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Sammanfattning 

Som en följd till den högteknologiska utvecklingen runt omkring i världen möter tillverkande 

företag i Sverige stora utmaningar för att kunna följa med denna utveckling, och konkurrera 

med andra. Att uppnå en genomgående resurseffektivitet inom produktionen är en av de 

största utmaningarna som företag strävar efter att åstadkomma. 
 

Syftet med arbetet är att besvara frågeställningen “Vilka metoder och mätetal som företag 

använder sig av för att utveckla sin befintliga resurseffektivitet?”. Detta har gjorts genom att 

först göra en bred informationssökning inom ämnet för att hitta vetenskapliga artiklar och 

därefter smalna av till det som är mest relevant för arbetet. Dessutom har två fallstudier gjorts 

hos Scania och Octapharma för att se vad de använder sig för metoder och mätetal och 

eventuellt jämföra deras svar med de vetenskapliga studierna som valdes. Tanken bakom valet 

av dessa två företag var att Scania är ett betydligt större företag än Octapharma och båda 

företagen är aktiva inom två olika branscher. 
 

Arbetet gav följande resultat: De olika beståndsdelar inom Lean tillämpas som metoder för att 

uppnå en resurseffektiv produktion inom företagen som intervjuades och de vetenskapliga 

studierna som undersöktes. Dock finns det en relation mellan storleken på ett företag och dess 

grad av Lean implementering. Ju större företag desto högre grad av Lean implementering. 

OEE och OPE var de mätetalen som används inom Scania, medan Octapharma inte hade 

några specifika mätetal utan företaget använder sig av manuell kontroll för att mäta 

effektiviteten. Dessutom insågs det att kommunikation är en nödvändig faktor till en 

resurseffektiv produktion. Storleken på företag påverkar dess val av kommunikationssätt. Det 

vill säga att större företag har mer struktur och lägger mer resurser för att se till att 

kommunikationen med sina anställda blir så effektivt som möjligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  



Abstract 

As a consequence of the rapid technology development around the world, large manufacturing 

companies in Sweden face great challenges in order to keep up with development, and to 

compete with others. Achieving a resource-efficient production is one of the biggest 

challenges that companies strive to achieve. 

 

The purpose of this thesis is to answer the question "What methods and measures is used by 

companies to develop their existing resource efficiency?” It was done by first making a broad 

research about the particular subject in order to find scientific articles and thereafter all the 

information was narrowed down. In addition, two case studies was executed at Scania and 

Octapharma to investigate what types of methods and measures they use. The results of the 

interviews at the two companies were to be compared with the findings in the scientific 

articles to see how they complete each other.  
 

The thesis provided the following results: The different parts within Lean is practiced as 

methods in order to achieve a resource-efficient production in the companies that were 

interviewed and in the selected scientific articles. There is a correlation between the size of a 

company and its ability to fully implement Lean. A larger company is usually able to 

implement Lean to a larger extent than a smaller one. OEE and OPE are two measures that 

were used by Scania, while Octapharma did not use any measures because they measure the 

efficiency manually. Moreover, communication is a necessary factor in order to achieve a 

efficient production. The size of the company has an impact on the level of the 

communication as well. A larger company has a better overall structure and puts in more time 

and resources to make the communication as effective as possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Som en följd till vår kandidatexamen inom industriell produktion så skulle denna rapport 

skrivas. Kursen Examensarbete inom Industriell Produktion MG100X hölls vid kungliga 

tekniska högskolan under vårterminen 2019 av Ove Bayard, Mats Bejhem & Hamzah 

Ssemakula. 

 

Först och främst vill vi tacka Mats Bejhem som var vår handledare under hela kursen. Vidare 

vill vi tacka Daghini Lorenzo och Bengt Hansson från Scania som ställde upp på att vara med 

i vår intervju, vilket har hjälpt oss mycket i vårt arbete. Slutligen vill vi tacka Marc Bäckman 

från Octapharma som ställde upp på en intervju som bidragit till detta arbete.   

 

Stockholm den 1 april 2019, 

 

Victor Fredstrand och Yacoub Hanna 
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1. Inledning 

Industrin omkring i världen har utvecklats mycket under de senaste årtionden som en följd till 

den högteknologiska utvecklingen. I Sverige finns det många stora tillverkande företag och på 

grund av globaliseringen måste dessa företag också följa med i utvecklingen. Detta har 

resulterat i att företag ställs inför stora utmaningar för att kunna överleva och konkurrera. En 

viktig konkurrenskraft hos företag är hur effektivt ett företags produktion är.  

För att företag ska ha en effektiv produktion krävs det att företaget använder sina resurser på 

ett så effektivt sätt som möjligt. Med resurser menas allt som tillhör de värdeskapande 

processerna som bland annat: personal, material, och maskiner. Det finns inte så många 

företag som har tillräckliga kunskaper för att kunna nyttja resurserna effektivt. Det finns olika 

typer av mätetal och metoder som företag kan tillämpa för att vara resurseffektiva. Vissa 

företag väljer att tillämpa färdigutvecklade metoder och mätetal medan andra företag väljer att 

skräddarsy egna. Allmänt för alla metoder och mätetal gäller det att det alltid finns potential 

för utveckling i dem.  

Metoder hjälper företag att finna vilka misstag som begåtts i produktionen och hur dessa kan 

undvikas. Mätetal däremot gör det möjligt för företag att mäta hur effektivt deras produktion 

är genom att bland annat mäta antal godkända produkter som produceras under en viss tid.   

 

1.1 Frågeställning och syfte 

Denna kandidatexamensrapport kommer ha fokus på vilka metoder, och mätetal som olika 

företag använder sig av för att se till att deras resursutnyttjande är i ständig utveckling.  

Syftet med arbetet är att få svar på frågeställningen: “Vilka metoder och mätetal som företag 

använder sig av för att utveckla sin befintliga resurseffektivitet?”. För att kunna besvara 

frågeställningen kommer följande områden undersökas: 

 Innebörden av begreppet resurseffektivitet. 

 Vilka olika typer av mätetal som finns. 

 Vilka kommunikationssätt som används. 

 Företagets storlek och dess relation till valet av metoder och mätetal. Valet om att 

skräddarsy egna metoder och mätetal eller tillämpa färdigutvecklade. 

 

1.2 Avgränsningar 

All teori som har behandlats i denna rapport handlar om olika typer av industrier och inte bara 

en specifik. Därför går det inte att anta att all teori kommer stämma helt överens med varje 

enskild bransch.  

Det har bestämts att utföra intervjuer med endast två svenska företag som är aktiva inom två 

skilda branscher för att undersöka vad de använder sig av för metoder och mätetal. Därför går 

det inte att dra en slutsats om att dessa metoder gäller allmänt för alla företag. Dessutom 

valdes det att endast betrakta de mätetalen som är relevanta för arbetet bland flera generella. 

De mätetal som undersöktes tillämpades av företagen som intervjuades. 
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1.3 Metod 

Det har använts flera metoder och tillvägagångssätt genom hela arbetet för att få all den 

information och underlag som krävs för att besvara frågeställningen. Tanken har varit att 

samla information genom att kombinera vetenskapliga studier och intervjuer för att kunna 

uppnå ett så bra resultat som möjligt.  

 

Vetenskapliga studier 

I denna fas gjordes en grundlig informationssökning i olika databaser för att hitta pålitliga och 

vetenskapliga källor som utgör grunden i rapporten. Desto fler källor som används ju mer 

variation och korrekthet kan uppnås i arbetet då gemensamma resultat och fakta kan jämföras 

i olika artiklar emellan och därmed styrka eller motsäga varandra.  

 

Under informationssökningen så har det utgåtts från följande grundpelare som visas i figuren 

nedan. 

 

 

Figur 1.3: Visar grundpelaren som använts för informationssökningen [1]  

 

Det har endast använts vetenskapliga databaser för att finna den information som söktes. 

Sökningen skedde först genom att försöka bryta ned breda områden till mindre och mer 

specifika områden. Sedan letades det efter specifika nyckelord inom området “resurseffektiv 

produktion”. Dessutom säkerställdes det att de teoretiska källorna som valdes var trovärdiga. 

Dessa källor är framförallt vetenskapliga artiklar och vetenskapliga rapporter. Gemensamt för 

källorna är att de är skrivna av personer som är engagerade inom ämnet produktion och har en 

vetenskaplig bakgrund. 
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Intervjuer 

I denna fas bestämdes det för att utföra en informationssökning genom att intervjua två 

tillverkande företag; Scania och Octapharma. Dessa två företag tillverkar olika typer av 

produkter och skiljer sig ifrån varandra storleksmässigt. Scania är betydligt större än 

Octapharma. Tanken bakom det var att kunna jämföra hur företagens storlek och specialitet 

kan påverka dess val av mätetal och metoder för att uppnå en resurseffektiv produktion. 

 

Tanken bakom intervjuerna var att kunna hitta en länk mellan teorin som hittades i de 

vetenskapliga källorna och verkligheten. Frågorna som ställdes var därför inspirerade 

därifrån. Intervjuerna genomfördes på företagen tillsammans med kontaktpersonerna. Tanken 

med det var att kunna se hur deras produktionsanläggning ser ut i verkligheten. Dessutom togs 

även andra frågor upp som var relevanta för arbetet än de som var med i intervjun. 
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2. Resurseffektivitet 

I detta kapitel presenteras teorin som beskriver vilka parametrar och delar som ingår i ett 

produktionssystem samt vad som gör ett produktionssystem effektivt och vilka mätetal som 

kan användas för att mäta effektiviteten.  

 

 2.1 Produktion som ett system 

Enligt den vetenskapliga avhandlingen Integrated evaluation of resource efficiency and cost 

effectiveness in production systems av Michael Lieder beskrivs produktion som ett komplext 

system som består av material, maskiner, och anställda [2]. Ett produktionssystem kan äga 

rum i bland annat en fabrik. Systemets olika beståndsdelar är sammankopplade genom 

arbetsinstruktioner som beskriver hur arbetet skall gå tillväga. Huvudsyftet med ett 

produktionssystem är omvandla input till output. Detta kan ske genom Hubka & Eder 

modellen som beskrivs i figuren nedan. I denna modell så består “executing system” av 

arbetskraften och vad de använder sig av för tekniskt verktyg som maskiner, datorer, och 

liknande. Å andra sidan består “active environment” av företagsledningen och den 

information som ledningen delar med sig för att kunna utföra arbetet. 

 
 

Figur 2.1: Hubka & Eder transformation modell, som illustrerar hur ett systems 

beståndsdelar är kopplade [3]. 

 

Ett produktionssystem skiljer sig beroende på vilken funktion eller struktur den har. 

Exempelvis kan ett produktionssystem som ska uppfylla en viss funktion anses fungera som 

en black box, vilket innebär omvandling av input till output. Ett produktionssystem kan även 

ha hierarkisk struktur.  
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2.2 Innebörden av effektivitet inom produktion  

Resurseffektiviteten inom ett tillverkande företag beskrivs i Lieders avhandling som ett 

förhållande där resurser räknas som input och produkter som tillverkas räknas som output. 

Detta innebär en effektiv förbrukning av resurser som bland annat energi, personal och 

maskiner för att kunna tillverka så många godkända produkter som möjligt under så kort tid 

som möjligt. Under denna process är det stort fokus kring ekonomin hos företaget, det vill 

säga att kostnaderna borde sjunka. Resultatet blir att vinsten i företaget ökar, vilket illustreras 

i figuren nedan: 

 

 

Figur 2.2: Illustrerar meningen av resurseffektivitet inom tillverkande företag [4] 

 

 

2.3 Mätetal 

Det finns några olika mätetal som är viktiga för studien och det är OEE, OPE och KPI. 

 

OEE 

Ett nyckeltal som används för att mäta effektivitet är främst OEE (Overall Equipment 

Effectiveness) som innebär hur mycket maskintid som används per färdig produkt. OEE är ett 

bra mått för att både öka resurseffektiviteten och därmed även öka vinsten för företaget per 

tillverkad produkt. På svenska benämns OEE som TAK. Definitionen varierar något beroende 

på vilken författare och inom vilket område som den används för beräkning. Den definition 

som används i denna rapport är av De Grotte (1995) [5]. 

 

OEE beräknas enligt följande: 

 

OEE = Tillgänglighet ∗ Anläggningsutnyttjande ∗ Kvalitet                                               (1)                                                                                                   

Där 
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Tillgänglighet = (Planerad produktionstid – oplanerade driftstopp ) / Planerad 

produktionstid). 

Anläggningsutnyttjande = (Antal producerade detaljer) / (Planerat antal detaljer). 

Kvalitet = (Antal producerade detaljer - Antal felaktiga detaljer)/(Antal producerade 

detaljer). 

 

OPE 

OPE står för “Overall production efficiency” och är ett viktigt mått för att mäta ett företags 

prestation. 

 

OPE definieras enligt nedan: 

 

𝑂𝑃𝐸 = (𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛)/(𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 − 𝐵𝑒𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡)   (2) 

 
 

KPI 

KPI står för “key performance indicator” och är ett kvantifierbart mätetal för att mäta en 

organisations framgång och dess förmåga att uppnå mål.[6] En viktig aspekt av KPI är att det 

är ett kommunikationssätt vilket betyder att man aktivt bör arbeta med det för att det ska göra 

skillnad i företaget eller organisationen. Detta är en iterativ process som kräver återkoppling 

från analytiker, managers och chefer för att fungera optimalt.   
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3 Lean produktion 

I detta kapitel diskuteras teorin bakom Lean och några av dess beståndsdelar.  

 

3.1 Introduktion 

I grund och botten så är huvudidén bakom Lean att uppnå en resurseffektiv produktion genom 

att uppfatta och avlägsna all typ av avfall och slöseri som inte har något värde för kunden. Det 

handlar alltså inte om att maximera resursutnyttjandet utan om att maximera flödet. Lean är 

en central del i detta arbete och är väldigt viktigt för att kunna förstå och diskutera kring 

resultatet från fallstudierna. Lean begreppet myntades från en utredning 1990 ur The machine 

that changed the world och det var då som detta koncept konkretiserades. Den japanska 

biltillverkaren Toyota Motor Company har sedan dess använt Lean och  därefter har Lean 

expanderats rejält inom tillverkningsindustrin [7][8]. 

 

3.2 Olika typer av slöseri inom Lean 

Enligt Toyota så finns det sju typer av slöseri som utgör kärnan i Lean och som är typiska 

inom varje produktionssystem:  

 

 Transporter: Här beskrivs de risker som uppstår under förflyttning av produkter. 

Risker som att produkterna blir skadade, förlorade, eller sena till leverans. Kunden är 

inte ansvarig för att bekosta sådana risker.   

 Lager: Där förvaras allt som råmaterial, produkter i arbete, samt produkter i 

färdigvarulager. Detta är kostnader för tillverkaren och skapar inget värde för kunden. 

 Rörelser: Det innebär omplacering av anställda och utrustning som inte heller skapar 

något värde för kunden och räknas som ett slöseri. 

 Väntan: Bearbetningsprocesser som pausas på grund av materialbrist, eller material 

och komponenter som förvaras i ett lager i väntan på nästa bearbetningsprocess. 

 Överarbete: Att tillverka produkter med högre prestanda än det som kunden hade 

räknat med. Eller att upptäcka fel sent i designprocessen av en produkt vilket kan 

kosta företaget mycket. 

 Överproduktion: Tillverka mer produkter än det som efterfrågas. En följd till detta kan 

bli att extra kostnader till bland annat lager uppstår. 

 Defekter: Reparationer, utbyte av komponenter i produkter på grund av misstag under 

tillverkningen, och dålig utförd kvalitetskontroll. 

 

Gemensamt för alla slöseri är att de utgör stora kostnader för företaget utan att producera 

något värde för kunden [8]. I dessa finns det alltid en potential för förbättring och utveckling. 

Alla företag som följer Lean brukar ha olika strategier för att kunna eliminera sitt slöseri så 

mycket som möjligt. 

 

 

3.3 Just-In-Time 

Ett viktig och central del av Lean produktion är Just-In-Time(JIT) som är en 

planeringsfilosofi där information, material och varor ska produceras och levereras i rätt 

mängd och i precis rätt tid. Det är helt enkelt att man producerar precis den mängd som 

efterfrågas och vid den tid då det efterfrågas. Detta bidrar till att man eliminerar lagerhållning, 

vilket är meningen med JIT som koncept. Då det nästan inte finns några lager innebär det att 

vid varje försening av leverans, felaktighet eller andra störningar syns direkt i 
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produktionsprocessen som driftstopp. Dock så förbättras effektiviteten i processen då man 

identifierat och löst problemet. [8] 

 

3.4 5S 

5S är en metod som ingår i Lean. Metoden är också utvecklad av Toyota med avsikt att få mer 

ordning och reda på arbetsplatsen. De 5S:n står för: 

 

 Sortera: Det innebär att endast relevant material och utrustning för arbetet ska ligga på 

arbetsplatsen. Allt annat som är onödigt ska skiljas åt och plockas bort. 

 Systematisera: Markera all utrustning som krävs för att utföra arbetet. Skaffa specifika 

tydliga platser åt dem. Rensa bort det som inte ska användas. 

 Städa: Att regelbundet utföra städningar för att hålla arbetsplatsen rent och redo för 

nästa arbetsdag. 

 Standardisera: Att göra to do listor om de dagliga rutinerna. 

 Se till: Att hålla ordning och reda runt omkring på arbetsplatsen, och att se till att en 

förbättring ständigt sker.  

 

Att följa 5S som är ett Leanverktyg har betydande roll för att kunna eliminera slöseri inom 

företag.[8] 

 

 

3.5 Kanban 

En annan grundpelare inom Lean är Kanban som ingår i JIT. Det är en metod som tillämpas 

för att signalera eller synliggöra materielbehov i en industri. Kanban anger tillgänglig 

kapacitet för arbetet. Metoden används som schemaläggningssystem som talar om vad som 

ska produceras, när det ska produceras och hur mycket. När det uppstår materialbrist på en 

station så skickar arbetarna ett kanban (ett kort, en tom förpackning eller liknande) till 

stationen bakom för att signalera ett materialbehov. [9] 

 

 

Figur 3.5: Illustrerar kanban: vad som ska produceras, när och hur mycket. [10] 
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3.6 Kommunikationens vikt inom Lean 

Studien, Exploring communication practices in lean production av Paul Scarbrough och Jan 

Alpenberg, följer olika kommunikationssätt som tillämpas inom organisationer som 

framgångsrikt använder sig av Lean. I resultatet av denna studie presenteras tre typer av 

kommunikationssätt och deras motsatser: blandning-separation, positivt engagemang-negativt 

engagemang, och mjuka ord-hårda ord. [11] 

 

Blandning som kommunikationssätt innebär att chefen är tillsammans med medarbetarna på 

arbetsplatsen. Det vill säga att han/hon får teamet att känna sig att han/hon tillhör teamet. Vid 

tillämpning av blandning finns det inga direktiv kommunikation mellan chefen och 

medarbetaren. Ord som vi används istället för du, eller han. Motsatsen till blandning blir 

separation där chefen identifierar sig själv som en del av företaget, och medarbetarna 

betraktas som externa.  

 

Positivt engagemang innebär att chefen alltid försöker att tillföra positiv energi till 

arbetsgruppen. Detta sker genom att chefen alltid kommer med bra feedback till medarbetarna 

istället för att påpeka deras misstag. Ett exempel på det är att säga “Hur kan göra detta på ett 

annat sätt?” istället för att säga “varför är det gjort på detta sätt?”. Syftet med positivt 

engagemang är att se till att driva processerna inom produktion framåt. Motsatsen till detta 

blir negativt engagemang, där chefen tar rollen att kontrollera medarbetarna, påpeka deras 

misstag, och tala om för dem att inte begå samma misstag igen.  

 

Mjuka ord innebär att chefen alltid svarar medarbetarna på ett trevligt och snällt sätt 

oberoende av hur han/hon känner. Hårda ord däremot innebär att chefen är relativt hetsig mot 

medarbetarna, och kan ibland ge dem utskällningar ifall de begår misstag.  

 

Enligt studien så har följande kommunikationssätt (blandning, positivt engagemang, och 

mjuka ord) en stark relation till Lean. Studien är baserat på sju källor som bevisar att det inte 

går att tillämpa Lean gynnsamt på tillverkande företag som kräver en stor del samarbete utan 

dessa kommunikationssätt. 

 

3.7 Företagets storlek i relation till implementering av Lean  

Studien, Lean practices and their effect on performance av Léony Luis Lopes Negrão, Moacir 

Godinho Filho och Giuliano Marodin, beskriver relationen mellan tillämpning av Lean och 

företagets prestation [12]. En del av studiens resultat visar att det finns ett 

proportionellt förhållande mellan ett företags storlek och dess grad av Lean tillämpning. 

Alltså ju större ett företag är desto högre grad av Lean tillämpning. Å andra sidan visar en 

annan del av resultatet att det inte bara är företagets storlek som spelar roll utan det finns även 

andra faktorer. Faktorer som hur mycket ett företag väljer att investera för att utveckla 

teknologin och kompetensen hos sina anställda. Dock tenderar ändå stora företag att välja att 

investera inom dessa områden.  

 

När det gäller mindre företag så kan de inte tillämpa Lean med hög grad, på grund av att de 

inte har lika mycket resurser. Därför bör de tillämpa bara de delar av Lean som kan dra nytta 

till företaget.  

 

 

https://www.tandfonline.com/author/Negr%C3%A3o%2C+L%C3%A9ony+Luis+Lopes
https://www.tandfonline.com/author/Negr%C3%A3o%2C+L%C3%A9ony+Luis+Lopes
https://www.tandfonline.com/author/Godinho+Filho%2C+Moacir
https://www.tandfonline.com/author/Godinho+Filho%2C+Moacir
https://www.tandfonline.com/author/Marodin%2C+Giuliano
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4. Fallstudie hos Scania 

I detta kapitel presenteras resultatet från den fallstudie som gjorts hos Scania.  

 

4.1 Företagspresentation och intervju 

Scania är ett av Sveriges största tillverkande företag som framförallt tillverkar lastbilar och 

bussar och har sitt huvudkontor i Södertälje. Scania har funnits med i fordonsbranschen sedan 

1891 under namnet VABIS då som ersattes med namnet Scania år 1900 som betyder Skåne på 

latin. Scanias första lastbil gjordes år 1902. Sedan dess började företaget växa och år 1950 

började företaget utvidga sig i Europa. Företaget har även utvidgat sin produktion till olika 

delar av världen. År 1957 började Scania tillverka lastbilar i Brasilien. I dagsläget tillhör 

Scania Volkswagen group vilket har skapat många möjligheter till företaget i och med att 

Volkswagen group är en av de störst fordons tillverkande företag i världen. Idag har Scania 

över 41 000 anställda varav 15 000 i Sverige. Scanias grundidé är att “kunden kommer först” 

och deras affärsidé är att de vill skapa värde till sina aktieägare och att deras kunder ska se 

dem som sina bästa partners i branschen.[13] 

Anledningen till att Scania valdes var för att det är ett stort tillverkande företag i Sverige, och 

har varit med i branschen länge. Dessutom gjordes ett tidigare besök till Scania under kursen 

produktion där en bild av hur en produktionslina ser ut skapades, och ett intresse för att 

undersöka resurseffektiviteten i Scanias produktion väcktes. 

Bengt Hansson är produktionschef på “Global industrial engineering development” och 

Daghini Lorenzo är skärteknikexpert inom avdelningen “Industrial engineering experts”.  

Först inleddes intervjun med en allmän presentation om företaget, vad företagets framtida mål 

är, och hur företaget jobbar för att uppnå dem. Därefter började intervjufrågorna ställas. 

 

4.2 The Scania Way 

Scanias övergripande strategi och en grundpelare som de använder sig utav i produktionen är 

“Scania production system” numera även kallad The Scania Way som illustreras i figur 4.1 

The Scania Way är ett skräddarsytt produktionssystem som går ut på vara så resurseffektivt 

som möjligt, och är deras tolkning av Lean. Det finns tre grundpelare inom The Scania Way: 

Kunden, företagets personal, och eliminering av slöseri. För att en förbättring ska kunna ske 

inom produktionen så måste den börja längst ner i “huset”, och alla andra delar av huset måste 

vara uppfyllda [14].  
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Figur 4.1: Visar “The Scania Way” som illustrerar de olika nivåer som måste uppfyllas för 

att uppnå en effektiv produktion. [15] 

 

Ett sätt som visar hur Scania bryr sig om sina anställda är att företaget använder sig av 

kommunikationssättet blandning med sina anställda. Varje grupp av fem anställda inom 

produktionsanläggningen har en teamleader väljer en team leader för var fem anställda inom 

produktionsanläggningen. Varje team leader jobbar tillsammans med sin grupp och 

kommunicerar med de genom positivt engagemang och mjuka ord för att på så sätt ser till att 

alla i gruppen mår bra. 

 

4.3 Metoder och mätetal 

Scania utgår även från hur stor bemanning som ingår i de olika stationer och tar med det i 

effektivitetsmätningarna. Kostnader är också en central övergripande del av effektiviteten, 

eftersom kostnader i slutändan måste vara tillräckligt låga för att ge företaget vinst. 

Ytterligare en viktig del för att mäta effektiviteten är termen kallad “direct run”. Det är när 

produkten går rakt igenom produktionslinan utan att plockas ut någon gång under 

monteringsfasen, vilket är något som eftersträvas. Något förenklat kan man säga att de mäter 

“direct run” i de olika monteringsavdelingarna för att se hur många godkända produkter som 

kommer ut utan anmärkningar och detta mäts i OPE. Idealt skulle detta mätetal vara 100 % i 

en felfri produktion men på Scania har de ett OPE på cirka 85 %. Anledningen till att siffran 

inte är 100 % är bland annat för att företaget räknar med planerade stopp för underhåll och 

reparation. På så sätt minskar risken för ett totalt stopp som kan kosta företaget mycket pengar 

och resurser.  Detta innebär att det finns ytterligare 15 % att effektivisera, vilket Scania 

ständigt försöker förbättra.  

Ytterligare ett mätetal som Scania använder är KPI (key performance indicator) som till 

exempel om de undrar vad en lastbil kostar, då mäts kostnad per motor, växellåda, och alla 
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delar som ingår i en lastbil. Detta mätetal används för att avgöra hur effektivt de själva är på 

att uppnå uppsatta mål inom företaget, såsom att ha konkurrenskraftiga produkter.  

 

4.4 Utvärdering av nya metoder 

Scania har en speciell metodgenereringsprocess som har ett antal beslutspunkter i beaktning. 

Metoden består av fyra delar: preparationsfas, pilotfas, utveckling av global standard och 

global implementering.  

 

Den första delen består av preparationsfasen där en process sätts igång där man har idéer eller 

resultat från ett forskningsprojekt som ska styrka den nya metoden. Den andra delen är 

pilotfasen som är mycket viktig då det är i denna fas som metoden testas i verkligheten. Det 

kan vara en eller till och med flera pilotstudier som utförs för att testa olika idéer på 

exempelvis en lina för att bedöma dess effektivitet och utförande. I denna 

metodgenereringsprocess lägger Scania stor vikt vid början av processen eftersom det är då 

som problem är “ hard to find, easy to fix”. Då fel uppstår vid slutet av genereringsprocessen 

är det betydligt svårare och mer kostsamt att åtgärda de problemen då de är “easy to find, hard 

to fix”. För att kunna följa detta så mycket som möjligt så ser Scania till att bryta ned ett 

uppdrag till ett antal steg där varje steg är beskrivet på ett tydligt sätt. Det tredje steget är 

utveckling av global standard där global training och workshops också ingår som centrala 

delar för lärande ändamål. Det fjärde steget är global implementering, då denna nya metod 

realiseras globalt. Det tar inte slut efter implementering utan det finns förvaltningsgrupper 

som ständigt jobbar med att ständigt förbättra metoderna och ser till att den följer upp i 

företagets alla nivåer. De som bestämmer över vilka metoder som ska tillämpas är PO 

(produktion och logistik). 
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5. Fallstudie hos Octapharma 

I detta kapitel presenteras resultatet av den fallstudie som gjorts hos Octapharma.  

 

5.1 Företagspresentation och intervju 

Octapharma är ett svenskt läkemedelsföretag som grundades år 1983 och har sitt huvudkontor 

i Lachen Schweiz. Octapharma är bland de största läkemedelsföretag för proteinbaserade 

läkemedel och i Norden är företaget den enda tillverkaren för plasmabaserade läkemedel. I 

dagsläget har företaget 7100 anställda varav 800 är i Sverige. Företaget har växt ganska 

globalt. De finns i över 100 länder omkring i världen och har sina produktionsanläggningar i 

Sverige, Frankrike, Österrike, Tyskland, och Mexiko. Företaget betraktar runt fem miljoner 

blodplasma som ska vara välkontrollerade årligen. [16] 

Anläggningen i Stockholm är unik för företaget eftersom den betraktar rekombinanta FVIII-

produkten som framställs ur en mänsklig cellinje för att sedan produceras. I Octapharma 

jobbar lite mer än halva företaget inom produktion. De har tre stora produktionsavdelningar; 

“fraktionering”, “biofarmaceutisk produktion” och “farmaceutisk produktion”.  

Marc Bäckman som intervjuades är chef på avdelningen “farmaceutisk produktion” som har 

över 120 anställda och inom denna avdelning sköter de slutsteget i framställningen av 

läkemedlet. 

 

5.2 Kommunikation 

Chefen som intervjuades började med att definiera begreppet “resurser” som personal, 

råvaror, maskiner och verktyg. I grunden använder Octapharma sig mycket utav puls-system 

och pulstavlor som används för att flagga för problem så att mer resurser kan tillsättas. 

Bäckman påpekar att man inte blir särskilt resurseffektiv om man låter det ta tid innan man 

åtgärdar problemet. Därför är det mycket viktigt att så fort något fel uppstår att det direkt 

åtgärdas. De har även koll på att personalen är rätt i antal så att de inte är för få eller för 

många. Något som han också nämner är att Octapharma har en rätt blandad maskinpark där 

vissa produktionslinor är från 80-talet medan andra är helt nyinstallerade. Detta gör att de inte 

kan mäta effektiviteten elektroniskt i många maskiner utan måste göra det manuellt istället 

och därmed blir det svårare att mäta nyckeltal som exempelvis OEE. I de nyare maskinerna 

behöver de bara en person som analyserar datan från maskinerna för att få de nyckeltal som 

de söker, medan i de gamla krävs många fler personer som arbetar med att först ta fram datan 

manuellt för att sedan analysera. Dessutom kan det ske missförstånd då man måste flagga fel 

manuellt i de gamla produktionslinorna och därför påverkar dessa gamla maskiner 

resurseffektiviteten negativt.  

 

I nuläget använder de sig av en daglig morgonpuls som både är intern inom avdelningen och 

extern utanför avdelningen. Produktionsavdelningen har öppet tre skift om dagen och då är 

det tre grupper av anställda som jobbar dagligen. Detta medför en nödvändig kommunikation 

mellan dessa grupper när de byter av varandra så att alla i den gruppen som tar över blir 

medvetna om vad som hade hänt under tidigare skift. Exempelvis är det viktigt att gruppen 

som ersätter blir upplysta ifall det har inträffat någon störning eller stopp under skiftet, så att 

inga följdfel uppstår. Dessutom hålls även en veckopuls mellan de olika avdelningarna där det 

diskuteras helheten om hur det gick under den föregående veckan. Det diskuteras om saker så 

som vad som gick bra, vad som gick dåligt, och vad som kan göras bättre. God 
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kommunikation är mycket viktigt i produktionssammanhang och genom att företaget har 

rutinmässiga pulser påverkar detta resurseffektiviteten positivt samt ger underlag för hur den i 

framtiden kan förbättras.  

 

5.3 Metoder och mätetal 

Först kan det nämnas att Octapharma inte använder sig av några mätetal som exempelvis OEE 

och liknande. Dock strävar de att komma dit i framtiden. Företagetutan effektivitetsmätningar 

sker manuellt av anställda som mäter antal liter plasma som är godkänd i förhållande till den 

totala antal plasma som produceras per skift.  

 

För att vara resurseffektiva använder företaget delar av Lean såsom Puls, 5S och Kanban. 

Olika avdelningar inom företaget har varit olika duktiga på att implementera detta. Företaget 

har inte lagt så mycket fokus på det eftersom Octapharma har växt oerhört mycket under den 

senaste tiden, både gällande personal och produktion. Produktionen har fördubblats de senaste 

åren och då blir det svårt med stora projekt för att implementera alla delar av Lean. Däremot 

finns det ett system för förbättring som företaget följer som nämnt ovan. Dessutom kan Lean 

vara svårare att använda än för Scania då Octapharmas produktion utgår från prognoser och 

därför producerar de till lager och inte direkt till kunden som Scania gör. Detta beror på att 

Octapharma är ett läkemedelsföretag och är väldigt aktiva försäljare. Företagets försäljning är 

en styrka på grund av att de kan vara flexibla gentemot kundbeställningar, och ibland kan de 

leverera produkterna i förväg. Det är viktigt att förstå att produktion av läkemedel en lång 

dyrbar process.  
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6. Diskussion och slutsats 

Metoderna som företagen använder sig av har stor påverkan på resurseffektiviteten. De 

metoder som tagits upp i rapporten är framförallt Lean och dess delar såsom JIT, 5S, Kanban, 

Puls med flera. Dessa utgör grunden för att få en övergripande koll på produktionen och på så 

sätt kunna påverka resurseffektiviteten och främja en ständig utveckling mot förbättring.  

 

Tillbaka till resultatet från intervjuerna. Scania och Octapharma är två tillverkande företag 

som skiljer sig ifrån varandra storleksmässigt och på produkter som tillverkas. Scania är ett 

betydligt större företag än Octapharma. Följden blir att Scania lägger mycket mer fokus på sin 

produktionsavdelningar och ser till att all resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.  Scania 

har åtgärdat detta genom att lägga mycket resurser samt tid för att implementera Lean inom 

företaget. Ett skräddarsytt produktionssätt (The Scania Way) som är anpassat till arbetsmiljön 

i Scania har tagits fram. The Scania Way är inspirerad av Toyotas version av Lean och 

tillämpar Lean principerna till hög grad. Sedan The Scania Way togs fram har Scania ständigt 

jobbat med att utveckla det. Octapharma å andra sidan har inte lika mycket resurser och 

implementerar därmed inte lika många delar av Lean inom företaget, utan bara delvis. Detta 

stämmer även överens med resultatet från studien “Lean practices and their effect on 

performance” som visade att stora företag implementerar Lean till högre grad än mindre 

företag. [12] 

 

Gemensamt för båda företagen är att de tillämpar 5S, och puls som ingår i Lean inom sina 

produktionsavdelningar. Däremot så följer The Scania Way bland annat JIT inom Lean. 

Scania tillverkar stora fordon och dess kunder har olika krav och på sina produkter, vilket gör 

att Scania inte kan tillverka produkterna i förväg. Octapharma däremot tillverkar till lager 

vilket är motsatsen till JIT. Anledningen till det är att Octapharma utgår från prognoser i sin 

produktion. Detta beror på att företaget tillverkar läkemedel och är väldigt aktiva försäljare, 

och inom läkemedelsbranschen är det viktigt att företaget är flexibel gentemot 

kundbeställningar. Ibland kan detta innebära att företaget kan leverera produkterna till kunden 

i förväg. En annan skillnad inom produktionen på företagen är att Scania lägger planerade 

tider för underhåll av maskiner. På så sätt blir det mindre riskabelt att en maskin går sönder 

och medför ett dyrbart stopp enligt företaget. Däremot planerar Octapharma inga underhåll för 

sina maskiner för att de prioriterar produktionen och anser att planerade underhåll slösar för 

mycket tid. Därför väljer företaget att åtgärda fel direkt när de uppstår.   

 

En annan skillnad mellan företagen är dess användning av nyckeltal. Scania har 

väldefinierade nyckeltal som de utgår från för att mäta effektiviteten i produktionen som till 

exempel: OEE. Octapharma däremot har inte några nyckeltal som de använder. Anledningen 

till det är att Octapharma har en rätt blandad maskinpark där vissa produktionslinor är från 80-

talet medan andra är helt nyinstallerade. Detta gör att de inte kan mäta effektiviteten 

elektroniskt i många maskiner utan måste göra det manuellt istället och därmed blir det 

svårare att mäta exempelvis OEE.  

 

Kommunikation har stor vikt hos båda företagen. Med det menas hur företagen väljer att 

kommunicera med sina anställda. Scanias personal utgör en grundpelare i The Scania Way. 

Därför tillämpar företaget kommunikationssätten blandning, mjuka ord, puls och positivt 

engagemang. Dessa sätt presenterades i resultatet av studien “Exploring communication 

practices in lean production” [11]. Fördelen med dessa sätt är att de minskar gapet som kan 

uppstår mellan chefer och anställda. Som en följd blir anställda mer engagerade och delaktiga 
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inom företaget, för att de känner att företaget bryr sig om dem. Octapharma å andra sidan 

använder sig av olika typer av puls som kommunikationssätt med sina anställda. 

Produktionsavdelningen inom företaget jobbar tre skift om dagen och därför har företaget en 

morgonpuls dagligen för att få en överblick över hur det går till under varje skift, och 

eventuellt inse vad som kan förbättras. Företaget har dessutom veckopuls mellan olika de 

avdelningarna. Utifrån denna jämförelse inom kommunikation, så insågs det att Scania har 

mer struktur i sin kommunikation än Octapharma.  

 

När det kommer till beslutsfattande inom företagen, så beror det på vad organisationen har för 

struktur. Scania är ägt av Volkswagen och har därmed en relativ bred hierarkisk struktur. 

Följden till det blir att beslutsfattande inom företaget inte blir så effektivt på grund av att 

antalet personer som är inblandade i processen är många. Detta innebär att varje beslut måste 

genomgå en lång process som kan ta lång tid. Å andra sida så har Octapharma en annorlunda 

struktur som organisation. Företaget är privatägt av en familj, och har därmed en plattare 

struktur. Som följd får cheferna inom företaget mer befogenhet när det gäller beslutsfattandet. 

Processen går relativt fort i och med att företaget inte behöver ta någon hänsyn till aktieägare, 

utan det är cheferna som bestämmer. Detta har även påpekats av Bäckman som gav ett 

exempel som förstärkte det. Exemplet handlade om beslutet att bygga en helt ny anläggning 

inom produktionsavdelningen som kommer kosta företaget runt 400 miljoner kronor. Detta 

beslut fattades tillsammans med företagets ägare, vilket enligt Bäckman gick smidigt.   

 

Något som lades märke till var Scanias och Octapharma likhet i hur de fördelar kompetensen 

av sin personal. Exempelvis berättade Marc Bäckman under intervjun på Octapharma att när 

de införskaffar och installerar nya maskiner ökas effektiviteten vilket gör att färre personal 

behövs. Istället för att avskeda personal omplaceras personalen och ifall mer kompetens 

behövs för nya uppdrag utbildas dem i det. Detta leder till att företaget blir mer effektivt då de 

inte behöver lägga tid på att anställa nya som tar längre tid att lära upp utan kan investera mer 

i befintlig personal. 

 

Sammanfattningsvis har metoder och mätetal en stor påverkan på hur resurseffektiv 

produktionen hos tillverkande företag är. Leans beståndsdelar är värdefulla metoder som gör 

det möjligt att följa upp produktionen och ger alltid en potential till förbättring. OPE och OEE 

är två mätetal som är välbeprövade av Scania att de resulterar i mer resurseffektiv produktion. 

 

Det finns en proportionell relation mellan ett företags storlek, och dess grad av Lean 

implementering. I och med att Octapharma är ett mycket mindre företag än Scania har de ej 

samma tillgångar och budget att lägga på Lean. Det är därför som mindre företag kan ha 

svårare att fullt implementera Lean såsom exempelvis Scania eller Toyota har gjort. Detta har 

undersökts i den vetenskapliga studien “Lean practices and their effect on performance” och 

visades även av intervjuerna med Scania och Octapharma. [12]  

 

Kommunikation utgör en viktig faktor för att kunna uppnå en resurseffektiv produktion. Av 

intervjuerna och studien “Exploring communication practices in lean production” har det 

visats att större företag har mer struktur i sin kommunikation än små. [11] 

 

 



 

17 

 

 

7. Referenser 

[1] Unger, Maria. KTH föreläsning 2019. Informationssökning inför examensarbete. Figuren 

har inspirerats från denna källa men är gjord utav oss. 

 

[2], [3] Lieder, Michael. Licentiate thesis: Integrated evaluation of resource efficiency and 

cost effectiveness in production systems. KTH Royal Institute of Technology School of 

Industrial Engineering and Management Department of Production Engineering, 2014. 

 

[4] LeanLab. Lean Manufacturing. https://leanmanufacturingpdf.com/what-is-lean-

manufacturing/ (Hämtad 2019-04-01). Figuren har inspirerats från denna källa men är gjord 

utav oss. 

 

[5] P. De Groote, (1995) "Maintenance performance analysis: a practical approach", Journal 

of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 1 Issue: 2, pp.4-24 

 

[6] Oxford dictionaries, Oxford University.  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/key_performance_indicator. (Hämtad 2019-05-24) 

 

[7] P. Womack, James at al. The machine that changed the world. How Lean Production 

Revolutionized the Global Car Wars. A Division of Simon & Schuster Inc. 2007.  

 

[8] Engwall, Mats et. al. 2017. Modern industriell ekonomi. Lund: Studentlitteratur. S.142, 

150. 

 

[9] Wang, Lihui. KTH föreläsning 2018. Production an introduction 

 https://kth.instructure.com/courses/6668/files/1392994?module_item_id=103493 

 

[10] Cleverism. How to Use Kanban to Improve Business Productivity, 12 April 2015. 

https://www.cleverism.com/how-to-use-kanban-to-improve-business-productivity/ (Hämtad 

2019-04-01) 

 

[11] Scarbrough Paul, Alpenberg Jan. Exploring communication practices in lean production. 

Publicerad 2016. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316302223#s0005 (hämtad 2019-

03-16) 

 

[12] Negrão Léony Luis Lopes, Filho Moacir Godinho, Marodin Giuliano. Lean practices and 

their effect on performance. Publicerad 2016. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537287.2016.1231853 (hämtad 2019-03-16) 

 

https://leanmanufacturingpdf.com/what-is-lean-manufacturing/
https://leanmanufacturingpdf.com/what-is-lean-manufacturing/
https://www.emeraldinsight.com/author/de+Groote%2C+P
https://en.oxforddictionaries.com/definition/key_performanceindicator
https://kth.instructure.com/courses/6668/files/1392994?module_item_id=103493
https://www.cleverism.com/how-to-use-kanban-to-improve-business-productivity/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316302223#s0005
https://www.tandfonline.com/author/Negr%C3%A3o%2C+L%C3%A9ony+Luis+Lopes
https://www.tandfonline.com/author/Godinho+Filho%2C+Moacir
https://www.tandfonline.com/author/Marodin%2C+Giuliano
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537287.2016.1231853


 

18 

 

[13] Scania. 2016. Historia Scania. 

https://www.scania.com/productionunitoskarshamn/sv/home/om-scania-

oskarshamn/historiascania.html (hämtad 2019-04-03) 

 

 

[14],[15] Scania. Företagspresentation. PDF erhölls efter besök hos Scania av Lorenzo 

Daghini Ph.D. P&L Specialist Manufacturing – Industrial Engineering expert, Scania CV 

AB    

  

[16] Octapharma. 2019. Om Octapharma. 

https://www.octapharma.se/se.html (hämtad 2019-04-03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scania.com/productionunitoskarshamn/sv/home/om-scania-oskarshamn/historiascania.html
https://www.scania.com/productionunitoskarshamn/sv/home/om-scania-oskarshamn/historiascania.html
https://www.octapharma.se/se.html


 

19 

 

Bilagor 

 

Bilaga A - Scania Intervju  
 

I denna kandidatexamensrapport skall effektiviteten i ett tillverkande företags produktion 

undersökas. Vår specifika frågeställning kring detta ämne är: “Hur mäter, upprätthåller och 

utvecklar företaget sin befintliga resurseffektivitet?”. Det är denna frågeställning som 

rapporten kommer ha sin utgångspunkt i och ur vilken många aspekter kommer diskuteras.  

 

Vi vill idag undersöka hur ni på Scania ser på detta ämne och hur ni applicerar det i den 

dagliga produktionen.  

 

Fråga 1: Vilka strategier använder ni för att se till att eran produktion blir resurseffektiv? 

 

Svar: Scanias övergripande strategi och en grundpelare som de använder sig utav är i 

produktionen “Scania production system” numera även kallad “The Scania Way”, vilket är 

deras produktionssystem som går ut på vara så resurseffektivt som möjligt.  SPS är deras 

tolkning av Lean 

 

Fråga 2: Finns det några specifika nyckeltal som ni använder er av när ni mäter era 

resurseffektivitet? 

  

Svar: De nyckeltal som används för att mäta effektiviteten är bland annat OPE(Overall 

Production Effectivenes) och OEE(Overall Equipment Effectiveness), hur mycket maskintid 

som används per färdig produkt. De utgår också från hur stor bemanning som ingår i de olika 

stationer och tar med det i effektivitetmätningarna. Kostnader är också en central 

övergripande del av effektiviteten, eftersom kostnader i slutändan är vad företaget måste vara 

tillräckligt låga för att ge företaget vinst. Dessutom används ett annat mått så kallat “direct 

run”, där produkten går rakt igenom produktionslinan utan att plockas ut under någon gång av 

monteringsfasen. Detta är något som eftersträvas. Något förenklat kan man säga att de mäter 

“direct run” i de olika monteringsavdelingarna för att se hur många godkända produkter som 

kommer ut utan anmärkningar och detta mäts i OPE. Idealt skulle detta mätetal vara 100 % i 

en felfri produktion men på Scania har de ett OPE på cirka 85 % enligt Bengt Hansson. 

Anledningen till att siffran inte är 100 % är för att företaget räknar med  planerade stopp för 

underhåll och reparation. På så sätt minskar risken för ett totalt stopp som kan kosta företaget 

mycket pengar och resurser.  Detta innebär att det finns ytterligare 15 % att effektivisera, 

vilket Scania ständigt försöker förbättra. OPE definieras enligt nedan: 

 

OPE= (Antal produkter*cykeltiden)/(Tillgänglig tid - Beläggningsbrist)  

 

Det som Scania mäter är KPI (key performance indicator) tex. om de frågar vad kostar en last 

bil, dvs kostnad per lastbil då mäts kostnad per motor, växellåda, och alla delar som ingår i en 

lastbil. 

 

Fråga 3: Vilka är nuvarande metoder för kvantifiering och utvärdering av 

resurseffektivitet och effektivitet i produktionssystem? 

 

Svar: Scania har en speciell arbetssättsmetod. Det finns ett antal beslutspunkter vid 

generering av nya metoder. Scania följer en metod för metod generering. Metoden består av 

fyra delar: preparation: sätter igång processen där man har idéer eller resultat från ett 
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forskningsprojekt, pilot: det kan vara ett eller flera för att testa olika idéer på en lina eller 

flera, kollar om den fungerar, utveckling av global standard, global training eller workshops, 

och global implementering. Det tar inte slut efter implementering utan det finns 

förvaltningsgrupper som ständigt jobbar med att ständigt förbättra metoderna och ser till att 

den följer upp i företagets alla nivåer.  

De som bestämmer över vilka metoder som ska tillämpas är PO (produktion och logistik). 

 

I denna metod som Scania följer så försöker företaget lägga mycket tid i början av processen 

där det brukar vara (hard to find easy to fix) för att om fel uppstår vid slutet då kommer vara 

svårt och kostsamt att åtgärda de (easy to find, hard to fix). För att kunna följa detta så mycket 

som möjligt så ser Scania till att bryta ned ett uppdrag till ett antal steg där varje steg är 

beskrivet på ett tydligt sätt.  

 

Fråga 4: Hur tillämpas DFMA i ert företag? 

 

Svar: Det finns ett ständigt samarbete med konstruktion via en produkt development process. 

Det finns ett antal personer som har ansvaret att kommunicera med varandra och diskutera 

vad som kan vara svårt att göra. T.ex: för en konstruktör kan det vara svårt att veta om en viss 

del eller komponent är svår att göra vilket inte är för folk som jobbar på produktions 

avdelningen. Så det gäller att olika avdelningar håller kommunikation med varandra för att 

kunna ta nytta av så mycket kunskap som möjligt. 

Huvudtanken och fokus när en produkt ska byggas är att nå en nöjd kund. När produkter 

byggs så tänks det även på att göra det så enkelt som möjligt för personer som ska sälja 

produkter och även för folk som ska serva dem. Det tas även hänsyn till produktens livslängd 

(att en lastbil ska hålla i 10-15 år). 

Standard komponenter används så länge det inte uppstår något som kan påverka kvalitén. 

I DFMA gäller det att tänka på hela vägen från utvecklingen av produkten tills slutet på 

livslängden av produkten. 

 

Fråga 5: Kommunikation är en viktig faktor för att förbättra resurseffektiviteten, vilka 

kommunikationssätt tillämpar ni mellan olika stationer? 

 

Svar: Real time management: regelbundna dagliga möten där det diskuteras mellan 

teamleaders från de olika stationerna hur det har gått för produktionen men också för personer 

som har jobbat med det också (om det har inträffat någon olycka, tillbud, om personen mår 

bra osv). Det diskuteras även aspekter om hur förbättringar kan göras för kunna utföra jobbet 

så effektivt som möjligt. Det finns även möten mellan de olika avdelningarna för att ser till att 

allt hänger ihop. Alla i företaget ska jobba åt samma håll.   

När en order tas emot så tas det alltid hänsyn till de befintliga resurserna. 

Dessutom tillämpar Scania kommunikationssätten blandning, positivt engagemang, och 

mjuka ord. Varje grupp av fem anställda inom produktionsavdelningen har en team leader. 

Varje team leader jobbar tillsammans med sin grupp i en station och ser till att alla mår bra i 

gruppen. Syftet med dessa kommunikationssätt är att minska chef-anställd gapet och få 

anställda att känna sig att företaget bryr sig om dem.  

 

Fråga 6: Bidrar Lean alltid till en förbättrad produktion och i så fall hur? 

 

Svar: I slutet på 80-talet hade Scania en stor omsättning av personal då många började och 

slutade. För att förändra detta började Scania att kolla på de japanska företaget Toyota och 

hämta inspiration från deras system kallat “Toyota production system”, TPS. Utifrån detta 
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hämtade Scania inspiration från det mycket effektiva och utvecklade TPS och började 

utveckla ett system som kallades “Production 90”, där 90 såtr för 1990-talet. Detta 

utvecklades så småningom till SPS och idag kallas det “The Scania way”, där man använder 

relativt få delar men ändå har en stor variation och kundanpassning i deras produkter. 

 

Fråga 7: Hur har ni anpassat Lean till ert företag jämfört med Toyotas version? 

 

Svar:  En stor del av att TPS fungerar så bra i Japan beror mycket på den kultur som finns i 

där.  

 

Fråga 8: Enligt er finns det något förhållande mellan ett företags storlek och dess sätt att 

implementera Lean? Går det bättre för stora företag? 

 

Svar: Större företag har mindre startup problem och problem att implementera nya metoder 

eftersom de har större resurser. Dock kan det ta längre tid för större företag att implementera 

nya idéer och metoder. Det kan ta längre .Bengt menar att det inte är sådan stor skillnad 

mellan små och stora företag att implementera Lean utan det handlar om att Lean ska 

genomsyra hela företaget och finnas på alla nivåer. Daghini Lorenzo sade “Lean är en filosofi 

och ett sätt att leva”, det vill säga att Lean är mer än ett arbetssätt. Genom att använda Lean i 

sitt företag gäller det att personalen också omfamnar principen som filosofi och livsstil för att 

den ska fungera optimalt.  
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Bilaga B - Octapharma Intervju  
 

I denna kandidatexamensrapport skall effektiviteten i ett tillverkande företags produktion 

undersökas. Vår specifika frågeställning kring detta ämne är: “Hur mäter, upprätthåller och 

utvecklar företaget sin befintliga resurseffektivitet?”. Det är denna frågeställning som 

rapporten kommer ha sin utgångspunkt i och ur vilken många aspekter kommer diskuteras.  

 

Vi vill idag undersöka hur ni på Scania ser på detta ämne och hur ni applicerar det i den 

dagliga produktionen.  

 

Fråga 1: Skulle ni kunna berätta om er själva och vad ni gör här på Octapharma? 

 

Svar: I Octapharma jobbar lite mer än halva företaget inom produktion. De har tre stora 

produktionsavdelningar; “fraktionering”, “biofarmaceutisk produktion” och “farmaceutisk 

produktion”. Vi fick möjligheten att intervjua Marc Bäckman som är chef på avdelningen 

“farmaceutisk produktion” som har över 120 anställda och inom denna avdelning sköter de 

slutsteget i framställningen av läkemedlet.  

 

Fråga 2: Vilka strategier använder ni för att se till att eran produktion blir resurseffektiv? 

 

Svar: Det börjades med att Bäckman definierade begreppet “resurser” som personal, råvaror, 

maskiner och verktyg. I grunden använder de sig mycket utav puls-system och pulstavlor som 

används för att flagga för problem så att mer resurser kan tillsättas. Bäckman påpekar att man 

inte blir särskilt resurseffektiv om man låter det ta tid innan man åtgärdar problemet. Därför är 

det mycket viktigt att så fort något fel uppstår att det direkt tas åtgärder med problemet. De 

har även koll på att personalen är rätt antal så att de inte är för få eller för många. Något som 

också nämns är att Octapharma har en rätt blandad maskinpark där vissa produktionslinor är 

från 80-talet medan andra är helt nyinstallerade. Detta gör att de inte kan mäta effektiviteten 

elektroniskt i många maskiner utan måste göra det manuellt istället och därmed blir det 

svårare att mäta exempelvis OEE. I de nyare maskinerna behöver de bara en person som 

analyserar datan från maskinerna för att få de nyckeltal som de söker medan i de gamla krävs 

många fler personer som arbetar med att först ta fram datan manuellt för att sedan analysera. 

Dessutom kan de ske missförstånd då man måste flagga fel manuellt i de gamla 

produktionslinorna och därför påverkar dessa gamla maskiner resurseffektiviteten negativt.  

 

Fråga 3: Finns det några specifika nyckeltal som ni använder er av när ni mäter era 

resurseffektivitet? 

  

Svar: Deras nyckeltal är mycket kvalitetsinriktade, men de har inga direkta nyckeltal som de 

använder sig av idag som exempelvis OEE och liknande. Dock strävar de att komma dit i 

framtiden.   

 

Fråga 4: Vilka är nuvarande metoder för kvantifiering och utvärdering av 

resurseffektivitet och effektivitet i produktionssystem? 

 

Daglig morgon puls internt (Inom avdelningen) och externt (Utanför avdelningen). 

Produktionsavdelningen har öppet tre skift om dagen. Det är Då tre grupper av anställda som 

jobbar dagligen. Detta medför en nödvändig kommunikation mellan dessa grupper när de 

byter av varandra så att alla i den gruppen som tar över blir medvetna om vad som hade hänt 
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under tidigare skift. Till exempel: ifall det har inträffat någon störning eller stopp under 

skiftet.  

 

Veckopuls mellan de olika avdelningarna där det diskuteras helheten om hur det gick under 

föregående veckan. Vad som gick bra, vad som gick dåligt, och vad som kan göras bättre. 

 

Under akuta händelsen (om en maskin går sönder till exempel) så finns det ett speciellt 

rapporteringssystem. En arbetsorder läggs i ett tekniskt system. Därefter kommer tekniker 

direkt och tittar på maskiner.  

 

Fråga 5: Hur har ni anpassat Lean till ert företag jämfört med Toyotas version? 

 

Svar: Företaget använder delar av Lean såsom Puls, 5S och Kanban. Puls innebär att om 

något händer (störning eller stopp) så måste vi lösa det. Olika avdelningar inom företaget har 

varit olika duktiga på att implementera detta. Företaget har inte lagt så mycket fokus på det 

eftersom Octapharma har växt oerhört mycket på sistone både vad det gäller personal och 

produktion. Produktionen har fördubblats de senaste åren och då blir det svårt med stora 

projekt för att implementera alla delar av Lean. Däremot finns det ett system för förbättring 

som företaget följer som nämnt ovan. 

 

Företagets produktion utgår från prognoser och därför producerar de till lager. Detta beror på 

att Octapharma är ett läkemedelsföretag och är väldigt aktiva försäljare. Företagets försäljning 

är en styrka p.g.a. de kan vara flexibla gentemot kundbeställningar, och ibland kan de leverera 

produkterna i förväg. Dessutom är produktion av läkemedel en lång dyrbar process.  

 

Dessutom tillämpar företaget Kanban system för att hålla rätt lager nivåer på vissa ställen.  

 

Fråga 6: Enligt er finns det något förhållande mellan ett företags storlek och dess sätt att 

implementera Lean? Går det bättre för stora företag? 

 

Svar: Det handlar om vilka resurser som företaget tillsätter för att få igång Lean. Det går inte 

att företaget direkt talar om för anställda att de måste tillämpa Lean. Utan det krävs 

utbildningar, val av vilka verktyg företaget väljer att arbeta med, och ständig uppföljning av 

hur bra det går med implementeringsprocessen. 
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