt arbete inte har någon inverkan på tillverkningsmomenten. 

För att sätta ”övrigt arbete” i relation till andra moment i ett projekt används exemplet i 

kapitel 5.7.1. där produktionsflödet utgör 45 % av ledtiden. Om det administrativa 

arbetet adderas till ledtiden utgör produktionsflöde plus administrativt arbete 64 % av 

den totala ledtiden. En överslagsräkning visar på att 36 % av planerad projekttid utgörs 

av ”övrigt arbete” vilket är mer än den värdeskapande tiden. 

 

En summering av detta kapitel visar på att: 

 

 Förbättringsområdet för produktionsflödet ligger vid ställtidsreduktion då olika 

ställtider utgör majoriteten av de 22 % som räknas till icke- värdeskapande 

moment. 

 Den övergripande förbättringsåtgärden skall ligga vid omstrukturering av 

arbetssekvens då 68 % av ledtiden utgörs av icke- värdeskapande moment i form 

av ”övrigt arbete” samt administrativt arbete. 

 

6.2  Inre och yttre tid  

I föregående kapitel visualiserades hur genomloppstiden för en symbicort process 

utnyttjades i form av värdeskapande tid hos OPPC. Med avseende på de 

förbättringsåtgärder som skapats skall en mer detaljerad visualisering framställas som 

syftar till att visa vart i flödet en förändring skulle ge störst mätbart resultat. 

För att göra detta används planeringssekvensen i bilaga 3 som tydligt visar arbetsgången 

som det körs idag. 

 

 
Figur 6.2 Utdrag från planeringssekvens 

 

 

Som nämns i kapitel 5.3.1 skapas oönskad lagringstid mellan processerna p.g.a. den 

väntetid som uppstår då riggning och kampanjrengöring utförs. Detta beror på att dessa 

moment räknas till yttre tider och på så sätt bidrar till en ökad ledtid. Dessa moment 

förhindrar även förutsättningen för ett enstycksflöde som anses vara målet med en 

resurssnål organisation.  
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Figur 6.2.1 visar ett utdrag från planeringssekvensen i bilaga 3 där processtegen 

blandning 1, mikronisering och konditionering är representerade med tillhörande 

riggnings- samt kampanjrengöringsmoment. Om tider från standardscenariot skulle 

appliceras till detta flöde skulle en ledtid motsvarande 1586 min erhållas 

(konditioneringsmomentet har en körtid på 1780 min vilket motsvarar 900 min 

arbetstid, övrig tid går under natt). Ställtiden, tillika yttre tid, blir 292 min vilket 

motsvarar 18 % av den totala ledtiden. Det bör påpekas att övriga yttre tider som 

administrativt arbete samt ”övrigt arbete” ej tagits med i beräkningen. 

 

En summering av detta kapitel visar på att: 

 

 En enkel lösning som att omvandla yttre tid till inre skulle direkt ge en 

ledtidsreduktion av betydande storlek. Detta kan ske genom t.ex. parallella 

operationer (mer om detta i nästkommande kapitel) 

 Genom att omstrukturera arbetsmomenten så att mellanlagring upphör skapas 

förutsättningar för enstycksflöde. 

 

6.3 Standardiserat arbetssätt 

Som framgår ur kapitel 6.1 och 6.2 finns en stor förbättringspotential för 

ledtidsreduktion hos OPPC vilket skulle resultera i ökad produktivitet. En förutsättning 

för att åstadkomma detta är att arbeta fram en standard av arbetssekvens eller 

arbetsgång. Denna standard skall baseras på det mest effektiva sätt att arbetat på med 

avseende på nuvarande situation hos OPPC. Som framkommer ur kapitel 6.1 och 6.2 

utnyttjas projekttiden inte effektivt vilket tyder på att arbetsgången kan förbättras. För 

att arbeta fram en ny, mer effektiv, arbetsgång bör problemområdena åtgärdas. Som 

påpekades i kapitel 5.3.1 och i kapitel 6.2 skapar riggning och kampanjrengöring olika 

mellanlager samt ett onödigt tillägg till ledtiden. Detta blir en utgångspunkt för den nya 

arbetsgången då åtgärden är relativt enkel. 

 
Figur 6.3 Parallellisering av riggnings- och konditioneringsmoment 
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I figur 6.3.1 visualiseras hur en parallellisering av ställtidsmomenten reducerar ledtiden 

med motsvarande tid för riggning. Det finns förutsättningar för att denna metod skall 

kunna nyttjas och det är att samtliga processtekniker, d.v.s. fyra stycken, arbetar 

simultant med samma projekt. I dagsläget arbetar det två processtekniker per projekt då 

krav ställs att man är två vid körning. Arbetsgången innebär att två processtekniker 

utför samtliga moment som innefattas för en delprocess, inkluderat riggning och 

kampanjrengöring. När kampanjrengöring utförs av ena ”gruppen” påbörjar de 

kvarvarande processteknikerna riggningsmomentet för nästkommande delprocess. 

Eftersom enstycksflöde är ett mål för en resurssnål organisation skall man eftersträva att 

ta bort alla mellanlager så att så att ingen väntetid finns mellan delprocesserna. Detta 

innebär att även kampanjrengöringsmomentet skall reduceras. För att åstadkomma detta 

måste samtliga yttre tider omvandlas till inre. Detta kan utföras i stor utsträckning under 

förutsättning att samtliga processtekniker utnyttjas till ett projekt. Figur 6.3.2 

visualiserar hur detta skulle se ut. 

 

 
Figur 6.4 Arbetsgång för enstycksflöde 

 

Figuren visar hur ställtiderna skall omarbetas i produktionsflödet så att produkten kan 

vandra från en delprocess till en annan utan någon väntetid. Detta medför att ledtiden 

för produktflödet minskat med en tid motsvarande kampanjrengöringsmomentet. Hos 

OPPC styrs mycket av produktionen av GMP vilket resulterar i att vissa krav ställs på 

arbetsgången. Beroende på om det är en klinisk eller teknisk körning nyttjas olika 

uppsättningar av utrustning. Om en ny substans skall använda en uppsättning som 

nyligen använts måste denna först genomgå en svabbning samt analys. Detta för att 

säkerställa att ingen kvarvarande substans blandas med den nya. 

I väntan på analyssvar sätts utrustningen i karantän vilket resulterar i en väntetid. 

Generellt skapar detta inte några problem då väntetiden fortskrider parallellt med att 

substansen förädlas i nästkommande processteg. I exemplen i bilaga 5 minimeras denna 

risk för en oönskad väntetid då ett projekt körs åt gången. Detta betyder att endast en 

substans bereds i ett flöde och svabbningar samt väntan på analyssvar sker i ett parallellt 

sidoflöde. En annan faktor som spelar in på ledtiden är de anläggningar man utnyttjar. I 

bilaga 5 har olika exempel skapats som visualiserar ledtiden för en Symbicort körning 

om man kör en batch per delprocess eller två. Exemplen med två batcher får 

representera körningar med fler än en batch då principen är densamma för tre, fyra m.m. 
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7 Visuell styrning 
Som visades i kapitel 5.8 avviker ofta den faktiska ledtiden från planerad projekttid. En 

bidragande faktor till detta är uppföljningen av projekten som endast sker en gång i 

veckan. Ett begrepp som syftar till att underlätta uppföljningen är visuell styrning där 

olika metoder används för att visualisera vad som skall göras, i vilken ordning samt när 

det skall utföras. Med hjälp av arbetssekvenserna i bilaga 5 kan en ”visuell planering” 

skapas som går att följa dagligen. 

Inledningsvis måste tillgänglig arbetstid visualiseras för att skapa en grund att planera 

efter. Ett Gantschema, motsvarande, hjälper till att dela upp en arbetsdag på tillgänglig 

tid. För att kunna applicera arbetsmoment till dessa tider har arbetssekvenserna i bilaga 

5 ett flöde som motsvarar de timmar som finns tillgängliga under en arbetsdag (se 

förklaring av konditioneringstid i kapitel 6.2). Som exempel kommer scenariot ”en 

batch - samtliga anläggningar” att användas. 

För att bättre förstå inverkan på ledtiden de olika momenten har skapades ”boxarna” 

med skalenliga storleksförhållanden. Detta innebär att en millimeter motsvarar 16 

minuter vilket i sin tur medför att en arbetsdag motsvarar tre centimeter. Detta har 

visualiserats med lodrätt streckade linjer av röd färg. 

Som framgår ur bilaga 6 kan man nu se vilka moment som kan utföras under en 

arbetsdag. Med hjälp av de tvärgående heldragna strecken kan man se vilken ”grupp” 

som skall utföra vilka moment. Med båda dessa parametrar kända samt att Gantschemat 

visar tillgänglig tid på avdelningen kan en projektplanering utföras som visar vad, när 

och i vilken ordning olika moment skall utföras. Ett exempel på en sådan planering 

finns i bilaga 6. 

  

Dag 4 - Grupp 1
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Rast 2

 
Figur 7.1 Utdrag från ”visuell planering” 

 

Som figur 7.1 visar har de moment som grupp 1 skall utföra under dag 4 strukturerats 

upp i intervaller som är enkla att följa. Detta skall fungera som en fingervisning för vart 

och vilka moment som skall utföras. Detta underlättar även uppföljningen då man 

tydligt ser om det blir förseningar eller ej vilket gör att reaktionstiden minskas och 

åtgärder kan vidtas. 

OA 

OA 
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K1 
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8 Resultat 

8.1 Fysiskt flöde 

Beräkningar som utförts under examensarbetet är baserade på produktionsflödet för 

Symbicort. Orsaken till detta grundar sig på att variationsfloran av produkter hos OPPC 

är stor vilket medför att en produktfamilj som skall representera flödet är svårt att 

framställa. Med detta i åtanke valdes Symbicort då den är relativt frekvent 

återkommande samt det faktum att samtliga processteg involveras vid tillverkning. 

Då inga körningar av Symbicort utfördes under perioden som examensarbetet utförts 

har inga praktiska mätningar av tillverkningssekvensen utförts. På grund av detta var 

mätvärden från andra källor inhämtade. En SOE utfördes på en torrkörning vilket 

innebar att tidtagningar gjordes för hela tillverkningsflödet utan att någon substans 

faktiskt tillverkades. Detta resulterade i tider för olika riggnings- samt 

kampanjrengöringsmoment. Tider för ”kringarbete” vid körning införskaffades även. 

Tidmätningarna resulterade i följande tider: 

  

Tabell 8.1 Tider för olika arbetsprocesser per process i en Symbicort 

tillverkningsprocess 

Processteg Riggning Kringarbete vid 

körning 

Kampanjrengöring 

Blandning 1 91 min 27 min 114 min 

Mikronisering Gemensam med 

Blandning 1 
49 min Gemensam med 

Blandning 1 

Konditionering 38 min 34 min 49 min 

Blandning 2 91 min 37 min 114 min 

Mikroblandning Gemensam med 

Blandning 2 
48 min Gemensam med 

Blandning 2 

Sfäronisering 96 min 58 min 107 min 

 

För att skaffa sig en uppfattning av vilka körtider olika ingående mängder hade för de 

olika processtegen utfördes en batchprotokollsanalys där ca 200 arkiverade batcher 

studerades och specifik mätdata antecknades och sammanställdes. Ur 

sammanställningen gjordes olika statistiska beräkningar för att skapa ett 

standardscenario som fick representera produktionsflödet hos OPPC då 

tillverkningssekvens enligt Symbicort följdes. Följande mätvärden skapades: 

 

Tabell 8.2 Beräknade ingående mänger per processteg för standard scenario 

Processteg Ingående mängd Körtid 

Blandning 1 4000g 244 min 

Mikronisering 3439g 40 min 

Konditionering 4326g 1780 min 

Blandning 2 3900g 105 min 

Mikroblandning 3900g 45 min 

Sfäronisering 3625g 216 min 
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8.2 Administrativt flöde 

Det administrativa flödet som involveras vid tillverkning av en produkt hos OPPC 

ansågs tidigt vara för omfattande vilket resulterade i vissa avgränsningar. Det flöde som 

togs med i ledtidsberäkningarna involverade framtagning av batchprotokoll samt 

batchrapportsammanställning. Under examensarbetet har detta flöde visat sig vara 

svårtolkat då utförandet skiljer sig från gång till gång. Detta beror på att mätvärdena är 

för inkonsekventa för att skapa statistiskt försvarbara mätvärden. Oavsett detta skapades 

en sammanställning till planeringsscenarierna som baserats på processteknikernas 

processkännedom. Följande tider sammanställdes: 

 

Tabell 8.3 Uppskattade ledtider för administrativt arbete 
Tid för batchframställning med avseende på antal processteg 

Antal Batcher 1 processteg 2 processteg 3 processteg 4 processteg 5 processteg 6 processteg

1 1 dagar 2 dagar 3 dagar 3.5 dagar 3.75 dagar 4 dagar

2 1 dagar 2 dagar 3 dagar 3.5 dagar 3.75 dagar 4 dagar

3 1 dagar 2 dagar 3 dagar 3.5 dagar 3.75 dagar 4 dagar

Tid för Rapportskrivning med avseende på antal processteg

Antal Batcher 1 processteg 2 processteg 3 processteg 4 processteg 5 processteg 6 processteg

1 0.5 dagar 1 dagar 2 dagar 2.5 dagar 3 dagar 4 dagar

2 0.5 dagar 1 dagar 2 dagar 2.5 dagar 3 dagar 4 dagar

3 0.5 dagar 1 dagar 2 dagar 2.5 dagar 3 dagar 4 dagar  
   

8.3 Ledtid för standardscenario 

Ett verktyg som syftar till att beräkna ledtiden för ett projekt hos OPPC, som det körs 

idag, skapades för att möjliggöra ledtidsberäkningar av andra flöden än Symbicorts. 

Tider från planeringsmallarna kan enkelt appliceras för att få uppskattade ledtider.  

När tiderna som tagits fram till standardscenariot applicerats till planeringsscenariot 

blev ledtiden för produktionsflödet åtta dagar och det administrativa flödet åtta dagar 

vilket resulterade i en total ledtid på 16 dagar. Denna ledtid skall teoretisk vara längre 

då ”övrigt arbete” (se kapitel 6.1) inte inkluderats i dessa beräkningar. Med hjälp av 

beräkningsmodell 6.1 kunde den värdeskapande tiden även beräknas till 32 %. Dessa 

värden blev utgångspunkter för förbättringsarbetet. 

 

8.4 Värdeskapande tid 

Som framgick utgjordes 32 % av den totala ledtiden, värdeskapande tid. För att sätta 

detta i relation till arbetsmomenten utfördes beräkningar av värdeskapande tid även på 

produktionsflödet samt varje individuell delprocess. Om man såg till produktionsflödet 

utgjorde hela 72 % värdeskapande tid. Detta visade att störst effekt av 

förbättringsarbetet skulle ges om ”övrigt arbete” kunde omarbetas från yttre till inre tid. 

I kapitel 5.9 gjordes en sammanställning som visade värdeskapande tid i varje 

delprocess där spridningen var stor. Minst procenttal hade mikronisering och 

mikroblandning med 13-14 %. Detta skulle kunna tolkas som att förbättringsarbetet bör  
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ligga hos delprocesserna, men sätter man dessa i relation till den totala ledtiden ser man 

att så inte är fallet. Detta blir istället en sekundär förbättringsåtgärd. 

8.5 Omarbetat arbetsflöde 

I kapitel 6 redovisas hur olika metoder som parallella operationer, omarbetning av yttre 

till inre tid samt standardiserat arbetssätt skulle reducera ledtiderna drastiskt. Det 

omarbetade arbetsflödet ger följande ledtider om mätvärdena från standardscenariot 

används: 

 

 Total ledtid = 8 dagar 

 Produktionsflöde = 4 dagar 

 Administrativt flöde = 4 dagar 

 

Mätvärdena visar på en ledtidsreduktion med 50 % jämfört med startvärdena för 

standardscenariot. Med detta flöde kan man även ta hänsyn till ”övrigt arbete” då detta 

sker parallellt med produktionsflödet vilket inte resulterar i en ökning i tid. 

Om man ser till värdeskapande tid utgöt den nu 40 % av ledtiden vilket innebär en 

ökning med 8 % från startvärdet. 
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9 Diskussion och slutsatser 
En faktor som spelat in under hela examensarbetet är variation. Inom avdelningen 

OPPC har variationsmomenten blivit en del av arbetet. Med detta menar jag att man 

anpassar sig efter rådande situation. Detta var något jag tidigt fick erfara då jag dagligen 

fick svar som: ”det beror på..” eller ”inte i detta scenario men i …”. Detta är något man 

kan vänta sig från ett pilot plan vars uppgift är att testa nya produkter, metoder, 

maskiner m.m. Med detta i åtanke kan man dra vissa paralleller till de resultat 

examensarbetet resulterat i. 

9.1 Mätdata 

För att kunna förbättra något måste man veta hur situationen ser ut i dag. Eftersom 

arbetet hos OPPC är så förändligt spenderades mycket tid på att skapa ett scenario som 

kunde representera produktionsflödet. Detta scenario skulle ligga till grund för fortsatt 

arbete vilket förutsatte att mätdata som framställdes var korrekt och inte missvisande. 

Eftersom yttre omständigheter omöjliggjorde tidsmätningar under produktion blev valet 

att ta fram statistik data. Problematiken med att skapa statistik data är att den snabbt blir 

”uråldrig” då den fortskridande utvecklingen av produkterna sätter nya krav och nya 

tillvägagångssätt skapas. Med hjälp av planeringsmallen samt planeringssekvenserna 

hoppades jag på att kunna utnyttja framtagen mätdata på ett mer flexibelt sätt. Detta 

innebär att möjligheten finns att ”plocka ihop” ledtider beroende på rådande situation. 

Oavsett att flexibiliteten ökar blir ledtidsberäkningen något lidande då yttre 

omständigheter som t.ex. övrigt arbete, ej tagits med i beräkning.  

9.2 Ledtider 

Under examensarbetet utfördes flertalet ledtidsberäkningar på diverse scenarier för att 

undersöka huruvida de höll en standard som kunde representera hela flödet. Ett exempel 

på det finns i kapitel 5.7.1 där ett planerat scenario jämfördes mot en faktisk körning. 

Resultatet visade att den beräknade ledtiden motsvarar en ”optimal” ledtid med 

avseende på hur arbetssekvensen ser ut idag. Detta p.g.a. att de tider som användes 

representerar värdeskapande tid då samtliga tagits från planeringsmallen (se kapitel 6.1). 

Detta betyder att de 20 dagarna visar ett scenario där allt flyter på utan yttre störningar. I 

kapitel 6.1 inkluderades även administrativt flöde vilket gav en indikation på att mycket 

tid adderas till ledtiden p.g.a. övrigt arbete. Denna tid kan inte beräknas på förhand men 

man kan ta hänsyn till den i förebyggande syfte. Det bör även påpekas att ledtiden för 

det administrativa flödet enbart kan uppskattas då variationen i t.ex. 

batchprotokollsframtagning är för stor för att beräkna. Detta beror på att förhållandena 

vid batchprotokollsframtagning ser olika ut från gång till gång. Ibland får man all 

information direkt vilket medför att dokumentationen kan utföras relativt snabbt. Ibland 

kommer informationen strövis vilket leder till en markant ökning av ledtiden. Detta kan 

ha varit fallet för exemplet i kapitel 5.7.1. vilket betyder att de resterande 24 dagar även 

innehöll administrativa moment som rör projektet. 
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9.3 Ledtidreduktion 

Under kapitlet ledtidsreduktion läggs stor tyng vid produktionsflödet vilket anses vara 

det flöde som är mest påverkbart. Det administrativa arbetet skulle behöva ett separat 

examensarbete för tydliga förbättringsåtgärder. Vad som är påvisbart med produktions 

flödet är att ledtiden reduceras med 50 % vid parallellisering då inga tider eller moment 

ändrats från standardscenariot. Det faktum att samtliga operatörer arbetar på samma 

projekt möjliggör även att ”övrigt arbete” kan planeras in i flödet. Man kan inte 

bestämma hur stort detta arbete kommer att bli men man kan styra hur mycket som får 

påverka den totala ledtiden. I bilaga 6 visualiseras när och hur mycket tid som 

processoperatörerna kan spendera på övrigt arbete vilket medför att dessa tider inte bör 

påverka ett önskvärt enstycksflöde. 

 

9.4 Slutsatser 

För att kunna skapa ett scenario som framställs i kapitel 6 måste vissa förutsättningar 

råda. Inledningsvis måste det administrativa arbetet utvecklas då större krav kommer att 

ställas vid t.ex. framställning av batchprotokoll. Detta då fler processtekniker skall 

utnyttja denna tid tillsammans. Ett exempel kan vara att standardisera den information 

man får från kund (i möjlig utsträckning). Faktum är att kunden indirekt blir leverantör 

av information vilket påverkar ledtiden hos OPPC. 

En annan faktor att ta hänsyn till är att den planerade tiden för framtaget scenario är 

känsligt mot oväntade händelser som t.ex. stopp i maskineri. Det går att byta anläggning 

om maskineriet fallerar men bara i en viss utsträckning. En åtgärd man bör införa är 

TPU som syftar till att minska riskerna för sådana händelser.  Slutligen bör man införa 

mer frekvent återkommande ”förbättrings möten” som syftar till att reducera icke 

värdeskapande tid. 
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10   Fortsatt arbete 
För att ett flöde motsvarande det som skapats i examensarbetet skall kunna appliceras i 

verkligheten måste personalen på OPPC kontinuerligt arbeta med förbättringsåtgärder. 

Det är inte bara arbetet hos OPPC som måste förbättras utan andra instanser i den totala 

produktionskedjan måste även utföra förbättringsåtgärder för att tillsammans skapa en 

mer ”lean” produktionskedja. Några exempel på fortsatt arbete följer i detta kapitel. 

10.1 Förbättrat kund- och leverantörsavtal 

I dagsläget beror den administrativa ledtiden till stor del på när och hur informationen 

skickas till processteknikerna på OPPC. Informationen kan komma som ett ”paket” eller 

utspritt under en längre period, ibland några timmar innan planerad uppstart av 

produktion. Detta medför att ledtidsberäkningar på det administrativa arbetet blir svårt 

vilket visar på ett behov av ett förbättrat kund- och leverantörsavtal.  

Avtalet bör innefatta någon form av standardiserat informationsflöde där någon form av 

mall följs. Detta för att underlätta projekttids beräkningar vilket resulterar i bättre 

uppföljning och ökad kundnöjdhet.   

10.2 Totalt produktivt underhåll (TPU) 

Som nämns i Slutsatser blir det nya arbetsflödet relativ känsligt mot t.ex. oplanerade 

stopp, vilket medför att man måste säkerställa att detta inte inträffar. En metod som 

syftar till att utföra detta är TPU.  Denna metod finns i utförliga steg för steg versioner 

vilket gör att den bör sättas i bruk hos OPPC, liksom hos andra produktionsavdelningar. 

10.3 Kontinuerliga verksamhetsmätningar 

Under examensarbetet har diverse mätningar gjorts på verksamheten vilket legat till 

grund för olika ledtidsberäkningar. Mätvärden som motsvarar dessa skall kontinuerligt 

mätas och följas upp för att öka säkerheten i resultat. Utöver detta får man en 

uppföljning av de framsteg man gör vilket kan sättas i relation till uppsatta mål. Med 

uppdaterade mätvärden måste nya standarder sättas vilket skapar en positiv spiral av 

kontinuerliga förbättringar. 

10.4 Dagliga uppföljningsmöten  

Med hjälp av exemplet till visuell styrning som skapats i examensarbetet kan man nu 

göra uppföljningar dagligen. Detta skall efterstävas hos OPPC då behovet finns. Ett 

exempel kan vara att ha ett morgonmöte där dagens agenda diskuteras gemensamt med 

andra frågor för att skapa en bättre framförhållning. Detta bör utföras i närheten av en 

informationstavla där visualiseringen är upphängd, liknande exemplen i bilaga 7. 

10.5 Utökad ledtidsreduktion 

Under examensarbetet har tyngden vid ledtidsreduktion handlat om omarbetade 

arbetsflöden. Nästan ingen hänsyn har tagits till arbetssekvenserna individuellt. Detta 

grundade sig på beräkningarna i kapitel 6.1. En utökning av ledtidsreduktionen kan vara 

att undersöka hur mycket tid av produktionsflödet som går åt för olika förflyttningar.  
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Detta kan utföras med en så kallad spagettikartläggning. Denna visar hur man rör sig för 

att utföra diverse moment vilket ger en indikation på om en omstrukturering av 

anläggningarna skulle vara gynnsamt ur ledtidssynpunkt.  Nedan följer ett exempel på 

uppföljningsformulär: 

 
Figur 10.1 Exempel på uppföljningsformulär 
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Bilaga 1: Flödet hos OPPC baserat på standardscenariot 
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Bilaga 2: Sammanställning batchprotokoll 2005-2007 
 

    

                Sammanställning 2005 AZD9272

Enhet i g Enheter i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering

1900/05 30-03-2005 2842

1901/05 31-03-2005 1691

1902/05 04-07-2005 15532

1903/05 20-09-2005 815

1904/05 21-09-2005 813

1905/05 22-09-2005 239

1906/05 26-09-2005 237

1907/05 26-09-2005 643  
 

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h

Ingående mängd Restvikt Filterrest Total mängd tillverkad Processutbyte Körtid process Matningshastighet

3420 65 37 2842 83 57 3

1880 135 19 1691 90 38 3

16250 105 228 15532 96 355 3

3550 2551 18 815 95 113 3

2551 1529 70 813 90 83 3

1529 1158 35 239 80 8 3

1158 816 73 237 71 3 5

816 90 91 643 85 56 7  
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                       Sammanställning 2005 Formoterol 10mg/g (Laktos jämförelsestudie)

Enhet i g Enheter i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering

538/05 02-11-2005 4965.3

539/05 03-11-2005 4962.1

540/05 03-11-2005 4962.2

541/05 08-11-2005 4531

542/05 10-11-2005 4619

543/05 11-11-2005 4637

544/05 14-11-2005 3799

545/05 15-11-2005 4547

546/05 17-11-2005 4524

547/05 22-11-2005 3158

548/05 24-11-2005 3681

549/05 28-11-2005 3643  
Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h Enhet rpm Enhet rpm

Ingående mängd Restvikt Filterrest Processutbyte Körtid process Matningshastighet Varvtal 1 Varvtal 2

4999 100 300

5000 100 255

4999 100 334

4965 100 195 91 61 4.7

4962 76 193 93 62 4.7

4962 84 129 93 63 4.7

3817 99 1783

4570 99 1783

4590 98 1773

3766 293 84 35.9 7.1 22 22

4516 464 82 34.5 7.1 22 22

4493 414 81 41.9 6.9 22 22  
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                                 Sammanställning 2005 Laktos (jämförelsestudie)

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering

526/05 28-06-2005 703

527/05 28-06-2005 665

528/05 28-06-2005 659

529/05 29-06-2005 646

530/05 29-06-2005 634

531/05 30-06-2005 681

532/05 30-06-2005 503

533/05 30-06-2005 681

534/05 30-06-2005 674

535/05 01-07-2005 665

536/05 01-07-2005 674

537/05 01-07-2005 665  
 

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h

Ingående mängd Restvikt Filterrest Processutbyte Körnings tid Matningshastighet

4140 3289 75 88 11 4.4

3289 2461 79 86 11 4.6

2461 1662 87 85 10 4.8

3117 2301 85 85 11 4.4

2301 1473 109 83 12 4.6

1473 627 79 87 12 4.8

3022 2371 54 86 10 4.4

2371 1545 63 89 11 4.6

1545 729 58 89 11 4.8

3010 2198 52 90 10 4.4

2198 1378 61 89 10 4.6

1378 570 59 89 11 4.8  
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                      Sammanställning 2005 TBS 400

Enhet i g Enheter i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering

506/05 13-01-2005 3907

507/05 17-01-2005 3895

508/05 18-01-2005 3872

509/05 20-01-2005 3879

510/05 24-01-2005 3898

511/05 25-01-2005 3876

512/05 17-01-2005 3625

513/05 18-01-2005 3675

514/05 19-01-2005 3606

515/05 21-01-2005 3611

516/05 24-01-2005 3649

517/05 25-01-2005 3622

518/05 07-02-2005 2969

519/05 08-02-2005 2967

520/05 09-02-2005 2948

521/05 11-02-2005 2989

522/05 14-02-2005 3083

523/05 15-02-2005 3022  
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                 Sammanställning 2005 TBS 400  Forts.

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h Enhet rpm Enhet rpm

Ingående mängd Restvikt Filterrest Processutbyte Körtid process Matningshastighet Varvtal 1 Varvtal 2

3999 98 179 24

4000 98 115 24

4001 97 147 24

3999 97 135 24

4001 98 248 24

4002 97 148 24

3907 95 4 93 44 6

3895 91 46 95 40 6

3872 121 120 93 38 6

3879 93 123 93 37 6

3898 94 116 94 35 6

3876 102 117 94 41 6

3625 84 47 6.2 23 23

3675 82 41 6.6 23 23

3606 83 51 7.1 23 23

3611 85 27 6.7 23 23

3649 86 40 6.8 23 23

3622 85 34 7 23 23  
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               Sammanställning 2006 Symbicort Del 1

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering

553/05 11-01-2006 3963

554/05 12-01-2006 3966

555/05 13-01-2006 3965

556/05 16-01-2006 3504

557/05 16-01-2006 3610

558/05 17-01-2006 3613

559/05 17-01-2006 3092

560/05 18-01-2006 3061

561/05 18-01-2006 3062

562/05 19-01-2006 2695

563/05 19-01-2006 2648

564/05 20-01-2006 2684

565/05 23-01-2006 3389

566/05 25-01-2006 3542

567/05 30-01-2006 3549

568/05 24-01-2006 2575

569/05 25-01-2006 2565

570/05 30-01-2006 2595

571/05 08-02-2006 3646

572/05 08-02.2006 3822

573/05 09-02-2006 3835

574/05 10-02-2006 3387

575/05 13-02-2006 3604

576/05 13-02-2006 3548

577/05 14-02-2006 3975

578/05 14-02-2006 3980

579/05 15-02-2006 3967

580/05 16-02-2006 3610

581/05 20-02-2006 3700

582/05 20-02-2006 3651

583/05 02-03-2006 2718

584/05 06-03-2006 2895

585/05 07-03-2006 2941

586/05 08-03-2006 2949

587/05 13-03-2006 2938

588/05 14-03-2006 3001  
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          Sammanställning 2006 Symbicort Del 1 Forts.

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h Enhet rpm Enhet rpm

Ingående mängd Restvikt Filterrest Processutbyte Körtid process     Matningshastighet Varvtal 1 Varvtal 2

4000 100 330 45

4000 100 313 45

4000 100 234 45

3963 200 28 89 53 4.5

3966 84 178 92 51 4.5

3965 197 112 92 52 4.5

3099 100 250 45

3100 100 245 45

3100 100 248 45

3092 114 127 88 38 4.7

3061 149 144 88 37 4.7

3062 125 122 89 38 4.7

3504 98 1791

3610 99 1718

3613 99 1705

2695 97 1694

2648 98 1696

2684 98 1705

3679 99 185 24 24

3843 99 97 24 24

3856 99 140 24 24

3610 134 1 95 47 5

3786 85 39 96 47 5

3800 155 37 95 46 5

4000 99 135 24 24

4000 99 103 24 24

4000 99 90 24 24

3940 170 38 93 46 5

3944 157 74 95 48 5

3931 131 50 94 47 5

3387 80 35 6.6 23 23

3603 80 39 6.2 23 23

3547 83 37 6.5 23 23

3610 82 37 5.8 23 23

3700 79 47 5.8 23 23

3651 82 31 5.8 23 23  
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                                                                   Sammanställning 2006 Symbicort Del 2                                                                                  Sammanställning 2006 Symbicort Del 2 Forts.

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering
021/06 10-11-2006 4000

022/06 13-11-2006 4000

023/06 13-11-2006 3636

024/06 14-11-2006 3659

025/06 15-11-2006 3631

026/06 15-11-2006 3100

027/06 16-11-2006 3100

028/06 17-11-2006 3100

029/06 20-11-2006 2745

030/06 20-11-2006 2739

031/06 21-11-2006 2782

032/06 29-11-2006 3489

033/06 01-12-2006 3646

034/06 03-12-2006 3571

035/06 05-12-2006 2715

036/06 11-12-2006 2654

037/06 12-12-2006 2738  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

 

                                                                                 Sammanställning 2006 Symbicort Del 2 Forts.

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h Enhet rpm Enhet rpm

Ingående mängd Restvikt Filterrest Processutbyte Körtid process     Matningshastighet Varvtal 1 Varvtal 2

4000 100 259 45

4000 100 225 45

3979 60 82 91 43 4.5

3979 136 195 92 52 4.5

3979 110 160 91 52 4.5

3100 100 255 45

3100 100 259 45

3100 100 244 45

3080 118 149 89 37 4.7

3080 147 140 89 38 4.7

3080 112 233 90 37 4.7

3609 96 1672

3631 99 1659

3602 98 1669

2717 98 1707

2710 97 1780

2753 98 1653  
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                     Sammanställning 2006 TBS 400

Enhet i g Enheter i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering

005/06 12-09-2006 3952

006/06 13-09-2006 3928

007/06 14-09-2006 3552

008/06 15-09-2006 3614

009/06 26-09-2006 2925

010/06 28-09-2006 3022  
 

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h Enhet rpm Enhet rpm

Ingående mängd Restvikt Filterrest Processutbyte Körtid process Matningshastighet Varvtal 1 Varvtal 2

4000 99 231 24

4001 98 110 24

3952 177 16 90 37 6

3928 116 142 92 38 6

3545 84 59 23 23

3609 85 37 23 23  
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                     Sammanställning 2006 AZDXXXX

Enhet i g Enheter i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering

002/06 18-10-2006 3700

014/06 19-10-2006 4465

015/06 11-10-2006 711

057/06 29-11-2006 1782

058/06 12-12-2006 826  
 

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h Enhet rpm Enhet rpm

Ingående mängd Restvikt Filterrest Processutbyte Körtid process Matningshastighet Varvtal 1 Varvtal 2

4030 48 4 92 80 3

4750 73 46 94 133 3

1045 78 93 68 17 3

2028 57 48 88 38 3

997 78 20 83 20 3  
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                    Sammanställning 2006 Budesonid

Enhet i g Enheter i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering

011/06 09-10-2006 3951

012/06 10-10-2006 3686

013/06 17-10-2006 2915

502/06 22-02-2006 5980

503/06 24-03-2006 8759  
 

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h Enhet rpm Enhet rpm

Ingående mängd Restvikt Filterrest Processutbyte Körtid process Matningshastighet Varvtal 1 Varvtal 2

4000 99 135 24 24

3946 90 22 93 48 5

3982 81 33 6.2 23 23

6651 148 138 90 70 5.2

10060 100 376 87 104 5  
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                     Sammanställning 2006 Esomeprazol

Enhet i g Enheter i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering

016/06 03-10-2006 20803

017/06 31-10-2006 21538

018/06 07-11-2006 25447  
 

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h Enhet rpm Enhet rpm

Ingående mängd Restvikt Filterrest Processutbyte Körtid process Matningshastighet Varvtal 1 Varvtal 2

25004 121 2860 83 677 4

25000 238 2776 86 501 4

28989 63 2918 88 515 4  
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                     Sammanställning 2007 Symbicort

Enhet i g Enheter i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering

038/06 11-01-2007 3717

039/06 15-01-2007 3877

040/06 15-01-2007 3794

041/06 16-01-2007 3513

042/06 16-01-2007 3659

043/06 17-01-2007 3597

044/06 17-01-2007 3969

045/06 18-01-2007 3966

046/06 19-01-2007 3968

047/06 22-01-2007 3723

048/06 22-01-2007 3732

049/06 23-01-2007 3747

050/06 05-02-2007 2905

051/06 06-02-2007 2969

052/06 07-02-2007 2944

053/06 08-02-2007 2994

054/06 08-02-2007 2936

055/06 12-02-2007 2916  
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               Sammanställning 2007 Symbicort Forts.

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h Enhet rpm Enhet rpm

Ingående mängd Restvikt Filterrest Processutbyte Körtid process Matningshastighet Varvtal 1 Varvtal 2

3745 99 107 24 24

3914 99 101 24 24

3835 99 80 24 24

3695 66 3 95 45 5

3856 75 19 95 46 5

3773 69 54 95 45 5

4000 99 110 24 24

4000 99 113 24 24

4000 99 99 24 24

3949 107 72 94 46 5

3945 136 45 95 49 5

3946 82 114 95 47 5

3493 416 83 33 23 23

3637 550 82 53 23 23

3577 522 82 35 23 23

3702 564 81 26 23 23

3712 593 79 55 23 23

3725 536 78 53 23 23  
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                    Sammanställning 2007 Formoterol

Enhet i g Enheter i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering

003/07 20-02-2007 5000

004/07 21-02-2007 5000

005/07 21-02-2007 5000

006/07 22-02-2007 4528

007/07 23-02-2007 4557

008/07 26-02-2007 4561

009/07 07-03-2007 4457

010/07 08-03-2007 4490

011/07 11-03-2007 4575

012/07 09-03-2007 3585

013/07 12-03-2007 3598

014/07 13-03-2007 3644  
 

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h Enhet rpm Enhet rpm

Ingående mängd Restvikt Filterrest Processutbyte Körtid process Matningshastighet Varvtal 1 Varvtal 2

5000 100 262 45

5000 100 256 45

5000 100 225 45

4980 93 93 91 61 4.7

4979 155 264 92 61 4.7

4980 110 304 92 61 4.7

4500 98 1718

4525 99 1703

4533 100 1722

4432 81 6.6 22 22

4460 81 24 6.3 22 22

4547 80 26 7 22 22  
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                     Sammanställning 2007 AZDXXXX

Enhet i g Enheter i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering

002/07 31-01-2007 8123

034/07 14-05-2007 18090

055/07 01-10-2007 16522

015/07 20-03-2007 4857

018/07 04-04-2007 1355

019/07 12-04-2007 2195

020/07 16-04-2007 2306

021/07 16-04-2007 2191

023/07 17-04-2007 2019

024/07 18-04-2007 2095

025/07 18-04-2007 1983

028/07 26-04-2007 1360

029/07 27-04-2007 1253

030/07 02-05-2007 1385

054/07 07-06-2007 808

035/07 20-08-2007 3864  
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              Sammanställning 2007 AZDXXXX Forts.

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h Enhet rpm Enhet rpm

Ingående mängd Restvikt Filterrest Processutbyte Körtid process Matningshastighet Varvtal 1 Varvtal 2

8942 31 574 91 177 3

20300 31 1542 89 500 3

18400 114 1604 90 427 3

6524 57 950 74 86 4

1381 98 1627

2200 100 105 24 24

2316 99 140 24 24

2200 100 141 24 24

2165 105 2 93 28 5

2276 118 20 92 28 5

2161 110 45 92 25 5

1975 69 29 5.9 23 23

1934 65 38 5.8 23 23

1941 71 59 6.4 23 23

1000 45 83 81 18 3

5000 48 724 77 123 3  
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                     Sammanställning 2007 TBS

Enhet i g Enheter i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i g

Batch nr. Datum Mikronisering Blandning 1 Blandning 2 Mikroblandning Konditionering Sfäronisering

045/07 03-09-2007 3944

046/07 04-09-2007 3897

047/07 04-09-2007 3926

048/07 05-09-2007 3611

049/07 05-09-2007 3625

050/07 06-09-2007 3665

051/07 12-09-2007 2963

052/07 13-09-2007 3020

053/07 13-09-2007 3235  
 

Enhet i g Enhet i g Enhet i g Enhet i % Enhet i min Enhet kg/h Enhet rpm Enhet rpm

Ingående mängd Restvikt Filterrest Processutbyte Körtid process Matningshastighet Varvtal 1 Varvtal 2

4000 99 210 24

4000 97 231 24

4000 98 249 24

3924 104 5 92 38 6

3878 144 102 93 41 6

3926 162 120 93 39 6

3590 83 69 7 23 23

3605 84 35 5.8 23 23

3644 89 33 6.1 23 23  
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Bilaga 3: Spridning av ingående mängder 
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63 
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Bilaga 4: Planeringsmallar - Tillverkningstid 
 

 

       Cykeltid per processteg med avseende på batchvikt

Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min)

Antal Batcher Blandning 1 Mikronisering Konditionering Blandning 2 Mikroblandning Sfäronisering

1 225 12 1780 70 12 82

2 450 24 3560 140 24 164 x 1Kg
3 675 36 5340 210 36 256

Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min)

Antal Batcher Blandning 1 Mikronisering Konditionering Blandning 2 Mikroblandning Sfäronisering

1 232 24 1780 85 24 154

2 464 48 3560 170 48 308 x 2Kg
3 696 72 5340 255 72 462

Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min)

Antal Batcher Blandning 1 Mikronisering Konditionering Blandning 2 Mikroblandning Sfäronisering

1 239 36 1780 95 36 216

2 478 72 3560 190 72 432 x 3Kg
3 717 108 5340 285 108 648

Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min) Enhet (min)

Antal Batcher Blandning 1 Mikronisering Konditionering Blandning 2 Mikroblandning Sfäronisering

1 244 48 1780 105 48 278

2 488 96 3560 210 96 556 x 4Kg
3 732 144 5340 315 144 834  
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Bilaga 4 forts. Planeringsmallar – Administrativt flöde 
 

 

Tid för batchframställning med avseende på antal processteg 

Antal Batcher 1 processteg 2 processteg 3 processteg 4 processteg 5 processteg 6 processteg

1 1 dagar 2 dagar 3 dagar 3.5 dagar 3.75 dagar 4 dagar

2 1 dagar 2 dagar 3 dagar 3.5 dagar 3.75 dagar 4 dagar

3 1 dagar 2 dagar 3 dagar 3.5 dagar 3.75 dagar 4 dagar

Tid för Rapportskrivning med avseende på antal processteg

Antal Batcher 1 processteg 2 processteg 3 processteg 4 processteg 5 processteg 6 processteg

1 0.5 dagar 1 dagar 2 dagar 2.5 dagar 3 dagar 4 dagar

2 0.5 dagar 1 dagar 2 dagar 2.5 dagar 3 dagar 4 dagar

3 0.5 dagar 1 dagar 2 dagar 2.5 dagar 3 dagar 4 dagar  
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Riggning Sfäronisering 

Blandning 2 Mikroblandning Mikronisering 

Kampanj-

rengöring Riggning Konditionering 

Kampanj-

rengöring 

Kampanj-

rengöring 

Batchprotokoll-

framställning Riggning Riggning 

Kampanj-

rengöring 

Rapportskrivning 

Blandning 1 

Bilaga 4 forts. Planeringsmallar - Ordningsföljd 

 

 

X = Antal batcher 
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min 

Vald 

parameter 

(27min*X) + 

vald parameter 

(49min*X) + 

vald parameter 
114 

min 

38 

min 

(34min*X) + 

vald parameter 
49 

min 

91 

min 

(37min*X) + 

vald parameter 
(48min*X) + 

vald parameter 
114 

min 

96 

min 

(58min*X) + 

vald parameter 
107 

min 

Vald 

parameter 
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Bilaga 5: Sequence Of Events (SOE) 
 

Följande SOE är baserade på Symbicorts tillverkningsprocess där samtliga processteg ingår i det totala produktionsflödet. 

 

Gemensamma moment för Blandning 1 & Mikronisering

Gemensamma moment för Blandning 2 & Mikroblandning

Formoterol Laktos

Steg 1
Blandning 1

Steg 2

Mikronisering

Steg 3

Konditionering

Steg 4

Blandning 2

Steg 5

Mikroblandning

Steg 6

Sfäronisering

Mikroniserad 

Budesonid
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    Riggning Blandning 1 & Mikronisering Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

1. Hämta utrustning 360

2. Montera luftfilter 60

3. Placera bord i anläggning 60

4. Montera våg 160

5. Montera slangar 150

6. Placera skruvmatarutrustning i 130

anläggning

7. Montera skruvmatare 520

8. Montera stödben till bord 340

9. Montera kvarn 960

10. Placera siktutrustning i anläggning 40

11. Montera sikt 250

12. Montera våg till sikt 260

13. Montera gloveboxhandskar 930

                               Summering: 4220

Minuter = 70 Minuter = 0

                               Testkörning Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

14. Hämta kontrollvikter 60

15. Kalibrering av samtliga vågar 390

16. Jorda utrustning 120

17. Montera OP-panel + testkör 670

                               Summering: 1240

Minuter = 21 Minuter = 0  
 

 

 



 

 

70 

                      Dispensering omg.1 Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

18. Ta in Laktos i anläggning 110

19. Ta in aktiv substans i anläggning 60

20. Väg upp rätt mängd Laktos 130

21. Väg upp rätt mängd aktiv substans 130

22. Montera plastpåse under sikt 40

23. Sikta laktos Se tabell. 1 Ingår i Blandning 1

24. Torrengör sikt 300

25. Montera plastpåse under sikt 40

26. Sikta aktiv substans Se tabell. 1 Ingår i Blandning 1

27. Väg kärl 60

28. Dispensera 290 2 290

29. Väg kärl igen 60

30. Slussa ut kärl + rengör 240

                               Summering: 1460

Minuter = 24 Minuter = 5

                               Blandning 1 Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

31. Transportera kärl till Turbula 40

32. Montera kärl i Turbula 80

33. Kör blandningssekvens Se tabell 1 Beror på vald parameter

34. Ta ur kärl ur Turbula 40

35. Transportera kärl till multianläggning 40

                               Summering: 200

Minuter = 3 Minuter = Beror på vald parameter  
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                               Mikronisering Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

36. Ta in aktiv substans i anläggning 120

37. Ta in substanskärl + restfilterkärl 120

38. Väg kärlen 60

39. Montera tomt kärl på pankakskvarn 120

40. Montera "strumpa" på filterrestkärl 120

41. Fyll hopper med substans 300

42. Ställ in parametrar 900

43. Kör process Se tabell. 3 Beror på vald parameter

44. Lossa kärl från pankakskvarn 30

45. Väg kärl med substans 80

46. Provtagning 140

47. Väg kärl igen 30

48. Rengör kärl + slussa ut 270

49. Lossa filterrest kärl från "strumpa" 120

50. Väg filterrest kärl 30

51. Rengör provburkar + slussa ut 180

52. Slussa ut + rengör filtrerrestkärl 260

53. Avsluta system 60

(eller starta om från punkt 39)

                               Summering: 2940

Minuter = 49 Minuter = Beror på vald parameter  
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   Kampanjrengöring Blandning 1 & Mikronisering Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

54. Slussa ut bulkdensitetsvåg + 390

handhygrometer samt rengör

55. Demontera kvarn + "strumpa" 510

56. Demontera skruvmatare 480

57. Demontera sikt 180

58. Öppna brunn 30

59. Slussa ut smådelar + rengör 780

60. Rengöring med stadsvatten 1200

61. Rengöring med etanol 600

62. Rengöring med vatten renat 300

63. Lasta ut materiel ur anläggning 1320

64. Lossa samt rengör gloveboxhandskar 780

65. Montera blindlock till anläggning 240

                               Summering: 6810

Minuter = 114 Minuter = 0  
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               Riggning Konditionering Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

66. Hämta utrustning 180

67. Montera befuktningskolon 430

68. Montera substanskolon + test 1380

69. Montera gloveboxhandskar 270

                               Summering: 2260

Minuter = 38 Minuter = 0

                            Konditionering Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

70. Ställ in parametrar 180

71. Väg kärl 60

72. Montera kärl 360

73. Satsa substans 120

74. Uppstart 60

75. Kör process Se tabell. 4 Beror på vald parameter

76. Tömning 960

77. Väg kärl + avsluta system 140

78. slussa ut + rengör kärl 165

                               Summering: 2045

Minuter = 34 Minuter = Beror på vald parameter  
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            Kampanjrengöring Konditionering Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

79. Montera rengöringsslangar 130

80. Demontera substanskolon 230

81. Rengöring med stadsvatten 600

82. Rengöring med etanol 300

83. Rengöring med vatten renat 300

84. Demontera befuktningskolon 210

85. Rengör befuktningskolonn 300

86. Demontera rengöringsslangar 60

87. Rengör brunn 120

88. Demontera gloveboxhandskar + rengör 540

89. Montera blindlock till anläggning 120

                               Summering: 2910

Minuter = 49 Minuter = 0

    Riggning Blandning 2 & Mikroblandning Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

90. Hämta utrustning 360

91. Montera luftfilter 60

92. Placera bord i anläggning 60

93. Montera våg 160

94. Montera slangar 150

95. Placera skruvmatarutrustning i 130

anläggning

96. Montera skruvmatare 520

97. Montera stödben till bord 340

98. Montera kvarn 960

99. Placera siktutrustning i anläggning 40

100. Montera sikt 250

101. Montera våg till sikt 260

102. Montera gloveboxhandskar 930

                               Summering: 4220

Minuter = 70 Minuter = 0  
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                               Testkörning Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

103. Hämta kontrollvikter 60

104. Kalibrering av samtliga vågar 390

105. Jorda utrustning 120

106. Montera OP-panel + testkör 670

                               Summering: 1240

Minuter = 21 Minuter = 0

                      Dispensering omg. 2 Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

107. Ta in konditionerad substans i anläggning 110

108. Ta in aktiv substans i anläggning 60

109. Väg upp rätt mängd aktiv substans 130

110. Montera plastpåse under sikt 40

111. Sikta konditionerad substans Se tabell. 6 Ingår i Blandning 2

112. Torrengör sikt 300

113. Montera plastpåse under sikt 40

114. Sikta aktiv substans Se tabell. 6

115. Väg kärl 60

116. Dispensera 290 5 290

117. Väg kärl igen 60

118. Slussa ut kärl + rengör 240

                               Summering: 1330

Minuter = 22 Minuter = 0  
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                               Blandning 2 Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

119. Transportera kärl till Turbula 40

120. Montera kärl i Turbula 80

121. Kör blandningssekvens Se tabell 6 Beror på vald parameter

122. Ta ur kärl ur Turbula 40

123. Transportera kärl till multianläggning 40

124. Ta in turbulablandad sub. i anläggning 110

125. Montera plastpåse under sikt 40

126. Sikta turbulablandad substans Se tabell. 7 Beror på vald parameter

127. Häll över substans i 17L kärl 30

128. Väg kärl igen 60

129. Slussa ut kärl + rengör 240

130. Transportera kärl till Turbula 40

131. Montera kärl i Turbula 80

132. Kör blandningssekvens Se tabell 8 Beror på vald parameter

133. Ta ur kärl ur Turbula 40

134. Transportera kärl till multianläggning 40

                               Summering: 880

Minuter = 15 Minuter = Beror på valda parametrar 
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                            Mikroblandning Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

135. Ta in turbulablandad substans  i anläggning 120

136. Ta in tomt kärl i anläggning 120

137. Montera tomt kärl på pankakskvarn 120

138. Montera "strumpa" på filterrestkärl 120

139. Fyll hopper med substans 300

140. Ställ in parametrar 900

141. Kör process Se tabell. 9 Beror på vald parameter

142. Lossa kärl från pankakskvarn 30

143. Väg kärl med substans 80

144. Provtagning 140

145. Väg kärl igen 30

146. Slussa ut + rengör kärl 270

147. Lossa filterrest kärl från "strumpa" 120

148. Väg filterrest kärl 30

149. Provtagning 140

150. Väg kärl igen 30

151. Slussa ut + rengör kärl 260

152. Avsluta system 60

(eller starta om från punkt 137)

                               Summering: 2870

Minuter = 48 Minuter = Beror på vald parameter  
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     Kampanjrengöring Blandning 2 & Mikroblandning Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

153. Slussa ut bulkdensitetsvåg + 390

handhygrometer samt rengör

154. Demontera kvarn + "strumpa" 510

155. Demontera skruvmatare 480

156. Demontera sikt 180

157. Öppna brunn 30

158. Slussa ut smådelar + rengör 780

159. Rengöring med stadsvatten 1200

160. Rengöring med etanol 600

161. Rengöring med vatten renat 300

162. Lasta ut materiel ur anläggning 1320

163. Lossa samt rengör gloveboxhandskar 780

164. Montera blindlock till anläggning 240

                               Summering: 6810

Minuter = 114 Minuter = 0

                    Riggning Sfäronisering Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

165. Hämta utrustning 540

166. Montera filter 60

167. Montera slangar 130

168. Placera bord i anläggning 60

169. Montera våg 130

170. Montera sfäroniseringsutrustning 580

171. Montera oscillerande sikt 720

172. Placera sfäroniseringsutrustning i 150

anläggning

173. Montera bordsben 900

174. Koppla in sfäroniseringsutrustning i 180

anläggning

175. Placera oscillerande sikt i anläggning 60

176. Koppla in oscillerande sikt i 420

anläggning + montera våg

177. Montera gloveboxhandskar 900

                               Summering: 4830

Minuter = 81 Minuter = 0  
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                               Testkörning Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

178. Hämta kontrollvikter 60

179. Kalibrering av samtliga vågar 390

180. Jorda utrustning 120

181. Montera OP-panel + testkör 300

                               Summering: 870

Minuter = 15 Minuter = 0

                          Sfäronisering Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

182. Förbered kollikärl samt provburkar 300

183. Slussa in kollikärl + provburkar 240

184. Väg kärl + provburkar 300

185. Slussa in ingående substans 60

186. Fyll hopper med substans 160

187. Mättningsprocess för oscillerande sikt 180

188. Mättningsprocess för gryta 1 240

189. Mättningsprocess för mellansikt 180

190. Mättningsprocess för gryta 2 240

191. Mättningsprocess för slutsikt 150

192. Häll mättningssubstans i restkärl + 90

vägning

193. Kör process Se tabell 10 Beror på vald parameter

194. Slussa ut kärl + provburkar samt 720

rengör

195. Plasta in kollikärl + provburkar 600

                               Summering: 3460

Minuter = 58 Minuter = Beror på vald parameter  
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                          Kampanjrengöring Enhet (s) Enhet (s)

                                     Moment Tid för moment Värdehöjand moment Värdehöjande tid

196. Slussa ut bulkdensitetsvåg + 600

handhygrometer samt rengör

197. Demontera utrustning i anläggning 960

198. Öppna golvbrunn 60

199. Rengöring med stadsvatten 600

200. Hämta skyddsutrustning 60

201. Rengöring med etanol 600

202. Rengöring med vatten renat 300

203. Demontera handskarmar + rengör 780

204. Demontera OP-panel 150

205. Koppla loss samtliga kontakter 160

206. Lasta ut materiel ur anläggning 1620

207. Demontera samtliga slangar 120

208. Torka ur brunn 180

209. Montera blindlock till anläggning 240

                               Summering: 6430

Minuter = 107 Minuter = 0  
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ÖA 

Bilaga 6: Omarbetad arbetssekvens 
 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPF 

 B1  B1   

Kond  Kond  

B2  B2    

 Sfär Sfär  ÖA ÖA ÖA 

ÖA 

ÖA 

BPF = Batchprotokollframställning 

R1 = Riggning Blandning 1/Mikronisering 

B1 = Blandning 1 

MN = Mikronisering 

K1 = Kampanjrengöring efter B1 & MN 

R2 =  Riggning Konditionering 

Kond = Konditionering 

K2 = Kampanjrengöring efter Konditionering 

R3 = Riggning Blandning 2/Mikroblandning 

B2 = Blandning 2 

MB = Mikroblandning 

K3 = Kampanjrengöring efter B2 & MB 

R4 = Riggning Sfäronisering  

Sfär = Sfäronisering 

K4 = Kampanjrengöring efter Sfäronisering 

ÖA = Övrigt arbete 

R1 MN K1 

R2 K2 

R3 K3 

R4 

MB 

K4 

MB 

MN 

960 

271 

 Totalt = 9 dagar 

97 

900 

900 

150 

87 

114 

96 

274 

274 

Två batcher - Enbart Multianläggning 
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ÖA 

ÖA ÖA 

Bilaga 6 forts. Omarbetad arbetssekvens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPF 

 B1  B1   

Kond  Kond  

B2 

 

B2 

 

  

 

 Sfär Sfär  

 

ÖA 

BPF = Batchprotokollframställning 

R1 = Riggning Blandning 1/Mikronisering 

B1 = Blandning 1 

MN = Mikronisering 

K1 = Kampanjrengöring efter B1 & MN 

R2 =  Riggning Konditionering 

Kond = Konditionering 

K2 = Kampanjrengöring efter Konditionering 

R3 = Riggning Blandning 2 

B2 = Blandning 2 

K3 = Kampanjrengöring efter Blandning 2 

R4  = Riggning Mikroblandning 

MB = Mikroblandning 

K4 = Kampanjrengöring efter Mikroblandning 

R5 = Riggning Sfäronisering  

Sfär = Sfäronisering 

K5 = Kampanjrengöring efter Sfäronisering 

ÖA = Övrigt arbete 

R1 MN K1 

R2 K2 

R3 K3 

R4 MB K4 

R5 K5 

MN 

MB 

960 

271 

97 

900 

900 

(Möjligt att 

leverera en 

batch) 

150 

87 

274 

107 

Totalt = 8 dagar 

Två batcher – Samtliga anläggningar 
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ÖA 

ÖA 

ÖA 

Bilaga 6 forts. Omarbetad arbetssekvens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPF 

 B1   

Kond  

B2    

 Sfär  

 

BPF = Batchprotokollframställning 

R1 = Riggning Blandning 1/Mikronisering 

B1 = Blandning 1 

MN = Mikronisering 

K1 = Kampanjrengöring efter B1 & MN 

R2 =  Riggning Konditionering 

Kond = Konditionering 

K2 = Kampanjrengöring efter Konditionering 

R3 = Riggning Blandning 2/Mikroblandning 

B2 = Blandning 2 

MB = Mikroblandning 

K3 = Kampanjrengöring efter B2 & MB 

R4 = Riggning Sfäronisering  

Sfär = Sfäronisering 

K4 = Kampanjrengöring efter Sfäronisering 

ÖA = Övrigt arbete 

ÖA 

R1 MN K1 

R2 K2 

R3 K3 

R4 

MB 

K4 

960 

271 

97 

900 

150 

87 

114 

96 

274 

107 

Totalt = 7 dagar 

En batcher - Enbart Multianläggning 
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Bilaga 6 forts. Omarbetad arbetssekvens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BPF 

 B1   

Kond   

   

   

 Sfär  

BPF = Batchprotokollframställning 

R1 = Riggning Blandning 1/Mikronisering 

B1 = Blandning 1 

MN = Mikronisering 

K1 = Kampanjrengöring efter B1 & MN 

R2 = Riggning Konditionering 

Kond = Konditionering 

K2 = Kampanjrengöring efter Konditionering 

R3 = Riggning Blandning 2 

B2 = Blandning 2 

K3 = Kampanjrengöring efter Blandning 2 

R4  = Riggning Mikroblandning 

MB = Mikroblandning 

K4 = Kampanjrengöring efter Mikroblandning 

R5 = Riggning Sfäronisering  

Sfär = Sfäronisering 

K5 = Kampanjrengöring efter Sfäronisering 

ÖA = Övrigt arbete 

R1 MN K1 

R2 K2 

R3 B2 K3 

R4 MB K4 

R5 K5 

960 

271 

97 

900 

150 

87 

274 

107 

Totalt = 6 dagar 

ÖA 

ÖA 

ÖA 

En batcher - Samtliga anläggningar 
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Bilaga 7: Visuell styrning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 BPF 

 B1   

Kond   

   

   

 Sfär  

BPF = Batchprotokollframställning 

R1 = Riggning Blandning 1/Mikronisering 

B1 = Blandning 1 

MN = Mikronisering 

K1 = Kampanjrengöring efter B1 & MN 

R2 = Riggning Konditionering 

Kond = Konditionering 

K2 = Kampanjrengöring efter Konditionering 

R3 = Riggning Blandning 2 

B2 = Blandning 2 

K3 = Kampanjrengöring efter Blandning 2 

R4  = Riggning Mikroblandning 

MB = Mikroblandning 

K4 = Kampanjrengöring efter Mikroblandning 

R5 = Riggning Sfäronisering  

Sfär = Sfäronisering 

K5 = Kampanjrengöring efter Sfäronisering 

ÖA = Övrigt arbete 

G1 = Grupp 1 

G2 = Grupp 2 

R1 MN K1 

R2 K2 

R3 B2 K3 

R4 MB K4 

R5 K5 

30mm = 8h 

ÖA 

ÖA 

ÖA 

960 

271 

97 

900 

150 

87 

274 

107 
Totalt = 6 dagar 

G1 

G2 

G1 

G2 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 6 Dag 5 Dag 4 
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Bilaga 7 forts. Tillgänglig körtid per dag 
 

Tillgänglig tid under en arbetsdag

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

1

2

3

4

5

6

7

Minuter

Rast 1

Lunch

Rast 2
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Bilaga 7 forts. ”Visuell planering” 
 

Dag 1 - Grupp 2

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

1

2

3

4

5

6

7

Minuter

Rast 1

Lunch

Rast 2

 

Dag 2 - Grupp 1

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

1

2

3

4

5

6

7

Minuter

Rast 1

Lunch

Rast 2

   

Dag 2 - Grupp 2

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

1

2

3

4

5

6

7

Minuter

Rast 1

Lunch

Rast 2

 
 

Dag 1 - Grupp 1

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

1

2

3

4

5

6

7

Minuter

Rast 1

Lunch

Rast 2

BPF 

BPF 

BPF 

BPF 

BPF 

BPF 

BPF 

BPF 
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