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Abstract

Utveckling och visualisering av arbetet med ständiga
förbättringar
Development and visualization of the process of
continual improvement

Lina Berglund och Paula Larsson

Today it becomes more and more important to work with continuous improvements
to stay ahead of the competitors. Pfizer in Strängnäs started working with continuous
improvements in 2010. By the end of 2012, the company’s goal is to reach 24
improvements per employee at the factory.

Their project has two main purposes; to examine the need and possibilities for
visualization regarding continuous improvements at the production department and
to develop a concept for visualisation of the entire factory’s continuous
improvements. 

To attain the information required to examine the needs at the production
department, interviews with relevant employees at the department were conducted.
Using interviews as a benchmarking instrument was also helpful in getting different
points of views. The benchmarking was performed both internally at the factory and
externally at Atlas Copco Craelius AB. To attain information about the visualization of
the entire factory’s continuous improvements interviews were conducted with
stakeholders.

There have been different methods used to get as a good result as possible. Risk
analysis, product function analysis and brainstorming have been executed to get
information to both parts of the project and by that ensuring the result.

The end result of the production department showed that two of the sections, the
fermentation and the purification, are in need of visualization; visualization by using
improvement boards would increase the possibility to communicate the information
regarding improvements to relevant staff. However, this need varies between the two
departments, resulting in different boards for each one.

There will be a need to establish routines on how to use the boards to ensure that
they fulfil their purpose. Through recurring meetings with a fixed agenda there will be
an opportunity for everybody to discuss and process the work regarding these
continuous improvements in an efficient and just way.

The result for visualization of the factory’s work with continuous improvements is a
concept with suggestions of different features that can be included on a wall in the
entry hall. The concept’s purpose is to make it easy for employees and visitors to
understand how well the factory embraces and handles these improvements. There
will also be a feature that makes it possible to headlight successful improvements,
relevant meetings and important groups at the factory.
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Sammanfattning 

Arbetet har utförts vid Pfizers fabrik i Strängnäs. Pfizer har varit beläget i Strängnäs 

sedan 2003. 

 

Pfizer i Strängnäs har ett väl utvecklat arbete med ständiga förbättringar. All personal är 

involverade i arbetet och i år är målet att det ska genomföra 24 förbättringar per person 

på fabriken. 

 

Denna rapport har två huvudsyften; undersöka behov av visualisering av 

förbättringsarbetet på produktionsavdelningen och konceptframtagning för visualisering 

av hela fabrikens förbättringsarbete på en avsedd vägg vid entrén. 

 

Under arbetets gång har intervjuer genomförts med personal på produktionsavdelningen 

för att undersöka vilka behov, krav och möjligheter som finns. Intervjuer har även 

genomförts i benchmarkingsyfte. Benchmarkingen med tillhörande intervjuer har utförts 

internt på Pfizer på de avdelningar som idag har någon form av visualisering, och 

externt på Atlas Copco Craelius AB för att få en inblick i hur andra tagit sig an 

visualisering. 

 

Intervjuer har även genomförts med personal som haft ett intresse av att utveckla 

visualiseringen av hela fabrikens förbättringsarbete för att få information till den delen 

av arbetet. Diverse andra metoder har använts så som riskanalys, 

produktfunktionsanalys och idégenerering för att få fram resultatet för de båda 

huvuddelarna av rapporten. 

 

När det gäller visualisering på produktionsavdelningarna blev resultatet att två av 

sektionerna, reningen och odlingen är i behov av att visualisera sitt förbättringsarbete 

med hjälp av förbättringstavlor för att lättare kunna kommunicera arbetet till all relevant 

personal. Dock så skiljer sig behoven något i hur visualiseringen bör utföras då de 

arbetar på olika sätt och kommit olika långt i sitt arbete med förbättringar. Tavlorna 

kommer att behöva rutiner för att dess syfte ska kunna upprätthållas. Genom 

kontinuerliga, schemalagda möten med en bestämd dagordning så bör 

förbättringsarbetet kunna diskuteras och bearbetas på ett effektivt sätt. 

 

Resultatet gällande visualiseringen av hela fabrikens förbättringsarbete är förslag på ett 

koncept med funktioner som skulle kunna innefattas på väggen. Genom konceptet kan 

alla enkelt göra sig införstådd i hur fabriken ligger till när det gäller antal förbättringar. 

Det har även valts att lyfta fram viktiga och stora förbättringar för att kommunicera ut 

dessa till personalen och motivera dem till fortsatt bra förbättringsarbete. Grupper och 

möten som är relevanta för förbättringsarbetet har också fått platser på väggen tilldelade 

sig. 

 

Nyckelord: Visualisering, ständiga förbättringar, Lean 
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Förord 

Detta examensarbete har utförts vid Pfizer Strängnäs våren 2012. Syftet med arbetet har 

varit att ta fram förslag för visualisering och utveckling av arbetet med ständiga 

förbättringar i fabriken. Genom intervjuer med personalen har vi fått en uppfattning om 

hur arbetet går till idag och därefter har vi kunnat skapa nya arbetsmetoder som skulle 

kunna förbättra arbetet med förbättringar. 

Vi vill rikta ett stort tack till Jesper Eriksson som varit vår handledare under projektet 

för att han med stort engagemang hjälpt oss genom arbetet och även delat med sig av 

kunskap och erfarenhet. 

Ytterligare ett tack till Maria Stigell Warnström som hjälpt oss att bli insatta i 

problemfrågeställningen och hur förbättringsarbetet fungerar på fabriken. 

Vi skulle även vilja tacka produktionsledarna; Benny, Åsa, Helena och Lisa för att de 

har hjälpt oss analysera problemet och för att de delat med sig av sina visioner för 

förbättringsarbetet. 

Tack till Sonja, Karin, Mayvor, Ricardo, Per-Anders och Anna för att de har gett oss 

möjligheten att intervjua dem och för att de tagit sig tid att visa runt oss i fabriken. 

Vidare vill vi tacka Maria Ekmark och Tove Mouralt för att de delat med sig av deras 

metoder inom förbättringsarbetet samt deras tankar och åsikter. 

Tack till vår ämnesgranskare Claes Aldman för stöd och råd vid oklarheter. 

 

Uppsala, maj 2012 

 

Lina Berglund och Paula Larsson 
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 
Pfizer är ett av värdens ledande läkemedelsföretag och finns utspritt över 150 länder 

med huvudkontor i New York, USA. Tillsammans finns det omkring 100 000 

medarbetare på de olika platserna.
1
  

 

I Sverige är Pfizer ett ledande läkemedelsföretag med rötter som sträcker sig tillbaka till 

1954. Pfizer har nu produktion i Strängnäs, där det svenska läkemedelsföretaget 

Pharmacia tidigare haft produktion. Pfizer förvärvade lokalerna 2003 och fabriken i 

Strängnäs är nu en av Sveriges största tillverkningsenheter för biologiska läkemedel.  I 

fabriken tillverkas tre den aktiva substansen till tre olika läkemedel; Genotropin, 

Somavert och Fragmin. 

 

Strängnäs arbetar mycket med utveckling av sin produktion vilket de visar i sin vision. 

”Vi ska bli en världsledande bioteknikleverantör!  

Genom erfarenhet, innovation och ständiga förbättringar skapar vi konkurrensfördelar åt 

våra kunder.” 

 

Alla anställda jobbar aktivt med både Lean och Six Sigma för att tillsammans utveckla 

Pfizer i Strängnäs i strävan mot att bli värdens ledande biotekniksleverantör. 

1.2 Bakgrund 
Allmänt 

Idag äger varje avdelning sitt egna förbättringssystem. Vilket har lett till att det inte 

finns ett standardiserat system för visualisering av förbättringsarbetet. 

 

2010 förnyade Pfizer sitt arbete med ständiga förbättringar. Då ersattes det gamla, 

ytterst krångliga systemet, som innefattade belöningar men även en lång väg för att få 

igenom förslag, med ett enklare system. Idag har varje avdelning själva ansvar för 

ständiga förbättringar och genomförandet av dem.  

 

För att verkligen få fart på det nya systemet sattes ett mål upp; det skulle genomföras 

sex stycken förbättringar per person på fabriken under 2010. Detta var ett mål som 

många trodde inte skulle gå att uppnå. Resultatet blev dock åtta förbättringar per person.  

2011 dubblerades målet, och blev då satt till tolv förbättringar per person. Återigen var 

det många som trodde att det målet var onåbart. När året var över så visade det sig att 

hela tretton förbättringar per person uppnåtts.  

                                                           
1 Pfizer (2012) Om Pfizer, Vi är Pfizer, Pfizer i världen www.pfizer.se (2012-04-19) 

http://www.pfizer.se/
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Under 2012 har målet återigen dubblerats, målet är nu tjugofyra förbättringar per 

person. Även detta mål finns det tveksamheter till, men det verkar vara uppnåeligt. 

 

Tavlan 

Idag har vissa avdelningar på fabriken någon sorts tavla som visualiserar 

förbättringsarbetet och rutiner som förenklar. Som tidigare nämnt fungerar det dock inte 

att ha detta system på alla avdelningar då de olika avdelningarna har olika behov. De 

som skulle behöva visualisera sitt arbete bättre är de som sällan arbetar vid datorer då de 

inte har möjlighet att kontrollera vad som står i Exceldokumentet kontinuerligt. En av 

de avdelningarna som arbetar ytterst lite med datorer och som även saknar ett system för 

visualisering är produktionsavdelningen.  

 

Till viss del finns det försök till visualisering på de fyra sektionerna som produktion 

innefattar, dock finns inget gemensamt system som fungerar för alla. Detta är något som 

är önskvärt då de fyra sektionerna gärna skulle vilja vara ”produktion” och inte varsin 

sektion längre.  

 

Väggen 

För en tid sedan togs ett koncept fram för ett så kallat innovationsrum. Tanken med 

rummet var att uppmuntra innovationsarbetet på fabriken. Utanför detta innovationsrum 

finns en stor vit vägg. Denna vägg har det under en tid funnits planer på att visualisera 

hela fabrikens förbättringsarbete på. Detta främst för att engagera personalen vid 

fabriken och för att visa hur bra Pfizer i Strängnäs verkligen är på sitt arbete rörande 

ständiga förbättringar.  

1.3 Problembeskrivning 
Pfizer har under flera år arbetat med Lean Production och då också med ständiga 

förbättringar, detta för att bli en mer konkurrenskraftig anläggning med låga 

tillverkningskostnader och en avancerad läkemedelsproduktion. Produktionsfabriker 

som är placerade på platser med höga produktionskostnader har en ständig press på sig 

att sänka sina tillverkningskostnader och att visa en mer utvecklad och avancerad fabrik 

för att förhindra beslut om omplacering av produktionen till en plats som är mer 

ekonomiskt fördelaktig. Därför jobbar Pfizer i Strängnäs med att ständigt förbättra allt 

arbete för att kunna bli en avancerad och framgångsrik fabrik  

 

Pfizer i Strängnäs har ett mål på sig att under år 2012 uppnå 24 förbättringar per 

anställd. Detta mål är något som alla anställda på alla avdelningar är medvetna om och 

strävar mot. För att underlätta genereringen av förbättringsförlag är tanken att införa så 

kallade förbättringstavlor där problem eller förbättringsförslag ska visualiseras för att 

hitta nya lösningar på problem eller för att på ett enkelt sätt kunna påvisa för anställda 

på avdelningen vilka förbättringar och förändringar som håller på att införas. Några 

tavlor finns redan på Pfizer men just nu är det produktionsavdelningen som är i behov 

av förbättringstavlor och därför kommer tavlan att utvecklas utifrån behoven och kraven 

som finns hos cheferna och de anställda på produktionsavdelningen. Avdelningen 
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kommer att utvärderas och utifrån det kommer rutiner och rekommendationer till 

fortsatt arbete att läggas fram. 

 

Pfizer i Strängnäs har planerat att på något sätt visualisera förbättringsarbetet som gjorts 

under den senaste tiden. Tanken är att kunna visa för anställda och för besökare vad som 

händer på olika delar av fabriken i Strängnäs men även att kunna visa på utvecklingen 

inom området. Som ett steg i visualiseringsarbetet är det planerat att skapa en så kallad 

förbättringsvägg. Väggen som ska användas är en stor och synlig vägg som är placerad i 

huvudentrén viket betyder att stora delar av personalen passerar den en eller flera 

gånger per dag. Arbetet kommer att gå ut på att undersöka och ta fram ett koncept för 

vilka funktioner och vilken information som kan användas till väggen. 

 

1.4 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att ta fram hjälpmedel till att utveckla förbättringsarbetet 

samt visualiseringsarbetet på Pfizer Strängnäs. Målet med arbetet är att undersöka 

möjligheterna och behov av visualisering i form av förbättringstavlor med tillhörande 

rutiner till de fyra sektionerna på produktion och där efter presentera förslag på koncept. 

Konceptet ska vara anpassat efter de behov och krav som uppkommer under arbetets 

gång. 

 

Det andra syftet är att ta fram ett koncept till väggen som ska visualisera hela fabrikens 

förbättringsarbete. Konceptet ska uppfylla de krav organisationen och det anställda har 

satt upp för väggen. I konceptet ska det finnas beskrivet hur de olika funktionerna ska 

fungera samt vilken information som ska finnas på väggen. Funktionerna som ska 

finnas med i det slutgiltiga konceptet ska presenteras för processägaren som därefter 

kommer överta projektet.  

 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet begränsas till att endast beröra visualisering av arbetet med ständiga 

förbättringar vid Pfizers fabrik i Strängnäs.  

 

Förbättringstavlan har i första hand tagits fram för att passa produktionsavdelningen på 

fabriken. Detta har då lett till att krav och önskemål endast samlas in från de fyra 

produktionssektionerna. Information har dessutom endast samlats in från de personer 

som hade tid och möjlighet att intervjuas under projektets första fyra veckor då det var 

den avsatta tiden för just intervjuer. Ytterligare information har hämtats in från litteratur 

och benchmarking. 

 

Vid framtagning av koncept för förbättringsväggen så har krav och önskemål samlats in 

från processägaren, Maria Stigell Warnström, och från anställda som vid ett tidigt skede 

visade intresse av att få påverka väggens utformning och utseende. Statistik och 

information från längre bak i tiden än 2010 är irrelevant. 
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Både vid framtagningen av förbättringstavlan och vid framtagning av 

förbättringsväggen så har koncept som är i enighet med de krav och önskemål som 

presenterats tagits fram. Koncepten tar även hänsyn till de behov som observerats under 

intervjuer, rundvandringar, benchmarking och i det dagliga arbetet. Rapporten och 

resultatet kommer efter examensarbetets slut att lämnas över till relevant personal för 

fortsatt arbete, därmed kommer implementering av koncepten att ske efter avslutat 

projekt. 

 

1.6 Metoder 
Något som har varit viktigt under detta projekt har varit uppdaterad planering då 

uppgiften till en början var relativt oklar. Projektmedlemmarna har genom kontinuerliga 

möten satt upp datum och mål för kommande utföranden. 

 

Det första som gjordes under detta projekt var att projektmedlemmarna utförde en 

litteraturstudie. Ett antal böcker gicks igenom för att finna olika infallsvinklar, teorier 

och dyl. gällande ständiga förbättringar. 

 

Efter litteraturstudien utfördes en nulägesanalys. Detta genom intervjuer med både 

personer som är väl insatta i hur förbättringsarbetet fungerar på fabriken och med 

personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med förbättringsarbetet. Genom 

dessa intervjuer kunde en så realistisk bild över nuläget som möjligt visas upp. Det har 

även förekommit rundvandringar på de olika avdelningar för att öka förståelsen för hur 

de arbetar och deras behov. 

 

Benchmarking har genomförts både internt och externt. Internt på andra avdelningar än 

produktion där förbättringstavlor och ett bra förbättringsarbete förekommer. Extern 

benchmark har genomförts på Atlas Copco Craelius AB i Märsta för att kunna få en bild 

över hur förbättringstavlor och förbättringsarbete fungerar på andra fabriker.  

 

Gällande väggen så användes en visualiseringsteknik där det först ska visas på 

intressenters livsstil. Dessa bilder sattes sedan ihop till en ”livsstilskarta”. Efter det så 

sattes ytterligare bilder ihop för att visa på vad som skulle förmedlas med väggen. Detta 

gjordes för att ge projektmedlemmarna en bättre och gemensam överblick av vad som 

skulle åstadkommas.  

 

SMARTa mål sattes tidigt upp för att projektmedlemmarna skulle bli medvetna om vad 

projektet skulle resultera i. Metoden SMARTa mål fick dock ändras lite för att passa 

projektets form. Då inte alla målen vad mätbara fick den kategorin till viss del uteslutas.  

 

En riskanalys utfördes under ett tidigt skede av projektet. Alla områden som skulle 

utvecklas gicks igenom för att kunna bedöma alla risker som fanns under projektet men 

även risker som skulle finnas kvar efter implementering av konceptet. Detta gjordes för 
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att projektmedlemmarna skulle bli medvetna om riskerna och ha dessa i åtanke under 

arbetets gång så att så många av riskerna som möjligt skulle elimineras. 

 

En bit in i projektet genomfördes en produktfunktionsanalys. Med de SMARTa målen 

som huvudrubriker kategoriserades funktioner som krävdes för att målen skulle bli 

uppfyllda under dem. Detta gjordes för att säkerställa att alla målen skulle bli uppfyllda 

och för att undersöka om alla funktioner var nödvändiga. 

 

1.7 Benämningar och begrepp 
I rapporten kommer det inte att skrivas ut företagets hela namn, Pfizer Strängnäs, utan 

kommer att förenkla det till Pfizer för att underlätta läsningen av rapporten. 

 

CIP är en engelsk förkortning för Cost improvment process som är ett sätt att mäta 

kostnadsbesparingar. 

 

EHS är en engelsk förkortning för Environment, Health and Safety, på Pfizer används 

denna term som en kategori av förbättringar inom områdena Miljö, hälsa och säkerhet.  

 

Pflow är ett datahanteringsprogram som används på Pfizer för att räkna antalet 

förbättringar som är genomförda på de olika avdelningarna samt visualisera resultatet 

med hjälp av diagram. 
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2 Teori 

2.1 Lean production 
Lean är ett arbetssätt där målet är att eliminera allt spill som uppstår under 

tillverkningen av en tjänst eller produkt och genom det uppnå hög kvalitet, korta 

ledtider och låga tillverkningskostnader
2
. 

 

Detta görs till stor del med hjälp av ”just in time” och ”jidoka”. Just in time betyder i 

stora drag att det som ska levereras (både in i, inom och ut ur processerna) gör det i 

exakt den mängd som det behövs exakt när det efterfrågas. Jidoka behandlar inbyggd 

kvalitet och stoppa vid fel. Med inbyggd kvalitet är tanken att man ska göra rätt från 

början och att det ska vara omöjligt att göra fel. Stoppa vid fel betyder att om en defekt 

produkt tillverkas så ska maskinen eller människan som bearbetar produkten avbryta sin 

operation för att utreda orsaken och förhindra produktion av fler defekta produkter. 

 

Målen med lean är ett ideal och det går inte att en dag bara bestämma sig för att ”från 

och med idag arbetar denna organisation i enighet med lean”. Lean kräver lång 

implementering och är långt ifrån optimalt när det införs. Detta leder då till att de 

arbetssätt som man använder sig av kommer att kräva ständiga förbättringar under 

tidens gång för att organisationen ska kunna närma sig målen med lean.  

2.2 Ständiga förbättringar   
Huvuduppgiften för det dagliga förbättringsarbetet är att motarbeta ojämnheter, 

överbelastningar och slöseri genom små och kontrollerade förbättringar
3
. 

 

2.2.1 Idésystem 

Att utföra förbättringar från förslag som kommer från personalen har länge varit 

förekommande inom svenska företag. Redan 1946
4
 skrevs första avtalet mellan SAF, 

LO och TCO gällande förslagsverksamhet. Då gällde förslagsverksamheten att företag 

borde införa förslagskommittéer som skulle utreda förslag från personal på företaget. 

Förslagen lämnades då oftast in i ”förslagslådor” för att sedan tas vidare till denna 

förslagskommitté.  

 

1985
5
 skrevs ett nytt avtal mellan SAF, LO och PTK. Det avtalet innefattade riktlinjer 

för hur belöningar borde delas ut. Avtalen revs upp 1999 då man insåg att det inte var 

bra att ha en förslagsverksamhet som hölls upp av belöningar, detta hämmade 

kreativiteten hos de anställda. 

 

                                                           
2 Petersson, P. Johansson, O. Broman, M. Blücher, D. Alsterman, H (2009) 
3 Petersson, P. Johansson, O. Broman, M. Blücher, D. Alsterman, H (2009) Sida 87 
4 Östberg, L (1999) Sida 13 
5 Östberg, L (1999) Sida 13 



Kap. 2 Teori 

8 
 

Näst intill all litteratur som idag finns rörande förslagsverksamhet förespråkar att 

belöningar är något som borde tas bort. Detta för att det allt för ofta skapar avundsjuka 

och tar bort fokus från frågor som kanske är viktigare än besparingar så som säkerhet 

och miljö. 

 

Litteratur förespråkar även att systemet med förslagslådor där förslagen måste tas 

många steg upp i hierarkin och därmed även lång beslutstid är förlegat och bör 

uppdateras. Ett modernare system där problemen och förbättringsförslagen kan tas om 

hand direkt av arbetarna på respektive avdelning, detta genom att mer handlingsfrihet 

ges till personalen, kan gynna föslagsverksamheten. 

 

För att hjälpa idésystemet kan idémöten införas
6
. Detta ska vara ett möte dit de anställda 

kan ta med sig sina idéer, diskutera dem och sedan kan personalen i grupp besluta om 

förslaget ska genomföras, av vem det ska genomföras och när det ska vara genomfört. 

Många av förbättringarna som kommer från personalen är små, vilket leder till att det 

går att behandla många problem på kort tid. Är förslagen större kan ytterligare tid 

avsättas för diskussion eller så kan förslagen föras vidare till personal som har större 

beslutanderätt.  

 

2.2.2 Visualisering 

För att förbättringsarbetet ska fungera bra i det dagliga arbetet så krävs ofta någon 

forma av visualisering antingen av uppkomna problem eller avvikelser. Detta för att i en 

rimlig takt kunna ta om hand om dessa och även för att alla som berörs av problemet 

eller avvikelsen enkelt kan bli medvetna om det. Dessutom kan alla enkelt och 

kontinuerligt meddela berörd personal om de stöter på några problem eller avvikelser i 

sitt dagliga arbete.  

 

Visualisering av detta slag bör endast visa på problem och avvikelser och inte vara en 

plats där en mängd bra förbättringsidéer samlas
7

. Detta för att säkerställa att 

förbättringarna utförs på rätt plats i organisationen. Att förbättra något som inte behöver 

förbättras är slöseri av resurser. 

 

2.2.3 Rutiner 

Det räcker inte med att bara skriva upp problemen på en tavla och hoppas på att de löser 

sig av sig själva. Det är då viktigt att ha rutiner rörande hur dessa problem ska lösas. För 

att problemlösningen ska fungera så förespråkar litteraturen
8

 att man bör införa 

förbättringsgrupper som är ansvariga för problemlösningen och dess uppföljning. 

                                                           
6 Östberg, L. Schroeder, D.M. Robinson, A.G (2010) Sida 52 
7 Petersson, P. Johansson, O. Broman, M. Blücher, D. Alsterman, H (2009) Sida 107 
8 Petersson, P. Johansson, O. Broman, M. Blücher, D. Alsterman, H (2009) Sida 104 
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3 Nulägesanalys 

3.1 Arbete med ständiga förbättringar på Pfizer 
Pfizer har länge arbetat med ständiga förbättringar och har därför haft möjlighet att växa 

och anpassa de olika metoderna efter deras egna önskemål. År 2010 skedde stora 

förändringar i arbetet i samband med att Maria Stigell Warnström blev processägare. 

 

Hon valde bl.a. att ta bort alla belöningssystem och saker som helt enkelt var krångligt 

och förhindrande insamling av förbättringsförslag. Enligt henne finns det 

forskningsresultat som visar på att belöningssystem faktiskt hämmar antalet inlämnade 

förbättringsförslag och därför togs det bort. Maria ser styrkor i att hålla systemet så 

enkelt som möjligt, därför försöker hon motarbeta alla påtryckningar gällande att lägga 

till ytterligare funktioner till förbättringssystemet.  

 

På Pfizer är personalen indelade i ca 25 förbättringsgrupper som tillsammans samlar in 

sina förbättringsförslag och rapporterar till Maria en gång i månaden. Arbetet inom 

grupperna kan skilja sig inom företaget, de har fått möjlighet att själva sköta sitt 

förbättringsarbete så att de kan känna att de äger sina egna förbättringar. Inom gruppen 

förväntas de anställda att komma på förbättringsförslag och implementera de 

förbättringsförslag som gruppen själva är kapabla till. Siffrorna ska sedan rapporteras in 

till Maria av de representanter som tillhör Nätverket för Ständiga Förbättringar. 

Rapporteringarna kan vara personliga prestationer eller ett snitt av gruppens arbete, det 

får grupperna själva välja. När hon tagit del av resultatet kan hon avgöra om gruppen 

behöver mer stöd eller påtryckningar. 

 

Representanterna utses av gruppen eller chefen och får sedan möjlighet att gå på 

förbättringsmöten med företagets övriga representanter samt Maria som brukar hållas 

varannan månad. Mötena är frivilliga att gå på men ger en chans att berätta om problem 

som finns inom gruppen och då också få stöd eller medhåll från andra representanter. På 

mötet brukar Maria ha förberett någon typ av Workshop då gruppen ges tillfälle att 

utveckla sin kunskap eller tankesätt kring ständiga förbättringar. De inrapporterade 

siffrorna om antalet förbättringsförslag hos grupperna kan sammanställas och jämföras 

mot Pfizers uppsatta mål. I år har målet sats till 24 genomförda förbättringar per person.  

 

Ett arbetsprojekt som just nu pågår på Pfizer kallas Framtidsresan. Det är ett projekt 

med mål att utveckla arbetet och reducera kostnader. Projektet är ett arbete som består 

av tvärfunktionella grupper som arbetar med ständiga förbättringar.  

 

En utav anledningarna till att förbättringsarbetet går så pass bra på Pfizer är att det finns 

ett stort stöd hos ledningen som är engagerade i frågan och arbetar aktivt med 

förbättringar på samma sätt som den övriga personalen. 
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Maria arbetar för att få arbetet med ständiga förbättringar att bli så vardagligt som 

möjligt. Det ska inte vara något som tar tid från personalens arbetsuppgifter, det ska 

vara en del av dem. På lång sikt vill hon att alla anställda ska ägna 20 % av sin arbetstid 

åt ständiga förbättringar.  

3.2 Arbete med ständiga förbättringar på 

Produktionsavdelningen 
Produktionsavdelningen är uppdelad i fyra olika sektioner; Odlingen, reningen, 

uppvägning & media prep och Fragmin. Sektionerna arbetar självständigt med ständiga 

förbättringar och de mäter alla gruppvis att de uppnår målen för antal förbättringar per 

person.  

3.2.1 Odling 

Odlingen består av två mindre produktionsdelar som kallas Bio 3 och Bio 7. Grupperna 

leds utav Benny Nordebrink som är produktionsledare för sektionen. Förbättringsarbetet 

görs genom att all personal kontinuerligt skriver in sina förbättringsförslag i ett 

exceldokument som finns upplagt på intranätet dit alla har tillgång. I dokumentet skriver 

man in vad man har för förslag, av vem det är skrivet, om det lagts en order och kategori 

för förslaget. Raderna markeras sedan med en färgkod beroende på vilken status 

lösningsförslaget har; grön för genomfört, gult för pågående och röd för avslagen. Hos 

den ena gruppen, bio 7, finns en problemtavla som kan användas genom att någon i 

gruppen skriver upp ett problem som denne identifierat, när det uppkom och vem som 

hittade det. Finns det en lösning på problemet kan man skriva upp det. Nu kan övriga i 

personalen hjälpa till att komma på en lösning på problemet. När det finns en lösning 

skrivs denna in i exceldokumentet.  

 

Benny har delat upp personalen på odlingen i fyra olika fokusgrupper vars syfte är att ta 

ansvar för att hitta förbättringsförslag eller lösningar på problem inom ett visst utdelat 

område. I framtiden vill han att dessa grupper ska ha kontinuerliga möten och även en 

gruppledare.  

 

Just nu finns inga förbättringsmöten utan alla frågor rörande förbättringar tas upp på 

gruppmötet som hålls en gång i veckan. På de mötena går de snabbt igenom de förslag 

som är pågående. Ett problem är att lång ifrån alla kan komma på mötet, antalet brukar 

ligga på 8 av 21 anställda.  

 

Ett annat problem som odlingen har är att det finns väldigt många förbättringsförlag 

som av någon anledning ännu inte blivit utförda, dessa ligger nu vilande i 

exceldokumentet och just mu finns det ingen rutin för hur dessa förslag återigen kan tas 

upp. 

3.2.2 Rening  

Sektionen som kallas reningen består egentligen av tre olika grupper som är placerade 

skiljt från varandra. Produktionsledare för reningen är Helena Ljungars. I en gemensam 

entré till sektionen finns en tavla som används för daglig styrning. På den här tavlan 
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vissas en del information om sektionens arbete med förbättringar i form av ett 

linjediagram. Diagrammet visar på sektionens arbete jämte mot deras mål uppdelat 

månadsvis, diagrammet uppdateras varje månad av Helena.   

 

När någon i personalen kommer på ett förbättringsförslag skrivs detta in i ett 

gemensamt exceldokument som alla på sektionen har tillgång till. I dokumentet fyller de 

i vem som skrev förslaget, när det skrevs, vad förbättringsförslaget är, vem som har 

ansvar för att genomföra det. Sedan kan det även sättas ett kryss i kolumnen för M1 om 

denna metod använts. M1 är en arbetsmetod som används i förbättringsarbetet på Pfizer. 

De kan även fylla i CIP och om förbättringsförslaget är en säkerhetsförbättring. Efter 

hand kan förbättringsförslagen färgkodas efter statusen den har; grönt för klart, vit för 

pågående och röd för nedlagd.  

 

När ett förbättringsförslag har genomförts brukar detta vid behov informeras om i ett 

mailutskick till de som är berörda.  

 

En av grupperna har ett behov av att visualisera sina problem och förbättringsförslag 

eftersom de jobbar i skift och det är ett enkelt sätt att kommunicera på mellan skiftlagen. 

På tavlan kan man skriva upp ett problem (som uppkommit under skiftet som ännu inte 

har en lösning) och ett förbättringsförslag. Tavlan är placerad på en plats som är 

tillgänglig för hela gruppen vilket gör att det blir enkelt för övrig personal att läsa om 

problemen och komma med förbättringsförslag. När ett sådant hittats tas problemet bort 

från tavlan och förbättringsförslaget läggs in i exceldokumentet. Detta gör att alla i 

gruppen kontinuerligt kan se vilka förbättringsförslag som är på gång inom gruppen. På 

tavlan finns kolumnerna; problem, vem och lösningsförslag. 

 

De två andra grupperna tycker inte att de har samma behov av att kunna visualisera sina 

problem och skriva lösningsförslag på en tavla eftersom de har en tillräcklig tillgång till 

datorer och exceldokumentet vilket gör att en tavla skulle skapa dubbelarbete och inte 

underlätta inskrivandet. Under en period hade grupperna schemalagda 

förbättringsmöten där de fick tid att diskutera problem, förbättringsförslag och 

förändringar. Detta fungerade väldigt bra och ökade mängden förbättringsförslag men 

mötena kunde inte prioriteras eftersom det inte fanns tid för dessa och de rann ut i 

sanden.  

 

3.2.3 Uppvägning & media prep 

Denna sektion är uppdelad i flera grupper som har relativt spridda arbetsuppgifter vilket 

resulterar i att arbetet med ständiga förbättringar också här skiljer sig mellan grupperna. 

Åsa Granberg är produktionsledare och samordnare för hela sektionen.  

 

En av grupperna heter Logistik och är en sammansatt grupp av beställningssamordnare. 

De ansvarar för att ta emot beställningar från alla avdelningar på Pfizer som rör allt från 

råvaror och möbler till kläder och engångsartiklar. De tar också hand om 
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beställningsorder, fakturor, de artiklar som är placerade i förrådet och alla leveranser till 

och från leverantörer och interna kunder. Denna grupp är resultatet av ett projekt som 

för ett halvår sedan satte ihop gruppen för att så att de skulle kunna ansvara för alla 

logistikfrågor.  

 

Inom logistikgruppen görs förbättringsarbetet i huvudsak under kafferaster, luncher eller 

under det dagliga arbetet då det naturligt kommer upp diskussioner kring problem som 

behöver åtgärdas. Problemen omvandlas till förbättringsförslag och skrivs upp i 

exceldokumentet. Krävs det ett möte samlas personalen och skriver upp alla problem 

som just nu finns på sektionen. Efteråt diskuterar man fram nya förbättringar och delar 

ut ansvarsområden.  

 

Ricardo Mayta är förbättringskoordinator i logistikgruppen. Han skriver varje månad ut 

en lista för de förbättringsförslag som gjorts denna månad och sätter upp i det 

gemensamma fikarummet tillsammans med ett diagram som visar hur många införda 

förbättringar de har, hur många som blivigt nedlagda, hur många som ligger pågående 

och en markering för månadens mål.  

 

I exceldokumentet finns möjlighet att skriva in sitt förbättringsförslag, en motivering till 

varför det behövs, vem som skrivit det, övriga kommentar samt en kolumn där man 

kategoriserar förbättringen för vilken målsättning det följer, målsättningarna kan till 

exempel vara säkerhet, kostnadsbesparing eller Lean. I exceldokumentet kan vem som 

helst skriva, men alla förbättringsförslag tas upp på ett möte och diskuteras om det ska 

genomföras innan de godkänns. För logistikgruppen är det viktigt att alla förbättringar 

går mot ett mål och kan motiveras som lönsamma, därför är alla i gruppen engagerade 

och tar sig tid till att sitta ner och diskutera igenom veckans förbättringsförslag innan de 

genomförs.  

3.3 Innovation 
Pfizer har som mål att göra innovation till en del av företagskulturen för att på så sätt 

främja arbetet med ständiga förbättringar. En satsning som gjorts i riktning för att 

inspirera till innovation är det nya konferensrummet ”Nova”. Rummet har utformats i 

hopp om att en kreativ arbetsmiljö kan ge de anställda en möjlighet att själva våga bli 

mer kreativa i sitt arbete. Maria Warnström Stigell, som är en utav det ansvariga för 

rummet, tycker att innovation och förbättringsförslag hör ihop och dessa kan båda 

främjas genom att man inspirerar de anställda på kreativa sätt.
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4 Genomförande 

4.1 Planering 
Då uppgiften för detta projekt till en början var relativt oklar har planering varit en 

viktig del av projektet. Då uppgiften ändrat form något under projektets gång har en 

detaljerad planering varit till stor hjälp. Planering har även varit viktig då många 

intervjuer och dylikt utförts och flera av dessa intervjuer inte har gått att planera in med 

kort varsel. 

 

Det har konstant funnits en planering som sträckts sig över hela projekttiden, detta i 

form av ett gantschema som presenterades i projektplanen. Gantschemat vara så 

detaljerat som möjligt, men det fanns ändå utrymme för om projektuppgiften skulle 

ändra form. 

 

Det har dessutom alltid funnits en mer detaljerad plan för de närmaste två veckorna. 

Denna plan har innefattat möten, intervjuer och diverse deadlines. Detta har varit till 

stor hjälp för att kunna kontrollera att projektet rört sig framåt och att projektet 

tidsmässigt följt det först uppsatta gantschemat. Denna planering har uppdaterats 

ungefär en gång varje vecka. 

 

För att arbetet aldrig skulle stanna av så gjordes varje eftermiddag en detaljerad plan för 

exakt vad som skulle göras under den nästkommande dagen. Detta var till stor hjälp då 

det ibland kan vara svårt att komma igång direkt på morgonen om föregående dags 

arbete skulle måsta gås igenom. 

 

Som tidigare nämnt fanns diverse deadlines planerade. När rapporten skulle skrivas 

planerades också. Det planerades vilka delar som skulle ingå i rapporten och varje del 

fick en deadline. Detta för att säkerställa att projektet skulle kunna avslutas i tid. 

 

Diverse mål sattes även upp under planerings fasen för att veta när projektet uppfyllt sitt 

syfte och uppnått sitt resultat. Mål som sattes var mål för tavlan, rutinerna och väggen. 

Till en början var det mest övergripande mål, men ju klarare uppgiften blev desto mer 

specifika kunde målen göras. Målen kunde även göras mer specifika allt eftersom 

personalens krav och önskemål blivit presenterade för oss. Ett försök till att göra målen 

SMARTa gjordes också, dock så handlade många av målen om abstrakta ting så som 

innovation och inspiration, vilket är ytterst svårt att mäta. 

 

Det var inte bara tid som planerades under projektets gång. Redan första veckan 

undersöktes vilka personer som skulle behöva intervjuas för att få fram den information 

som krävdes för att projektet skulle kunna genomföras och i slutändan kunna presentera 

ett resultat. Ungefärliga tider då dessa personers information skulle bli nödvändig för 
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projektet planerades in, och på så sätt tider för när intervjuerna skulle behöva 

genomföras.  

 

Inför varje intervju har det planerats vilken information som borde komma från 

intervjun och vilka frågor som då skulle vara passande att ställa. Då personerna som 

intervjuats självklart har varit olika och delat med sig av olika information så har 

frågorna varit en bra grund. 

 

Vilka olika metoder som skulle användas för att ge projektet ett resultat planerades och 

utvärderades också. Det planerades även när under projektet som de olika metoderna 

skulle bli aktuella att användas. 

 

4.2 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen har pågått under examensarbetets fem första veckor. De frågor som 

kommit upp har samlats i olika frågeformulär vart efter de sedan har fördelats på olika 

nyckelpersoner på Pfizer som har den eftersökta informationen. De första intervjuerna 

gjordes med Jesper Eriksson, som jobbar med Lean och Six Sigma frågor på Pfizer, för 

att få en helhetssyn över leanarbetet och arbetet med ständiga förbättringar på Pfizer.  

 

Efterföljande interjuver gjordes med Maria Stigell Warnström, processägare för 

ständiga förbättringar, hon delgav sina tankar kring hur målen är satt och hur de olika 

grupperna i fabriken jobbar.  

 

Eftersom examensarbetet skulle rikta in sig på arbetet kring ständiga förbättringar på 

produktionsavdelningen stämdes det träff med en utav produktionsledarna, Benny 

Nordebrink, från sektionen odlingen. Han berättade om nuläget på odlingen samt hur 

han ser att arbetet på odlingen kan utvecklas. Ett möte med produktionsledarna sattes 

sedan upp för att få möjlighet att diskutera vilka sektioner som var lämpliga för 

implementering av förbättringstavlor. Tillsammans med produktionsledarna bestämdes 

det att alla fyra sektioner skulle utvärderas vilket skulle göras tillsammans med personal 

från respektive sektion. Intervjuer gjordes med personal från odlingen, reningen och 

förråd. Under intervjuerna fick personalen svara på frågor kring hur arbetet sker idag 

och hur de själva ser att det borde utvecklas. Även rundturer gavs på respektive sektion.  

 

Maria Stigell Warnström leder en grupp som kallas nätverket för ständiga förbättringar 

och under ett av deras möten gavs det möjlighet att presentera examensarbetet samt få 

en inblick i hur nätverket används för att utveckla arbetet. Möjlighet gavs också att 

intervju tre personer från gruppen i syfte att få idéer och åsikter om hur väggen i entrén 

kan användas för att visualisera arbetet med ständiga förbättringar.  
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4.3 Benchmarking 
I samband med nulägesanalysen gavs det möjlighet att besöka en av avdelningarna på 

Pfizer som redan idag arbetar med en förbättringstavla. Maria Ekmark är ansvarig för 

arbetet med ständiga förbättringar på avdelningen för Kemisk analys. Hon berättar om 

deras arbetsätt som innefattar förbättringstavlan, Exceldokumentet och 

förbättringsmöten som hålls veckovis. I intervjun berättade hon också om hur hon 

uppfattar engagemanget från de anställda och hennes egna tankar om hur deras arbete 

kan utvecklas. Intervjun med Maria Ekmark finns i Bilaga 1. 

 

Vid ett senare tillfälle kunde ett studiebesök på Atlas Copco Craelius i Märsta 

genomföras. Här arbetar Tove Mouralt som produktionsledare och ansvarig för deras 

förbättringsarbete. För Atlas Copco Craelius är ständiga förbättringar relativt nytt, 

systemet som används idag infördes i oktober 2011. Systemet innefattar en 

förbättringstavla som används för att lämna in förbättringsförlag till ansvariga. I nuläget 

är det en grupp på fyra personer som ansvarar för beslut och genomförande av 

förbättringarna. Intervjun med Tove Mouralt finns i Bilaga 2. 

4.4 Konceptframtagning 

4.4.1 Väggen 

Konceptframtagningen har varit en konstant process under projektets gång. Redan från 

början av projektet har stunder av idégenerering förekommit. Projektmedlemmarna har 

då satt sig ner i ett lugnt område för att ostört kunna plocka fram alla idéer som varit 

möjliga. Dessa idéer skrevs vid tillfällena ned, men diskuterades inte.  

 

Efter utvärdering och analys av nuläget och intervjuer med personer som hade intresse 

av att påverka väggens utseende så började arbetet med att även diskutera idéerna. 

Anledningen till att idéerna inte diskuterades och utvärderades direkt var för att 

projektmedlemmarna skulle ges tid att enskilt fundera på det, och för att minimera 

riskerna med det så kallade ”första kärleken-syndromet”, d.v.s. att man fastnar för en 

idé i ett tidigt stadie (ofta en av sina egna) och därför inte riktigt ser idéer som är bättre. 

På så sätt var projektmedlemmarna även öppna för fler idéer och andras åsikter. 

 

Bara för att de första idéerna började diskuteras så slutade inte idégenereringen. Då det 

inkommit mycket information från intervjuer och nulägesanalysen så kunde nya idéer 

komma fram och de gamla idéerna kunde utvecklas eller uteslutas. 

 

För att säkerställa att så många idéer som möjligt kommit fram genomfördes en 

idégenereringsövning kallad ”de sex tänkarhattarna”. Genom denna metod så listades 

bland annat känslor, möjligheter, hot och idéer kring problemet genom olika sätt att 

tänka på. 

 

En annan metod som användes var att kartlägga intressenternas livsstilar så att idéerna 

kunde anpassas efter det. 
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En bit in i projektet genomfördes en produktfunktionsanalys. Metoden finns beskriven 

under ”metod”. Den genomfördes för att kartlägga vilka funktioner som skulle krävas 

för att målen skulle uppnås. 

 

Benchmarking både internt och externt genomfördes sent i projektet. Detta för att 

projektmedlemmarna inte skulle låsa sig allt för mycket vid hur andra gör, utan låta 

idégenereringen vara fri. 

 

Vid konceptframtagningen så har de krav och önskemål som presenterats konstant 

hållits i åtanke för att kunna utesluta idéer som inte är i linje med intressenternas 

intresse. 

 

Under hela processen har även ett ekonomiskt tänk funnits med. Det fanns ingen 

bestämd budget för väggen, men det beslutades ändå inom projektgruppen att 

kostnaderna skulle försöka hållas låga. Många idéer uteslöts därefter då de innefattade 

dyr teknik eller dylikt. Tekniken som uteslöts hade inte tagit väggen närmare de mål 

som var uppsatta för den. 

 

4.4.2 Tavlan 

Även framtagningen av tavlorna och dess rutiner har varit en konstant process under 

projektets gång. Tidigt under projektet började förslag på hur tavlan skulle kunna se ut 

ritas upp. Nya förslag har sedan ritats upp eftersom mer och mer information 

tillhandahållits. Samma sak har gjort med rutinerna. Förslag har skrivits ner och efter 

tiden modifierats. 

 

Genom att utvärdera personalens behov och önskningar med hjälp av intervjuer och 

guidade rundvandringar i fabriken så kunde tavlan och rutinerna ändras för att passa den 

personal som det är ämnat för. Även riskanalysen vägdes in varje gång som tavlan och 

rutinerna ändrade utformning. 

 

Även för tavlan genomfördes en produktfunktionsanalys i syfte att ta fram vilka 

funktioner som skulle krävas för att målen skulle uppnås. 

 

Det som slutligen ledde fram till resultatet var många och lång diskussioner inom 

projektgruppen där information som tillhandahållits, teori från litteratur, risker och 

övriga kunskaper samlats samman, utvärderats och i slutändan genererat ett resultat. 
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4.5 Utvärdering och presentation 
När koncepten var utvalda och detaljerna kring funktionerna och rutinerna var färdiga 

kunde koncepten jämföras med den kravspecifikation som satts upp under projektets 

början. Alla punkter som skrivits ner som fåtts av de analyser som gjort gicks noga 

igenom och på så sätt utvärderades projektet på ett detaljerat sätt.  

 

Efter att kravspecifikationen skrevs har det gjorts vissa uteslutanden och avgränsningar 

vilket gjort att ett fåtal de krav som var uppsatta för projektet nu inte kommer vara 

relevanta, dessa krav kommer att behöva uppfyllas efter examensarbetets slut.  

 

På samma sätt jämfördes koncepten mot resultaten från riskanalyserna som skrevs i 

början av projektet. Genom att gå igenom riskerna och därefter formulera hur dessa har 

förhindrats i koncepten har det säkerställts att konceptet har större chans att fungera 

även efter implementering.  

 

En presentation kommer att göras på Pfizer då personer berörda av projektet kommer att 

få en genomgång av projektet, en förklaring av de koncept som tagits fram och 

tillhörande rutiner. Lyssnarna kommer att få möjlighet att ställa frågor kring resultatet 

för att resultatet ska kunna kommuniceras på bästa sätt. 
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5 Resultat 

5.1 Konceptförslag för odlingen 

Tavlan 

Varför? 

Odlingen är i behov av att visualisera sitt förbättringsarbete för att öka 

kommunikationen gällande arbetet med ständiga förbättringar och för att kunna lyfta 

fram problem som under en tid varit olösta. 

 

Vilka förslag ska vara med på tavlan? 

På tavlan ska främst olösta problem presenteras men tavlan kan i vissa fall även 

användas för att visualisera redan genomförda förbättringsförslag som är viktiga att 

kommunicera ut till personal på avdelningen.  

 

De olösta problemen bör lyftas fram för att personalen tydligt ska kunna se dem och 

under sin arbetsdag kunna tänka på lösningar. På så sätt kan problem som är av vikt att 

lösa åter bearbetas och mycket möjligt även få en lösning. 

 

Med stora förbättringsförslag menas förslag som redan genomförts av någon på 

avdelningen som andra på avdelningen skulle kunna ha användning av eller berörs av. 

Tavlan kommer alltså även att kunna användas för kommunikation av redan lösta 

problem men även vara en plats där förbättringsförslag som det krävs beslut om de ska 

genomföras tas upp. 

 

Gällande både problem och förbättringsförslag så bör de som tas upp på tavlan kunna 

kopplas till ett mål. Målen kan vara CIP, EHS, Lean, kvalitet eller liknande. Problemen 

som tas upp ska vara av vikt för avdelningen eller organisationen, och kan det inte 

kopplas till något av de tidigare nämnda målen så bör en noga övervägning göras om 

förslaget ska genomföras eller ej göras. 

 

Status 

Som det ser ut idag får förslagen tre olika färger i exceldokumentet. Grön för 

genomförd, gul för pågående och röd för nedlagd. Detta är ett bra system att arbeta med 

färgkoder, dock så kan frågor rörande om tre färger är nog väckas. En fjärde färg, t.ex. 

blå, skulle kunna markera förslag som inte är genomförbara just nu men som bör tas 

upp en viss tidsangivelse senare. Detta kan till exempel vara förslag som det inte finns 

kompetens, kapital, tid eller möjlighet för att genomföra just nu men som ändå skulle ha 

betydelse för avdelningen/organisationen om de genomfördes. Att införa ytterligare en 

färg skulle förenkla valet av vilka problem som bör tas upp på tavlan. 

 

Ett system med en till färg skulle kunna leda till att man endast ger de förslag som 

verkligen inte är genomförbara eller inaktuella en röd markering. På så sätt undviker 
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man att någon ur personalen måste gå igenom röda förslag och göra övervägningar om 

förslaget kan tas upp igen eller ej. 

 

Kategorier och utseende 

Löpnr. Problem Vem När Lösningsförslag Fokusområde Mål 

1       

2       

3       

4       
FIGUR 5.1: EXEMPEL PÅ FÖRBÄTTRINGSTAVLA TILL ODLINGSSEKTIONEN 

 

På tavlan bör förslagets löpnummer visas, så att det senare lätt går att återfinna i 

exceldokumentet och för att det lätt ska gå att hänvisa till problemet genom att endast 

använda ett nummer. 

 

Det bör finnas en kolumn för problem och en kolumn för lösningsförslag. Detta då det 

kan finnas ett problem men ingen lösning. Det ska då gå att visualisera problemet för 

personalen och på så sätt få fler personer som tänker på en lösning för problemet. När 

en lösning sedan finns så måste den få utrymme att visualiseras också.  

 

Systemet med en problemkolumn och en lösningskolumn underlättar även överblicken, 

det kan vara lättare att identifiera vilket problem man har och genom det se hur andra 

löst det, än att endast se en lösning och tänka om den lösningen går att applicera på ett 

visst problem som man upplever. 

 

Av vem problemet skrevs upp ska stå med på tavlan. Vem ska stå med för att om frågor 

kring problemet uppstår så ska personer med frågor lätt kunna uppsöka relevant person 

för diskussion rörande problemet.  

 

När problemet skrevs upp på tavlan bör också vara med på tavlan. Detta för att 

motverka att problem står kvar på tavlan under en längre tidsperiod.  

 

Eftersom det är större problem som ska tas upp på tavlan så bör ansvaret tilldelas en av 

fokusgrupperna istället för en specifik person. Detta leder då till att en kolumn för 

vilken grupps ansvar problemet är bör innefattas på tavlan. 

 

Som tidigare nämnt så ska problemen som tas upp på tavlan även kunna kopplas till ett 

mål. En kolumn för mål bör därför också finnas på tavlan. Vilka mål som ska användas 

i denna kolumn måste bestämmas internt på sektionen. Under möten bör det diskuteras 

vilka mål som är viktiga att jobba mot just nu. Har sektionen kommit långt i sitt arbete 

med lean men för tillfället har problem med kvalitetsfrågor så bör problem kopplade till 

just kvalitet tas upp på tavlan under den närmaste tidsperioden. 
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För att personalen ska ha överblick av hur nuläget ser ut gällande antal genomförda 

förbättringar detta år i relation till målet bör statistiken från Pflow varje månad skrivas 

ut och sättas upp i anslutning till tavlan. 

 

Placering av tavlan 

Tavlan bör placeras så att ett så stort antal som möjligt av personalen passerar den varje 

dag. Detta för att så många som möjligt ska kunna ta del av den information som 

presenteras på den och på så sätt öka kommunikationen av förbättringsarbetet mellan 

grupperna på sektionen. 

 

Rutiner 

Möten 

Det bör införas möten där problemen som tas upp på tavlan kan diskuteras. Detta för att 

kunna kommunicera lösningsförslag och hur arbetet med förbättringarna går.  

 

Mötena genomförs i fokusgrupperna som produktionsledaren sedan tidigare delat in 

personal i. Kolumnen för vilken fokusgrupp som har ansvar för vilket problem 

underlättar vid mötet då gruppen som har möte då lätt kan se vilka problem som just de 

ska fokusera på. 

 

Mötena bör schemaläggas för att säkerställa att de genomförs. Schemaläggs inte mötena 

så är risken stor att de glöms bort. Personalen har ofta sitt schema fullt av ordinarie 

arbetsuppgifter i produktionen, vilket leder till att om det inte är schemalagt så kommer 

personalen att måsta prioritera bort mötet för att utföra andra arbetsuppgifter. 

Schemaläggning krävs alltså för att personalen ska ha möjlighet att delta i mötet och för 

att konceptet med möten för att diskutera förbättringar inte ska rinna ut i sanden. 

 

Optimalt skulle vara om mötena genomfördes en gång i veckan, dock så kan det vara 

svårt att få personal från sina arbetsuppgifter så pass ofta. Så rekommendationen blir då 

att mötena måste genomföras minst varannan vecka.  

 

Tanken med mötena är att effektivt kunna gå igenom problemen som finns på tavlan. 

Mötestiden bör alltså endast omfatta ca 15 minuter. Exempel på hur dagordningen för 

ett av dessa möten kan se ut:  
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1. Avstämning av beslut från föregående möte 

2. Genomgång av förbättringsförslag på tavlan 

a. Besluta om vilka förbättringar som ska genomföras 

b. Utdelning av ansvar 

c. Tidsbestämning för utförande 

3. Diskussion kring problem utan lösning på tavlan 

4. Förslag på nya problem som bör skrivas upp 

5. Uppdatera exceldokumentet 

 

På mötena bör det även diskuteras vilka av problemen som fortfarande är aktuella och 

vilka som bör uteslutas. I och med detta måste även förslag på nya problem som ska 

skrivas upp diskuteras. Förslaget är då att personalen som ska närvara redan innan mötet 

förberett genom att ta med sig problem som de anser bör platsa på tavlan till mötet. På 

så sätt kan mötet genomföras effektivt och tavlan är konstant uppdaterad.  

 

Ansvar 

En person ska ha ansvar för att leda mötena. Det är lämpligast om denna person har 

mötena som en fast arbetsuppgift. Detta skulle då leda till att en person med erfarenhet 

och vana konstant skulle närvara vid mötena.  

 

Utöver den personen som är ansvarig för att leda mötena är rekommendationen att så 

många som möjligt utav personalen inom respektive fokusområde bör delta på mötena. 

Att de som ingår i fokusgruppen som ska ha möte kommer på mötet är viktigt då detta 

skulle kunna gynna förbättringsarbetet. 

 

Personen som har ansvar för att leda mötena har även ansvar för att föra vidare problem 

som det måste beslutas om på högre nivå vidare till produktionsledaren. 

5.2 Konceptförslag för reningen 

Tavla 

Varför? 

Reningen är i behov av visualisering genom en tavla för att öka kommunikationen 

mellan de olika grupperna på sektionen och även inom grupperna. Det finns idag både 

olösta problem som skulle behöva lösas och lösta problem som fler på sektionen skulle 

kunna ha användning för. Om dessa visualiseras så skulle fler kunna ta del av det arbetet 

som pågår på sektionen och det skulle gynna det pågående förbättringsarbetet. 

 

Vilka förslag ska vara med på tavlan? 

På tavlan ska större problem som är olösta tas upp. Det ska vara större problem som är 

kopplat till ett mål eller problem som skulle gynna en stor del av personalen om de 

löstes. 
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Förbättringsförslag som redan är genomförda ska även kunna visualiseras på tavlan. 

Dessa genomförda förbättringar ska vara förbättringar som många ur personalen kan ha 

användning av. Alltså att liknande förbättringar går att genomföra på andra ställen inom 

sektionen.  

 

De genomförda förslagen kan även vara förslag som många ur personal påverkas av och 

som det är viktigt att så många som möjligt får reda på.  

 

Status 

Precis som på odlingen använder reningen idag systemet med tre färger i sitt 

exceldokument, grön för genomförd, gul för pågående och röd för nedlagd. 

Rekommendationen för att underlätta arbetet med att välja problem som legat länge men 

som det kan vara lämpligt att lyfta fram igen är att införa ytterligare en färg ex; blå är 

densamma som på odlingen. Den blå färgen skulle markera problem som inte går att 

lösa exakt nu beroende på brister i till exempel tid eller kapital, men som åter igen kan 

lyftas fram efter en viss tidsperiod. 

 

Även på reningen skulle det leda till att man då endast skulle använda den röda färgen 

för att markera förbättringsförslag som inte är genomförbara eller förbättringsförslag 

som blivit inaktuella. 

 

Kategorier och utseende 

Genomförda    Övrig statistik 

Pflow m.m. 

Info om nästa 

möte 

Löpnr. Förbättring Vem Mål När 

1     

2     

3     

4     

Ej Genomförda     

Löpnr. Problem Lösningsförslag Mål När Vem 

      

      

      

      
FIGUR 5.2. EXEMPEL PÅ FÖRBÄTTRINGSTAVLA TILL RENINGSSEKTIONEN 

Som tidigare nämnt så kommer tavlan att vara uppdelad i två delar; genomförda förslag 

och problem. 

 

Övre delen kommer att vara avsatt för genomförda förbättringar som övrig personal på 

avdelningen kan ha användning av. Dessa förbättringar kommer redan vara inskrivna i 

exceldokumentet och bör därför referera till förbättringens nummer, därav kolumnen 

löpnummer.  
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Kolumnen förbättring bör fyllas i med en kort förklaring av vad förbättringen handlar 

om. Förklaringen bör vara så pass utförlig att andra ur personalen kan förstå vad den 

handlar om, men den ska fortfarande vara så pass kort att en person snabbt ska kunna 

läsa den och ta in dess innehåll.  

 

Som tidigare nämnt så bör förslaget kunna kopplas till ett mål. Detta leder till att en 

kolumn för just mål är önskvärt på tavlan. Mål som kan vara relevanta att koppla 

problemen till är; CIP, EHS, Lean eller kvalitet. Dock så måste det internt i gruppen 

bestämmas vilka mål som är viktiga för just denna avdelning. Det måste även 

bestämmas vilka av dessa mål som är viktigast att arbeta med just nu. Detta så att 

förbättringsarbetets fokus ligger på relevanta problem. Har sektionen kommit långt i sitt 

arbete med lean men upplever problem med säkerheten så bör problem rörande säkerhet 

vara de problem som för tillfället tas upp på tavlan. 

 

Vem som skrev upp förslaget bör det också finnas en kolumn för. Detta för att om någon 

ur personalen skulle behöva ställa frågor om förbättringen eller dylik så ska man lätt 

kunna uppfatta vem man ska prata med. 

 

Det kan vara bra att veta när förslaget genomfördes. Var det länge sedan förslaget 

genomfördes kan det nog finnas mycket information om förslagets effekter och 

liknande. Infördes förslaget för några dagar sedan så kanske det finns intresse för fler 

personer att engagera sig i att vara med i förbättringsförsöket. Därför bör det finnas en 

kolumn för när förslaget är genomfört.  

 

Nedre delen av tavlan är avsedd att visualisera problem som är av vikt att lösa, men som 

ännu inte har ett lösningsförslag. 

 

Problemen som skrivs upp här kan vara problem som uppstår under det dagliga arbetet, 

eller problem som länge legat olösta i exceldokumentet. Det leder till att alla dessa 

problem inte ännu kommer vara inskrivna i exceldokumnetet. Dock så ska det gå att 

referera till var i exceldokumnetet man kan finna de som redan är inskrivna. Därför bör 

det finnas en kolumn för löpnummer även på denna del av tavlan. På detta sätt håller 

man även koll på vilka problem som är inskrivna i dokumentet eller inte. Har problemet 

ett löpnummer så är det inskrivet, har det inte ett nummer så kan det, om problemet är 

relevant, skrivas in i dokumentet. 

 

När någon ur personalen har ett lösningsförslag på problemet så skriver denne upp detta 

i lösningsförslags kolumnen. Lösningsförslaget måste inte fyllas i överdrivet utförligt då 

en chans till att förklara sitt förslag kommer att ges på förbättringsmöten. Mer om dessa 

möten under ”rutiner”. 

 

Även denna del av tavlan bör ha en kolumn avsedd för att skriva upp vilket mål 

problemet hör till. Syftet är samma som på den övre delen, att det säkerställer att arbete 

och energi läggs på rätt sorts problem. 
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Kolumnen när på denna del av tavlan refererar till när problemet blev uppskrivet på 

tavlan. Genom att skriva upp när problemet togs upp underlättar arbetet med att ha 

aktuella problem på tavlan och motverkar att problemen på tavlan sitter där alldeles för 

länge. 

 

Det bör finnas en kolumn som refererar till vem som skrev upp problemet. På så sätt kan 

personal som är intresserade av att veta mer om problemet eller diskutera det med den 

som skrivit upp det lätt kunna identifiera vem som gjort det. 

 

Det finns en del av tavlan som är avsedd för att visualisera statistik. 

Rekommendationen är att diagram från Pflow skrivs ut månadsvis och sätts upp där så 

att personalen är informerade om hur många förbättringar som är genomförda i 

jämförelse med målet. 

 

På den ytan kan även annan information om förbättringsarbetet sättas upp. Exempel på 

sådan information kan vara tider för möten rörande förbättringar, protokoll från möten 

m.m. 

 

Placering av tavlan 

Tavlan bör placeras på en plats där så många ur personalen som möjligt passerar varje 

dag. Detta för att tavlan ska kunna uppfylla sitt syfte med att kommunicera sektionens 

förbättringsarbete till personalen. 

 

Ett förslag är att den placeras i anslutning till personalens omklädningsrum då de flesta 

passerar in där varje dag för att byta om inför/efter dagens arbetspass. 

 

Rutiner 

Möten 

Möten bör införas för att öka kommunikationen gällande förbättringsarbetet mellan de 

tre grupperna på reningen. Mötets syfte skulle vara att diskutera problem och 

lösningsförslag och besluta om vilka problem och genomförda förbättringar som 

gruppen kan ha användning för och vilka förbättringsförslag som andra grupper kan ha 

nytta av. Utöver det så kan mötena vara en bra tillgång när det gäller att utveckla 

förbättringsarbetet inom grupperna. 

 

Mötet ska på ett effektivt sätt kunna gå igenom de föreslagna lösningarna och diskutera 

igenom vilka genomförda förbättringar som bör visualiseras och genom det bör mötet 

kunna omfatta endast 15 minuter. Exempel på dagordning för hur ett av dessa möten 

kan se ut: 
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1. Avstämning av beslut från föregående möte 

2. Genomgång av förbättringsförslag på tavlan 

a. Diskutera om något är aktuellt att genomföra 

3. Diskutera om de problem som skrivits upp på tavlan. Har lösningar hittats? 

4. Diskussion kring problem och förbättringsförslag inom gruppen.  

 

Mötet för Reningen bör, precis som på odlingen, schemaläggas för att säkerställa att de 

genomförs. Anledningen är också densamma som på odlingen. Personalen är i normala 

fall upptagna med sina ordinarie arbetsuppgifter och schemaläggs då inte mötena så 

kommer ordinarie arbetsuppgifter att prioriteras framför mötena vilket kommer leda till 

att mötena helt enkelt bara rinner ut i sanden. Schemaläggs mötena så ges dessutom en 

stor del av personalen en chans att kunna gå på mötena. 

 

Mötena bör genomföras, gruppvis, en gång per vecka. Finns inte tid och möjlighet att ha 

möte så ofta så måste de i alla fall genomföras en gång varannan vecka. 

 

Ansvar 

Det ska finnas en person ur varje grupp som är ansvarig för att hålla i mötet. Denna 

position bör vara permanent så att det konstant är en person med vana av mötena 

närvarande. Denna person ansvarar också för att ta problem och förslag som måste 

beslutas om på högre nivå vidare till produktionsledaren eller annan relevant person. 

 

Av övrig personal måste inte alla delta, men det borde vara tre stycken ur personalen 

som har som arbetsuppgift att gå på mötet. Dessa tre personer befinner sig på ett 

rullande schema. En gång varje månad så byts en eller flera av dessa personer ut. På så 

sätt kan man kontinuerligt få in nya idéer och tankar på mötena.  

 

Utöver dessa fyra personer så är övrig personal välkomna på mötet om de är 

intresserade. Personal som givit lösningsförslag på problem bör infinna sig på mötet för 

att kunna förklara vad deras förslag innebär. 

 

För att säkerställa att tavlan konstant är uppdaterad så har personen som skrev upp 

problemet eller förbättringsförslaget ansvar att ta bort detta från tavlan efter en lämplig 

tidsperiod. Förslaget är att både problem och förbättringsförslag presenteras på tavlan 

under ca 2 veckor.  

 

Framtagningen av nya förslag som ska skrivas upp på tavlan bör ske under mötet och 

personen som lägger fram förslaget kan ses som ansvarig för att skriva upp det och 

radera det när det inte lägre är aktuellt. 
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5.3 Konceptförslag för förrådet 

Tavlan 

Eftersom arbetet med ständiga förbättringar sker i en så pass liten grupp som jobbar 

tillsammans med ett starkt samarbete så sker arbetet med ständiga förbättringar i enighet 

med det dagliga arbetet vilket gör att de inte har samma behov av att visualisera sitt 

förbättringsarbete som odlingen och reningen har.  

 

Vid möten om förbättringar används en tavla för att lösa problem och utvärdera 

förbättringar. Detta tillsammans med exceldokumentet, där alla skriver in sina 

förbättringar löpande, gör att arbetet fungerar på ett bra sätt inom gruppen.  

Rutiner 
Just nu sker arbetet med ständiga förbättringar löpande under arbetsdagarna vilket 

fungerar bra för gruppen. Exceldokumentet används för att kategorisera och sätta status 

på förbättringarna.  

 

En rekommendation för att underlätta arbetet med att lyfta fram problem som legat 

länge men som undersöks på nytt är att införa ytterligare en färg ex; blå. Den blå färgen 

skulle markera problem som inte går att lösa nu beroende på brist på tid eller resurs, 

men som åter igen kan lyftas fram efter en viss tidsperiod. Detta skulle skapa en bättre 

översikt i exceldokumentet.  

 

5.4 Konceptförslag för väggen 

Syfte och mål 
Väggen ska uppföras i linje med Pfizers vision: 

”Vi ska bli en världsledande bioteknikleverantör!  

Genom erfarenhet, innovation och ständiga förbättringar skapar vi konkurrensfördelar åt 

våra kunder.” 

 

Pfizer har en vision som tydligt visar att de vill arbeta med utveckling av sin 

verksamhet. I linje med visionen bör väggen vara anpassad för att arbeta med dessa 

arbetsmetoder. Väggen ska visualisera Pfizers arbete med ständiga förbättringar och för 

att på ett mer detaljerat sätt kunna definiera hur detta ska utföras har det satts upp sex 

övergripande mål som väggen bör uppfylla.  

 

 Lättförstådd 

 Snygg och smakfull 

 Informativ 

 Intresseväckande 

 Inspirerande 

 Visa på bra förbättringsarbete 



Kap. 5 Resultat 

28 
 

 

Dessa mål sattes upp för att kunna utveckla väggen till något som stödjer visionen, 

alltså att väggen visar på erfarenhet, innovation och ständiga förbättringar. Flera av 

dessa mål är inbördes beroende och behövs alla för att uppnå ett godtagbart resultat.  

 

De grundläggande målen är att väggen ska vara lättförstådd för både personal och för 

besökare, alltså bör den information som presenteras på väggen vara framställd på ett 

sådant sätt att läsaren enkelt kan ta till sig informationen. 

 

Väggen är placerad på en plats där många personer passerar varje dag vilket gör att den 

tydligt kommer att synas för personalen men även för besökare som kommer till Pfizer. 

Därför är det ett krav att det som presenteras på väggen håller en viss estetik samt att 

väggen i helhet är något som ska vara trevligt att titta på för såväl anställd som 

besökare.  

 

Syftet för väggen är att på ett enkelt sätt kommunicera den information som är önskvärd 

för att uppfylla målen. Informationen ska röra det pågående arbetet kring ständiga 

förbättringar, arbetets utveckling samt annan relevant information. Siffror och framsteg 

bör uppdateras med jämna mellanrum.   

 

Innehållet på väggen ska väcka intresse hos förbipasserande och även locka till att 

återvända till väggen för att se uppdateringar och ny information som regelbundet bör 

presenteras.  

 

Informationen som presenteras på väggen bör bidra till att personal känner sig 

motiverad till att fortsätta förbättringsarbetet i linje med Pfizers vision och mål. 

 

Det ska finnas information som ska visa upp att målen för tidigare år har uppfyllts samt 

förmedla framstegen mot det nuvarande målet. Det ska visas upp exempel på bra 

förbättringsarbeten som gjort samt några positiva effekter som dessa förbättringar gett.    

 

Funktioner 
I bilaga 3 finns översiktsbilder på hur konceptet kan komma att se ut. 

Rubrik 

Högst upp på väggen ska det tydligt framgå vad väggen presenterar, därför bör rubriken 

finnas högst upp med tydlig text. Rubriken Ständiga förbättringar är ett uttryck som är 

vedertaget både på fabriken och i litteraturen och fyller då sitt syfte att informera både 

personal och besökare och väggens information.  

Tillsammans med rubriken kan en engelsk översättning finnas, Continuous 

improvements, för att ytterligare underlätta förståelsen för besökare.  
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Definition 

För ytterligare förklara vad ständiga förbättringar är på ett enkelt sätt finns en definition 

av vad förbättringar är skriven på väggen. Denna text ska vara kort och enkel att förstå 

sig på. Texten ska vara skriven på ett sätt som estetiskt passar på väggen. Definitionen 

som är föreslagen lyder:  

I syfte att motverka överbelastning, slöseri och ojämnheter i verksamheten utförs 

förbättringar med effekter som kvarstår. 

 

Månadens förbättring 

Funktionen skapar ett mötesrum för personalen att kunna ta lärdom från varandra 

genom att visualisera exempel på bra förbättringsarbete som sker på fabriken. 

Funktionen fungerar på så sätt att alla förbättringsgrupper på Pfizer lämnar månadsvis 

in en kort text om sina bästa förbättringsförslag till Maria Stigell Warnström som samlar 

in dem för att sedan välja ut och kategorisera de bästa förbättringsförslagen som kan 

sättas upp på väggen.  

 

På väggen ska det finnas plats för ett antal olika kategorier som på ett bra sätt kan dela 

upp förbättringarna så att de är kopplade mot ett mål. Exempel på kategorier är: 

 

EHS (Enviroment, health, security) - Förbättringar som görs till förmån för miljön, 

personalhälsa eller säkerhet. 

 

CIP (Cost improvment process) – Färbättringarna som resulterar i kostnadsbesparingar. 

 

Kvalitet – Förbättringarna som på något sätt förbättrar kvaliteten på utfört arbete. 

Bäst för flest – Förslag som på något sätt har gjort så att arbetet förbättras för en stor 

andel av personalen eller där det finns möjlighet för implementering hos flera andra 

grupper. 

 

Lean – Förbättringar som görs i enighet med leanarbetet.  

 

Rutiner och metoder – En förbättring av arbetet med ständiga förbättringar. 

 

Det behöver inte finnas en kandidat till varje kategori varje månad utan de olika 

kategoriernas syften är att visa mot vilket mål respektive förbättring är gjord. Månadens 

nya förbättringar placeras på väggen under respektive symbol. Pappret med 

förbättringen kan fästas med ringmekanismer. Nästa månad ska alla förbättringar hänga 

kvar och de nya kan hängas över de äldre på så sätt fylls kategorierna med många bra 

förbättringar som personalen kan läsa om. På dokumentet bör det finnas en kort 

beskrivning av problemet och av förbättringen. Vilken grupp som utförde arbetet samt 

hur man gick tillväga för att skapa förbättringen. Eventuellt en uppskattning av vilken 

vinst eller värde som förbättringen gett.  
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FIGUR 5.3. FUNKTION TILL VÄGGEN, MÅNADENS FÖRBÄTTRINGAR 

 

Penna och kort 

En förhoppning är att väggen ska inspirera förbipasserande till att komma på egna 

förbättringar eller utnyttja förbättringarna på väggen till sin egna grupp. Därför ska det 

finnas pennor och kort på väggen, dessa kan förbipasserande använda för att skriva ner 

sina idéer. Det är viktigt att dessa ställ alltid är påfyllda så att personalen vet att de kan 

gå dit för att hämta ett kort så fort en idé formas.  

 

För att informera om korten finns textraden bredvid; Inspirerad? Skriv ner din 

förbättring innan du glömmer! 

 

Målstaplar  

För att visualisera antalet förbättringar som görs tillsammans på fabriken används två 

målstaplar som är graderad från noll upp till årets mål. På den ena stapeln kommer 

målet att skrivas som förbättringar per person och på den andra som det totala antalet 

förbättringar som görs tillsammans på fabriken. Staplarna är formade som pilar som 

sträcker sig upp mot taket. Inuti staplarna finns skala som är graderad så att antalet för 

målet finns vi toppen. På ena sidan av skalan finns markeringar för resultatet för 2010 

och 2011.  

 

Mitt i mellan ska det finnas mindre horisontell pil som markerar nuläget just nu. Pilen 

flyttas av Maria Stigell Warnström månadsvis när hon sammanställt resultatet för 

månaden. Pilen kan fästas på ett snöre med stopp, snöret dras igenom två ringar som 

fästs högst upp och längst ner på väggen. Pilen kan nu enkelt flyttas upp på skalan och 

markera månadens reslutat på båda staplarna.  
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FIGUR 5.4. FUNKTION TILL VÄGGEN, MÅLSTAPEL 

Mötesannonstavla 

På väggen finns en tavla som används för att annonsera om möten som kommer att 

hållas om förbättringar. Personalen få annonsera om vilka möten de vill, möten som 

hålls internt inom guppen eller möten där andra grupper är välkomna att vara med på för 

att lösa problem som rör flera grupper.  På annonsen bör det stå när och var mötet ska 

hållas, vilka som är välkomna att delta samt vad mötet kommer att behandla.  

 

Vidare finns en sektion på tavlan för Nätverket för Ständiga förbättringar, här kan 

information samlas om vad guppen gör för något, när nästa möte kommer att hållas och 

agendan för mötet. Det har också lämnats plats för personal att skiva ner önskemål för 

vad som kan behandlas på mötet.  

 

 
FIGUR 5.5. FUNKTION TILL VÄGGEN, MÖTESTAVLA 
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Framtidsresan 

En tavla kommer att finnas för information om Framtidsresan. Tavlan kan användas för 

att informera om vad framtidsresan är, nya uppdateringar eller för att redovisa resultat 

från de olika grupperna.  

 

Problemlösningstips 

Upphängd på väggen finns ett häfte innehållande tips som kan användas vid 

problemlösning. Häftet innehåller olika metoder som kan användas konkret under 

förbättringsmöten eller när man ensam eller i grupp försöker lösa ett problem. Exempel 

på metoder som kan finnas i häftet är; M1, fiskbensdiagram, 5 varför, sex tänkarhattar, 

PDCA och flödesdiagram.  

 

Häftet ska kunna tas ner från väggen och användas inne i innovationsrummet när det 

behövs under mötena.  

 

Workshops 

Under möten med Nätverket för ständiga förbättringar brukar Maria Stigell Warnström 

ha en workshop med olika teman för varje möte. Det som gås igenom på workshopen 

ska efter mötet placeras på utsatt plats på väggen för personalen att ta del av.  

 

Problemlösningar 

I ett ställ kommer det att finnas kort med flera kluriga uppgifter som kräver logiskt 

tänkande och problemlösning. Korten kan tas från stället eller lösas på plats men ska 

uppmuntra till samarbete mellan kollegorna så att en diskussion kring problemlösning 

skapas.  

 

Bemötningstips 

På väggen kommer det finnas en sorts bemötningsskola där det finns konkreta tips om 

vad personalen bör tänka på kring kommunikation och bemötning i samband med 

förbättringsarbetet. Texten är lätt att läsa samt att ta till sig och använda i det dagliga 

arbetet.  

5.5 Fortsatt arbete för odlingen 
Arbetet med ständiga förbättringar måste även det ständigt förbättras. Det som 

presenteras i resultatdelen är resultat av tio veckors observationer, detta leder då till att 

det finns arbete kvar att göra. 

 

Det som bör genomföras på odlingen nu är att implementera tavlan och de rutiner som 

föreslagits. Dessa bör testas under en viss tidsperiod och sedan bör arbetet utvärderas. 

Detta för att undersöka om tavlan och rutinerna går att utveckla ytterligare för att 

anpassas ännu bättre för odlingens behov. 
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Odlingen bör undersöka möjligheten att kunna börja följa upp sina förbättringar för att 

säkerställa att de uppfyller sitt syfte. För detta bör de senare sätta upp rutiner för att 

utvärdering och uppföljning sker efter rätt tid och följer ett standardiserat arbetssätt.  

 

Rutiner bör sättas upp för när förbättringsförslag som ej genomförts ska tas bort. Detta 

för att en mängd förslag som inte är genomförbara inte ska ligga kvar under en för lång 

tidsperiod. Har förslaget inte genomförts efter en viss tid kan det vara så att förslaget 

inte längre är aktuellt och det kan därför vara en bra idé att rensa bort den. 

 

I resultatdelen lades ett förslag rörande att införa ytterligare en färg i exceldokumentet 

för att underlätta arbetet med att veta vilka förslag som skulle kunna vara aktuella att 

åter tas upp inom en viss tidsram. Anses förslaget rörande färgen inte passa för odlingen 

så bör ändå någon sorts rutin för hur gamla olösta problem och ej genomförda 

förbättringar ska tas upp sättas upp. Rutinerna bör då även innefatta hur man tar beslut 

om när förbättringsförslag som ej är genomförda ska tas bort, alltså när förbättringen ej 

längre är aktuell. 

 

Det bör undersökas möjligheten till att öka samarbetet inom sektionen. Att införa en 

förbättringstavla och förbättringsmöten är till hjälp, men samarbetet och 

kommunikationen bör kunna ökas ytterligare. 

 

Förslag rörande om det ska finnas en gruppansvarig i varje grupp bör utvecklas. 

Utvärdering bör göras för att se om den personen kan vara ansvarig för rapportering 

eller avstämning till produktionsledare. Detta kan vara till hjälp för att säkerställa att 

möten genomförs så som det är tänkt och att personen i fråga tar det ansvar som lagts på 

den samt att den får stöd uppifrån.  

 

För att det ovannämnda ska kunna genomföras och för att förbättringsarbetet ska 

utvecklas så bör det undersökas när det finns tid för att arbeta med just förbättringar.  

 

5.6 Fortsatt arbete för reningen 
Även reningen måste fortsätta att ständigt utveckla sitt arbete med ständiga 

förbättringar.  

 

Reningen bör, som odlingen, nu implementera den föreslagna tavlan och de föreslagna 

rutinerna. Detta bör testas under en viss tidsperiod för att sedan utvärderas. 

Undersökningar om tavlan kan modifieras för att ännu bättre passa reningen och deras 

behov bör genomföras. Rutinerna bör också ses över. Kanske finns det effektivare sätt 

att genomföra mötena eller dylikt. 

 

Reningen bör undersöka möjligheten att börja följa upp sina förbättringar. Detta skulle 

gynna dem på många olika sätt. Bland annat skulle leda till att de fick bättre överblick 

över vilka förbättringar som gett stort värde och på så sätt bör sättas upp på tavlan.  
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I resultatdelen lades ett förslag rörande att införa ytterligare en färg i exceldokumentet 

för att underlätta arbetet med att veta vilka förslag som skulle kunna vara aktuella att 

åter tas upp inom en viss tidsram. Det bör undersökas om detta är något för reningen, 

anses det inte vara det så bör ändå rutiner för när problem eller förbättringsförslag som 

legat länge ska tas upp igen. Även rutiner för när gamla förbättringsförslag ska uteslutas 

bör sättas upp. 

 

Tavlan och rutinernas syfte är delvis att öka kommunikationen mellan personalen som 

arbetar på reningen. Detta är dock bara en liten del. Det bör undersökas vidare vad man 

kan göra på reningen för att kommunikationen rörande förbättringsarbetet ska fungera 

bra. 

 

För att förbättringsarbetet ska kunna utvecklas så krävs tid. Det bör analyseras och 

undersökas hur mycket tid som finns tillgänglig för att arbeta med förbättringar. Genom 

att få redan på hur mycket tid som finns så kan metoderna och rutinerna kring 

förbättringsarbetet anpassas för att bli så optimalt som möjligt för målgruppen. 

 

5.7 Fortsatt arbete för förrådet 
För att ytterligare utveckla arbetet med ständiga förbättringar på förrådet bör arbetet 

standardiseras med rutiner och schemalagda möten. Att standardisera arbetssätt görs för 

att beskriva det bästa kända, överenskomna sättet att arbeta. Att sprida standarder till 

personalen som berörs men även till andra grupper i fabriken innebär också att sprida 

kunskap och bidra till lärande
9
.  

 

Att skriva ner standardiserade rutiner säkrar också arbetets fortgång eftersom rutinerna 

kan vara till stor hjälp om omständigheterna i gruppen skulle förändras. Rutinerna kan 

vara ett stöd om en nyckelperson inte finns kvar eller om tidschemat förändras och 

förbättringsarbetet måste nedprioriteras. Kan rutinerna beskrivas på ett konkret sätt är 

det också lättare att hitta förbättringsmöjligheter i förbättringsarbetet.  

 

I samband med detta kan det övervägas att sätta upp tider för förbättringsmötena så att 

de sker med tidsbestämda intervall. Mötena borde vara regelbundna för att all personal 

ska ha möjlighet att förbereda sig inför mötet och ta med förbättringar för diskussion. 

Genom ett sådant arbetsätt kan möten användas för att diskutera problem som annars 

inte skulle tagits upp eftersom spontana möten tenderar att ha en bestämd agenda.     

 

Ett arbete kan påbörjas för att följa upp och utvärdera förbättringsförlag som har 

genomförts inom gruppen. Uppföljningen kan innebära att personalen tittar på värdet av 

vad förbättringarna har gett.  De kan även titta på i vilken kategori som flest 

                                                           
9 Petersson, P. Johansson, O. Broman, M. Blücher, D. Alsterman, H (2009) sida 71 
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förbättringar görs, har de kommit långt med arbetet i en kategori kan det övervägas att 

istället fokusera på andra kategorier.  

 

Eftersom förrådet har ett väl fungerande arbete med ständiga förbättringar kan detta 

över tiden utvecklas genom att gruppen börjar använda sig av olika metoder för att hitta 

nya potentiella förbättringsmöjligheter. Metoderna som kan användas beror på gruppens 

kunskap inom detta område men kan göras genom olika kartläggningar eller analyser.  

 

5.8 Fortsatt arbete för väggen 
Resultatet som tagits fram till förbättringsväggen är ett förslag som är gjort utifrån en 

uppskattning av vilket behov som finns på Pfizer, därför måste konceptet gås igenom av 

ansvariga innan implementering. Till en del av funktionerna behöver man endast 

fundera på om funktionen skulle fungera på Pfizer för att sedan inskaffa nödvändig 

resurs för implementering. Till andra funktioner måste rutiner klargöras för hur 

funktioner ska efter implementeringen användas och uppdateras. 

 

Några funktioner har lämnats öppna för Pfizer själva att utveckla till en färdig funktion, 

exempel framtidsresans tavla, funktionen är vid projektets slut endast en idé men 

behöver utvecklas vidare av ansvarig personal.  

 

Något annat att arbeta med kan vara att utveckla väggens estetik. Konceptet som är 

föreslaget har inriktats på funktioner som tillgodoser behovet och därmed kan det 

behövas göra tillägg till konceptet i form av bakgrundsfärger eller målningar som ökar 

estetiken och om önskat binder ihop väggen med innovationsrummet. 

 

Väggens framtida utveckling bör ske i samråd med övrig personal på fabriken. Att låta 

personalen vara en del av utvecklingen bör vara naturligt eftersom de själva ska kunna 

använda sig av funktionerna.  

 

Funktionerna kan bytas ut löpande för att upprätthålla ett intresse för att läsa om och 

delaktigt redovisa förbättringsarbetet på fabriken. Funktionerna kan därför testas och 

bytas ut mot nya bättre funktioner.  

 

Eftersom väggen består av många olika funktioner som kan bytas ut och förändras kan 

också färger och teman bytas up när funktionerna uppdateras för att skapa förändring. 

 

För att funktionerna ska fungera som planerat är det av största vikt att hålla 

informationen uppdaterad enligt de rutiner som satts upp annars kan intresset från 

personalen tappas. Funktioner som innehåller åtgångsprodukter som pennor, kort, 

kluringar, bör underhållas med påfyllning så dessa inte heller står utan värde.  

  

Ansvariga för väggen bör föregå med gott exempel genom att använda funktionerna på 

de sätt som det är ämnade för att skapa rutin och intresse.  
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Väggen bör fungera som en kommunikation till olika grupper på fabriken kring 

förbättringsarbetet. Därför bör förändringar som införs eller ny beslut som tas redovisas 

på väggen. På så sätt få alla berörda ta del av förändringarna som görs.  

 

Till en början måste grupperna behöva en del påtyrkningar och påminnelser för att 

använda väggens funktioner, inte minst att skicka in förslag till månadens förbättringar. 

Därför är det viktigt att göra påminnelser i mailutskick, möten och på intranätet. 

Uppmuntra inte bara ansvariga utan låt all personal få vara med att tycka till. 
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6 Slutsats 

6.1 Odlingen 
Odlingen har ett behov av en tavla för att öka kommunikationen inom sektionen och för 

att kunna lyfta fram de delar av förbättringsarbetet som är relevant.  

 

Odlingen har ett tydligt behov av en förbättringstavla eller dyl. Personalen är uppdelad i 

olika delar av fabriken och ett enkelt sätt att kommunicera förbättringsarbetet skulle 

kunna gynna arbetet med förbättringar. 

 

Det har under projektets gång undersökts om det bör vara en tavla som tar upp alla 

förbättringsförslag. Att tavlan då skulle fungera som ett enkelt ställe för personalen att 

skriva upp sina förbättringar allt eftersom de kommer på dem. Dock så uppfyller till stor 

del redan exceldokumnetet den funktionen, vilket ledde fram till att det ansågs vara bäst 

att använda tavlan främst för att ta upp olösta problem och ej genomförda förbättringar. 

 

6.2 Reningen 
Reningens behov av en tavla skiljer sig från odlingens behov. Personalen har relativt bra 

överblick av förbättringarna i exceldokumentet, men få sätter sig ner och läser igenom 

hela dokumentet för att hitta genomförda förbättringar som den kan ha användning för. 

 

Reningen är dessutom relativt tydligt uppdelad i tre grupper. Det genomförs 

förbättringar i alla dessa grupper som de andra två grupperna skulle kunna ha 

användning av.  En tavla skulle öka möjligheten att kommunicera dessa förbättringar till 

övriga grupper. 

 

Det är inte bara genomförda förbättringar som kan behöva kommuniceras mellan 

grupperna. När en grupp har ett problem som är av vikt att lösa, men finner ingen bra 

lösning på det hela så kan det vara bra att kommunicera ut problemet till övrig personal 

då kompetensen för att lösa problemet kan finnas i någon av de andra grupperna. 

 

6.3 Odlingen och reningen 
Till en början var målet att utveckla en tavla som skulle kunna ses som en 

standardiserad tavla för alla fyra produktionssektioner. Ju mer information som kom in 

desto klarare blev det att det inte var den optimala lösningen just nu. Endast reningen, 

odlingen och förrådet har dock undersökts under detta projekt, men det är ganska klart 

att de arbetar olika med förbättringar och därmed även har olika behov. 

 

Pfizer har kommit långt i sitt förbättringsarbete. I år är målet som sagt att 24 

förbättringar per person ska genomföras. Det leder till att det helt enkelt genomförs en 

stor mängd förbättringar. Att säga att det är förbättringar som är kopplade till ett mål 
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som ska visualiseras hjälper förhoppningsvis till för att öka kvaliteten på den mängd 

förbättringar som genomförs. Dessutom så hjälper det till att lättare kunna bestämma 

vilka förbättringar som är relevanta att ta upp på tavlan och inte. 

 

Även om förbättringarna idag inte mäts i annat än antal så ansågs det att de problem 

som skulle få sättas upp på tavlan ändå skulle ha ett syfte, och då är det lättast att säga 

att förbättringen bör kunna kopplas till ett mål. Att koppla förbättringarna till ett mål är 

dessutom ett naturligt steg att ta, efter att under en lång tid mätt endast antal 

förbättringar. Därför ansågs det vara viktig att en kolumn för mål innefattas i tavlan för 

att tavlan ska fungera som det är tänkt. 

 

När det beslutades att det skulle vara en tavla som tog upp större problem och 

förbättringar så ansågs det att det skulle behövas ett system för att välja ut vilka problem 

och förbättringar som skulle kunna ta plats på tavlan.  

 

Rekommendationen i denna rapport är att lägga till en till färg i exceldokumentet och en 

tid för när problemet bör tas upp igen. Detta skulle vara den enklaste och mest 

överskådliga lösningen för att kontrollera att olösta problem lyfts fram när det är 

passande. Att göra ändringar i exceldokumentet ligger dock egentligen utanför detta 

projekts avgränsningar och bör endast ses som ett enkelt förslag för att lätt kunna välja 

ut det som är viktigt. 

 

För att tavlan ska kunna uppfylla sitt syfte så kommer rutiner kring hur den ska 

användas att behöva upprättas. Det bör genomföras regelbundna möten med relevant 

personal för att säkerställa att det kontinuerligt förekommer diskussioner rörande 

förbättringsarbetet. Förhoppningen med att ha möten där en öppen dialog kan 

förekomma är att fler problem kan lösas och att fler förbättringsförslag kommer fram. 

6.4 Förrådet 
Efter analysen av förrådets arbete med förbättringar ansågs det att behovet av att få en 

ny tavla utvecklad för förbättringsarbete inte var nödvändigt. Detta för att gruppen 

jobbar väldig nära tillsammans och har lätt att tillsammans sitta ner i ett möte och 

diskutera fram lösningar på problem som uppkommit.  

 

Personalen använder en tavla som finns i möteslokalen för att under mötet visualisera 

problem och förbättringar. När beslut tagits om genomförande och ansvars skrivs detta 

ner i exceldokumentet som personalen dagligen har tillgång till eftersom samtliga 

jobbar i kontorsmiljö. På grund av detta tycktes det inte att en ny standardiserad tavla 

var nödvändig.  

 

De synpunkter som kom fram kring arbetet var slumpmässigheten och brist på struktur. 

Att arbeta som de gör nu gör att ständiga förbättringar blir en del utav det dagliga 

arbetet och problemen diskuterar när det finns engagemang och vilja till nya lösningar. 

Det kan vara ett bra sätt att arbeta eftersom förslagen som görs blir genomtänkta och det 
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är viktiga problem som diskuteras. Problemet ligger i att det är svårt att upprätthålla ett 

arbetssätt som saknar rutiner. Skulle det ske förändringar i gruppen skulle 

förbättringsarbetet påverkas mer än vad det skulle om det fans standardrutiner. Det 

skulle dessutom bli lättare att utveckla arbetssättet i framtiden.   

 

Genom att utveckla arbetet och att inte bara genomföra förbättringar utan aktivt leta 

efter problemområden som kan förbättras så kan förbättringarna få större betydelse för 

verksamheten och därför skapa större värde. Genom att utvärdera förbättringarna kan 

värdet av dem uppskattas och det kan då göras satsningar inom de områden för det 

skapas mest värde eller de områden där finns störst behov av det.  

6.5 Väggen 
I rapportens resultat finns en text kring målen som är uppsatta för väggen. Dessa mål är 

skrivna så att arbetet med väggen kan bli ett pågående projekt som ska kunna 

överlämnas till processägaren efter examensarbetets slut. På så sätt kan arbetet fortsätta 

att utvecklas efter de mål som satts upp och projektet blir lättare att hålla samman. 

Målen är skrivna på ett övergripande sätt och det finns möjlighet att uppfylla dem på 

olika sätt.  

 

Funktionerna som är föreslagna för väggen är förslag och tips på hur väggen kan 

användas för att nå målen. Konceptet kan förändras av processägaren efter 

examensarbete genom att ta bort, lägga till eller förända funktionerna som är föreslagna. 

Konceptet bör utvecklas efter att de implementerats då värdet av funktionerna kan 

uppskattas. Därefter kan en utvärdering göras kring vilka funktioner som fungerar bra 

och vilka som fungerar sämre samt vad som bör förändras.  
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7 Diskussion 

7.1 Arbetet 
Syftet med projektet var att analysera behovet av visualisering och utveckling av 

förbättringsarbetet på samtliga fyra sektioner på produktionsavdelningen. Berörd 

personal har blivit kontaktad och tillfrågad att delta i analysen och vi har endast gått 

vidare med den personal som från början visat intresse för att hjälpa till i analysen. På 

grund av detta har vi kunnat fokusera på utvalda delar av produktionsavdelningen. Vi 

ansåg att det var ett bra beslut att fokusera på de grupper som hade bäst förutsättningar 

för att delta i projektet då brist på tid kan göra att arbetet blir mer detaljerat när vissa 

grupper inte deltagit. 

Till en början var även tanken att det skulle tas fram en standardiserad tavla som hela 

produktionen kunde använda av sig och på så sätt skulle de bli mer en avdelning än fyra 

sektioner. Även om det många gånger är bra med standardisering så såg vi under 

projektets gång att det skulle bli svårt att komma fram till något som alla kunde använda 

sig av, speciellt då vi inte kommit i kontakt med alla sektionerna. 

De sektioner som vi varit i kontakt med har alla olika sätt att arbeta, de är indelade i 

olika stora grupper och har olika sätt att ta sig an sitt förbättringsarbete. Detta ledde till 

resultatet att de skulle bli två olika tavlor. Tavlorna i sig är inte jätteolika, vilket skulle 

kunna leda till att de efter implementering och utvärdering skulle kunna se över sitt 

arbete och diskutera om det som är bra från de olika tavlorna inte går att slå ihop och på 

så sätt ge produktionen en gemensam standardiserad tavla. 

Om det hade funnit tid över hade denna kunnats läggas på att redovisa resultatet för 

berörd personal för att ta in feedback och åsikter och sedan kunna omarbeta koncepten. 

Detta hade förhindrat att konceptet eventuellt kan innehålla resultat av 

missuppfattningar vid nulägesanalysen eller dyl. Under projektets gång har vi istället 

försökt ta upp oklarheter med de berörda för att på ett tidigt stadium reda ut frågetecken 

för att förhindra fel i rapporten.  

7.2 Övriga observationer 
När projektet påbörjades fanns ambitioner att påbörja utvecklingen av ett standardiserat 

arbete för produktionen. Efter nulägesanalysen ansåg vi att det skulle vara problematiskt 

för de olika sektionerna på produktionen att använda ett standardiserat arbetsätt då de 

redan nu har olika arbetsätt i övrigt. Eftersom standarden skulle vara ett försök till att 

öka samarbetet på produktionsavdelningen tycker vi istället att de borde försöka 

anordna träffar där de olika sektionerna byter erfarenheter med varandra kring 

förbättringsarbete på sektionen. Detta kan ge inspiration till de mottagande sektionerna 

men även ett sätt att få personalen att arbeta med sin egen sektion på allvar då en 

redogörelse av arbetet och rutinerna förväntas.  
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Mötena som hålls med nätverket för ständiga förbättringar tycker vi är ett utmärkt sätt 

att engagera personalen i förbättringsarbetet samt att stötta och hjälpa de som behöver. 

Vi tycker nu att dessa möten behöver utvecklas för att man ska ta tillvara på möjligheten 

att utveckla arbetet. Mötena bör hållas så ofta som möjligt, minst en gång varannan 

månad. En satsning bör också göras för att öka närvaroantalet på mötena så att samtliga 

grupper är representerade. Använd tillfället för tvärfunktionellt utbytte och lärdom samt 

en förutbestämd agande, det kan göra att medlemmarna kan förbereda sig bättre för 

mötet samt att de vet hur pass viktigt mötet är att närvara på. 

 

Att arbeta med ständiga förbättringar är något som gynnar verksamheten på flera olika 

plan och det är därför viktigt att ta det på allvar. Ett bra förbättringsarbete består av 

engagerad personal, bra verktyg samt avsatt tid för arbetet. På Pfizer finns det ett stort 

engagemang från både personal, chefer och ledning, verktygen och metoderna utvecklas 

hela tiden men det måste också ges tid för att hinna arbeta med förbättringar.  
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Bilaga 1. Benchmarking på kemisk analys  
En intervju med Maria Ekmark 

Kemisk analys är en del av Quality control på Pfizers fabrik i Strängnäs. De har ansvar 

för provtagningar och kvalitetskontroller. Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter så har de 

ett relativt väl fungerande system för inlämning av förbättringsförslag och ett stort 

engagemang från de anställda på avdelningen. De använder sig både av ett 

Exceldokument för att dokumentera alla förbättringar och en whiteboardtavla för att 

kunna visualisera dessa. 

Maria Ekmark berättar att det är obligatoriskt att skriva in sina förbättringar i 

Exceldokumentet. Detta för att det är från Exceldokumentet som de räknar sina 

förbättringar och det är även där som de kan kontrollera om förbättringen är utförd, 

påbörjad eller nedlagd. De olika statusarna för förbättringarna visas med olika färger i 

dokumentet, grön för klar, gul för påbörjad och röd för nedlagd.  

Systemet med Excelsystemen är enligt Maria krångligt för de som arbetar på kemisk 

analys. De använder datorerna för andra program än just Excel och för att kunna öppna 

Excel så krävs inloggning. En dålig dag kan inloggningen ta upp till tio minuter och i 

värsta fall så kraschar datorn vid inloggningen och detta leder då till förseningar i 

arbetet. Konsekvensen av detta har blivit att personer inte skriver in sina förbättringar 

direkt när de kommer på dem och när de sedan får tid över så de kan skriva in 

förbättringen så har personen i fråga glömt vad förbättringen var. Maria tror att om det 

var enklare att skriva in förbättringarna i Exceldokumentet så skulle det gynna systemet.  

Att skriva upp sitt lösningsförslag på tavlan är idag frivilligt. De förslag som skrivs upp 

på tavlan bör även redan vara införda i Exceldokumentet. Mycket enkla förbättringar 

som går att genomföra på en gång så som t.ex. 5s i en hylla tas inte upp på tavlan. 

Tavlan används av viss personal, men inte av alla. Detta kan bero på att den inte är 

placerad där all personal passerar under sitt dagliga arbete. Tavlan är placerad på våning 

tre men hälften av personalen arbetar på våning två. Det är alltså en omväg för viss 

personal att gå och skriva upp sitt förslag på tavlan. Något som missgynnar systemet. 

Förslagen skrivs upp på tavlan för att andra ska kunna ta del av dem. Det kan vara så att 

en förbättring går att göra på många olika ställen på avdelningen. Ligger förbättringen 

då endast i en Excelfil så är det lätt att förbättringen aldrig uppmärksammas av de 

personer som kan ha nytta av den. Det kan även vara så att om en person utför en 

förbättring så skapar det förutsättningar för att en annan förbättring kan genomföras av 

en annan ur personalen. Återigen så är det då lätt att förbättringen förbises och att 

ytterligare förbättringar som bygger på den första förbättringen aldrig genomförs. 

På tavlan finns tre kolumner; löpnummer, förbättringsförslag och vem som lämnat 

förslaget. Det finns även visualiserat i ett diagram hur många förbättringar som utförts, 

dock utan någon referens till hur den siffran är bra eller dålig i jämförelse med målet. 

Maria Ekmark anser inte att något saknas på tavlan då hon ser styrkor med att deras 



 

 

tavla är så pass simpel. Dock så ifrågasätter Maria systemet med just whiteboards för att 

visualisera förbättringsarbetet då det som tidigare nämnt finns brister med att t.ex. 

personer inte går förbi den i det dagliga arbetet. Hon håller nu själv på att utveckla ett 

nytt system för kemiska analysavdelningen som förhoppningsvis leder till att 

förbättringarna kan visualiseras ytterligare och bättre anpassas efter just deras behov. 

En gång i veckan genomförs ett möte där Maria Ekmark som är förbättringskoordinator 

på kemisk analys, den som är ekonomisk ansvarig och två ur personalen på kemisk 

analysavdelningen deltar. Den som är ekonomisk ansvarig deltar eftersom att vissa 

förbättringar kostar pengar och det behövs snabba beslut huruvida förbättringarna kan 

genomföras eller ej. Det finns ett rullande schema för de två från personalen som deltar 

vid mötet. En gång varannan månad så byts dessa personer ut. Under mötet går de 

igenom de förbättringar som finns uppskrivna på tavlan och kontrollerar status för 

dessa. Tanken med dessa möten är att alla som skrivit upp ett förbättringsförslag ska 

kunna delta vid mötet för att förklara sin förbättring och varför den borde genomföras. 

Maria nämner dock att det är svårt att få personal att komma till detta möte då det ibland 

kolliderar med ordinarie arbetsuppgifter. För förslag som måste förklaras innan det kan 

beslutas om genomförande och personen som lagt förslaget inte närvarar vid 

veckomötet så får förslaget helt enkelt stå kvar till nästa vecka då personen kanske har 

möjlighet att närvara. 

Maria Ekmark säger att ansvar inte har varit något problem att dela ut. Den som lägger 

förslaget är ofta också ansvarig för genomförandet. Det kan dock vara så att personen i 

fråga behöver hjälp och då tas extra personer in arbetet med förbättringen för att kunna 

genomföra den. Ibland är området för förbättringen någon annans än den som lägger 

förslaget. Vid dessa fall så tillfaller ansvaret för förbättringen den som har ansvaret för 

det området som förbättringen berör. 

Uppföljning är något som saknas på kemisk analysavdelningen. Maria berättar att de 

aldrig under mötena går igenom gamla olösta eller ogenomförda problem eller 

förbättringar. Vid slutet av varje år har de haft olika system för hur de ska behandla ej 

genomförda förbättringsförslag. Ett år tog de helt enkelt bort alla förbättringar med 

motiveringen att om förbättringen fortfarande var aktuell så skulle förbättringsförslaget 

läggas igen under det kommande året. Ett år så satt ett antal personer från avdelningen 

en hel dag och gick igenom gamla förslag för att bedöma vad som skulle ske med dessa. 

Gällande resultat av genomförda förbättringar så finns ingen uppföljning alls. 

  



 

 

Bilaga 2. Benchmarking på Atlas Copco Craelius AB 
En intervju med Tove Mouralt   

Atlas Copco Craelius har sin anläggning i Märsta där de utvecklar, tillverkar och 

marknadsför utrustning för undersökningsborrning och markförstärkning.
10

 På Craelius 

har arbetet med ständiga förbättringar pågått sedan i oktober 2011. Ansvarig för arbetet 

är produktionsledaren Tove Mouralt.  

Arbetet med ständiga förbättringar fungerar genom att den personen som har ett 

förbättringsförslag skriver det på en post-it-lapp och fäster den på Whiteboardtavlan i 

lunchrummet. Lappen placeras i rutan inbox och den blir sedan kategoriserad av Tove 

till någon av de fyra personerna som är ansvarig för förbättringarna på Craelius. De fyra 

personerna har olika ansvarsområden som innebär att de har ansvar för beslut och 

genomförande av förbättringarna.  

Varje torsdag har de fyra ansvarig och ibland Tove ett möte för att gå igenom alla 

förbättringar på tavlan. Där kan Tove ta beslut kring de förslag som kommer att kosta 

över 5 000 kr. Blir ett förbättringsförslag avslaget flyttas post-it-lappen till en 

avslagsruta tillsammans med en kommentar varför det inte kan genomföras. Lappen kan 

även flyttas till olika rutor beroende på status och de kan även få olika grader av 

prioritet. På sidan av tavlan finns en lista på redan genomförda förbättringsförslag. 

Förbättringar som är något större som kommer att kräva mer resurser, tid eller pengar 

går igenom teamleadern eller till Tove direkt. Uppföljningen sker genom listan som 

visar vilka förbättringsförslag som genomförs men även på gruppmötena varannan 

vecka då hon snabbt går igenom pågående förbättringar.  

Tove tycker att arbetet går bra än så länge men hoppas i framtiden på att kunna lägga 

mer ansvar på personalen och därmed involvera fler i förbättringsprocessen.  

Tove tror att det är viktigt med återkoppling genom att visa att så många som möjligt av 

förbättringsförslagen genomförs snabbt och därmed motiverar det personalen att lämna 

in fler förbättringsförslag.  

  

                                                           
10 Atlas Copco (2012) Atlas Copco Craelius www.atlascopco.se (2012-05-03) 

http://www.atlascopco.se/


 

 

Bilaga 3. Översiktsbilder på väggen 
I. Helbild av väggen 
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III. Höger sida av väggen 
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