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Sammanfattning 
 
På Octapharma AB i Stockholm ska produktvolymen ökas. Fabriken ska kunna hantera 
upptill 1000 ton plasma istället för dagens 350 ton per år. En del av begränsningen idag är att 
paketeringen sker manuellt. Lösningen för att öka kapaciteten är en automatisering av 
förpackningsprocessen. Att genomför en automatisering kräver mycket förstudier vilket är 
tidskrävande. Av den orsaken har Octapharma AB givit oss möjligheten att genomföra en 
förstudie för kommande förändringar på paketeringsavdelningen. 
 
Syftet med examensarbetet är: 
 

• Studera det totala materialflödet för paketeringen av läkemedel. 
• Automatisering av den nuvarande manuella förpackningen av läkemedel. 
• Undersöka om nuvarande utrustning går att använda i automationen. 
• Effektivisera paketeringen och kontrollen. 

 
Målet med examensarbetet är: 
 

• Ge förslag på nya maskiner för paketering av läkemedel. 
• Hitta lämpligt förslag för placering av maskiner på tilldelad yta. 
• Få en kort och effektiv processtid. 
• Föreslå ett materialflöde. 
• Arbeta fram en kravspecifikation för automatiserad produktion. 

 
Produkter med hög kvalitet är ett måste i läkemedelsbranschen, fel får absolut inte 
förekomma. Paketering kräver väldigt stor noggrannhet och många kontroller. När människan 
kontrollerar finns risk för en felkälla vilket bör undvikas. Människan kan fela någon gång och 
då kan det få förödande konsekvenser. Produkt får absolut inte paketeras med fel bipack eller 
etiketteras med felaktig etikett.  
 
Examensarbetet resulterar i en förundersökning till ett projekt för Octapharma AB i 
Stockholm. Rapporten innehåller en kravlista och en URS (User requirements specification). 
Rapporten innehåller även ett förslag om hur logistiken kan se ut på packavdelningen. 
Logistiken infattar maskinplaceringar, närlager samt dokumentationshantering. Övrigt 
material rörande projektet bifogas som bilagor med slutrapporten. 
 
Viltigaste fördelarna med projektet är: 
 

• Kapaciteten ökas avsevärt. 
• Förslaget möjliggör vidareutbyggnad i framtiden. Med två växlar kan en sekundär 

bulkpaketering kopplas in med befintliga maskiner. 
• Kvalitetskontrollen skulle bli bättre och även uppfylla GMP-kraven. 
• En effektivisering av denna grad skulle betyda att Octapharma kan öka 

produktionstakten avsevärt.  
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Abstract 
 
The production rate at Octapharma AB, Stockholm is about to increase. The factory will be 
able to handle 1000 tonne human plasma a year instated of today’s capacity of 350 tonne. 
Today product packaging is carried out manually, which will be highly inefficient in a larger 
production scale. To analyze the automation demands a lot of pre-studies. Octapharma AB 
has given us the opportunity to do a pre-study for a future change within the packing 
department.  
 
The aim of the degree project is: 
 

• To study the total material flow for packaging of pharmaceuticals.  
• Automation of present manually packed pharmaceutical.  
• Determent if present equipment can be used in automation. 
• Increase the packaging and controls efficiency. 

   
The objective of the degree project is: 
 

• Find appropriate suggestions for new machines in pharmaceutical product packaging. 
• To find a suitable placement for machines in allotted area. 
• Achieve a short and efficient process time. 
• Suggest a material flow.  
• The report shall contain a Swedish user requirements specification. 

 
High quality products are very important in pharmaceutical industry and failure is not an 
option. Packaging demands accuracy. There might be a risk of error in human control 
performances with devastating consequences if failure occurs. Products may not be packed 
with the wrong leaflet or stamped with the wrong label. 
 
The degree project results in a pre-study to an upcoming project for Octapharma AB. The 
report contains a Swedish and an English user requirements specification (URS). The report 
also contains a proposition of logistic on the packaging department. The logistics includes 
machine placements, a storage and handling of order documentation. Other materials 
concerning the project are attached as appendixes with the final report.  
 
Highly important advantages with the project are: 
 

• Considerable capacity increase.  
• Possible future extension of the packaging line. A two gears secondary bulk packaging 

line can be connected to the existing machines.  
• The quality control will improve and fulfil GMP-requirements. 
• Octapharma AB will be able to increase there production capacity considerably. 
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1 Inledning 
 
Octapharma grundades 1983 med ledorden ”For the safe and optimal use of plasma” (för en 
säker och optimal användning av plasma). Företagets idé var att förse marknaden med en 
högren och virussäker faktor VIII-produkt för behandling av blödarsjuka. Nu, 23 år senare, 
har de en marknad i stort sett över hela världen och produktionen finns i Sverige, Frankrike, 
Mexico och Österrike. Högkvarteret är beläget i Schweiz. Forskning och utveckling ligger i 
Sverige, Tyskland, och Österrike. Hela koncernen har en omsättning på ca 345 miljoner Euro 
(2005) och har ca 1360 anställda. Octapharma tillverkar och marknadsför 15 läkemedel som 
alla framställs ur human blodplasma. Deras största och viktigaste produkt heter Octagam och 
den produceras bl.a. i Stockholm tillsammans med en rad andra produkter.  
 
På Octapharma i Stockholm ska produktionstakten ökas. Fabriken ska kunna hantera upptill 
1000 ton plasma istället för dagens 350 ton per år. En del av begränsningen idag är att 
paketeringen sker manuellt. Lösningen för att öka kapaciteten är en automatisering av 
förpackningsprocessen. Att genomför en automatisering kräver mycket förstudier vilket är 
tidskrävande. Av den orsaken har Octapharma AB givit oss möjligheten att genomföra en 
förstudie för kommande förändringar på paketeringsavdelningen. 
 

 
Foto: Johan Aneros 

 
Bild 1.1: Octapharma AB, Stockholm. 
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1.1 Syfte 
• Studera det totala materialflödet för paketeringen av läkemedel. 
• Automatisering av den nuvarande manuella förpackningen av läkemedel. 
• Undersöka om nuvarande utrustning går att använda i automationen. 
• Effektivisera paketeringen och kontrollen. 

 
1.2 Mål 

• Ge förslag på nya maskiner för paketering av läkemedel. 
• Hitta lämpligt förslag för placering av maskiner på tilldelad yta. 
• Få en kort och effektiv processtid. 
• Föreslå ett materialflöde. 
• Arbeta fram en kravspecifikation för automatiserad produktion. 

 

Planering 

Start 23/1-06 Redovisning/överlämnande 
9/6-06 

Etapp 1 Etapp 3 Etapp 2 
 

Bild 1.2: Tidsaxel för examensarbete 2006 Octapharma AB Stockholm. 
 
För detaljerad tidsaxel se Bilaga 4 ”Tidsaxel”. Även en tidsplanering finns i Bilaga 3 
”Tidsplanering”. 
 
1.3  Utökade projektuppgifter 
Arbetsgivaren har gett oss i uppgiften att skriva en URS (User Requirements Specification).. 
Under arbetets gång har ett flertal problem påträffats varav ett resulterade i att vi fick ta fram 
nya kartonger, packmönster samt nya pallmönster. Vi har även fått förtroendet att presentera 
vårat förslag för internationella kollegor 
 

Tabell 1. Utökade mål/uppgifter. 
 
Utökade mål/uppgifter Uppkomst Uppgift 
1 2006-04-19 Att ta fram en URS 
2 2006-05-12 Att skapa nya kartonger, packmönster & 

pallmönster. 
3 2006-05-24 Att hålla en redovisning för 

internationella kollegor den 8 juni 2006.
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1.4 Organisation 
 
Examinator: 
Girma Kifetew 
 
Handledare Karlstads Universitet: 
Hans Johansson 
Lennart Berglund  
 
Handledare Octapharma AB Stockholm: 
Ulf Edberg 
 
Under första arbetsperioden har arbetet i största del skötas från Karlstad, men möten med 
handledare Ulf Edberg kommer att hållas i Stockholm. Under andra perioden har arbetet 
utförts på Octapharma med handledning från institutionen i Karlstad. 
 
Rapporten skrivs i två utförande, en till Karlstad Universitet och en till Octapharma AB. 
Delar av rapporten till Octapharma kommer att innehåll sekretessbelagt material. Handledarna 
på Universitetet kommer att få ta del av den sekretessbelagda delen därför att avtal har 
skrivits. 
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1.5 Produktionsbeskrivning 
 
Vi har begränsat våran produktbeskrivning inom packavdelningen, från det att en produkt 
kommer in för packning tills att den packas på pall för leverans. Vi har även valt att studera 
lager för kapslar, etiketter, bipacksedlar samt kartonger. 
 
Slutprodukten består av en kapsel innehållandes en bipacksedel samt en etiketterad flaska 
med produkt.  
 

 Foto: Johan Aneros 

 
Bild 1.3: Exempel på produkter (Obs flaskan saknar etikett). 

 
Idag paketeras produkten till största del manuellt. Separata maskiner används för 
kapseltryckning och etikettering. I etiketteringsmaskinen trycks batch nr samt datum på 
etiketten som sedan appliceras på flaskan (se bild 1.4). ”Pull off” etikettens syfte är att 
placeras i patientens journal för att dokumentera läkemedlet. 
 

 
Foto: Johan Aneros 

 
Bild 1.4: Exempel på en etikett 
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Därefter transporteras produkten på band ut till ett paketeringsbord där den manuellt packas i 
en kapsel tillsammans med en bipacksedel. Kapslarna paketeras i sin tur i en kartong som 
tejpas igen och vägs innan den packas på pall. Med invägning säkerställs att rätt antal 
produkter och material finns i kartongen. 
 
På packavdelningen jobbar personalen dagtid, resurserna delas in efter storleken på den 
aktuella batchen samt efter specifik personalkompetens. 
 
1.5.1 Spårning och batch 
En batch är en specifik och unik order med X antal produkter. Antalet produkter varierar från 
10-10 000st per batch. Det batch nr som varje kapsel, etikett och kartong förses med är en 
märkning som kan kopplas till just den specifika batchen.  
 
Om ett fel uppstår på någon produkt ska man lätt kunna kontrollera batch nr på den aktuella 
produkten, för att kunna spåra bakåt med avsikt att hitta felet eller stoppa andra produkter från 
samma batch att nå marknaden. Spårningen är en form av säkerhetsåtgärd och 
kvalitetsförsäkring. 
 
1.5.2 Kapslar 
Kapslarna finns i tre olika storlekar, för 50ml, 100ml och 200ml flaskor (se Appendix 
1/bilaga 1 ”Product Example”).  
 

 Foto: Johan Aneros 

 
Bild 1.5: Kapselstorlekar 
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Huvudlagret ligger inte i anslutning till packavdelningen utan på ett annat plan. Närlagret 
(Bild 1.4) rymmer idag 26st e-pallar, 15 mindre hyllplan om 100x60cm samt en förvaring 
med lås för tryckta kapslar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Johan Aneros Foto: Johan Aneros 
 

Bild 1.6: Förvaring i närlagret, otryckta kapslar Bild 1.7: Förvaring i närlagret, tryckta kapslar 
 
Kapslarna för de kommande batcherna beställs från huvudlagret och hämtas därefter ner till 
närlagret några timmar efter beställningen. 
 
Kapslarna flyttas med pallyft från närlagret till tryckningen. Maskinen kan trycka batch nr 
samt bäst före datum (se bild 1.8) på kapseln och på ”pull off” etiketten. ”Pull off” etiketten 
används inte på samtliga produkter idag.   
 
Även visuell kontroll görs här för att kontrollera att trycken blir korrekta (se bild 1.9).  
 
 

 Foto: Johan Aneros Foto: Johan Aneros 
 

Bild1.8: Kapseltryckverk 
 

Bild 1.9: Kamera för kontroll av tryck batch 
nr samt bästföre datum.  

 
 

Efter tryckning transporteras kapslarna till närförrådet och placeras i det låsta lagret i väntan 
på paketering.  
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1.5.3 Etikettering 
Varje land har sin unika etikett med landets språk, storlekarna på etiketten varierar beroende 
på vilken produkt den tillhör.  
Det finns således ett stort antal olika etiketter, men tillvägagångssättet gällande appliceringen 
(se bild 1.11) på flaskan är den samma för varje produkt. 
 
Etiketterna förvaras i ett lager vars placering är på ett annat plan än paketeringen. När en 
order ska paketeras beställs de aktuella etiketterna från huvudlagret till ett närlager. 
Etiketterna förvaras i ett låst skåp av säkerhetsskäl tills dom ska användas.   
 

 Foto: Johan Aneros 

 
Bild 1.10: Tryckverk i anslutning till etiketteringsmaskinen. 

 
För att spårbarheten ska säkerställas trycks etiketten med batch nr och bäst före datum innan 
den appliceras den appliceras på flaskan. 
Detta görs med ett tryckverk (se bild 1.10). Trycket och placeringen kontrolleras med en 
kamera för att uppfylla GMP kraven. 
 

 Foto: Johan Aneros 
 

Bild 1.11: Etiketten appliceras på flaskan 
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1.5.4 Bipacksedlar 
Storlekarna på bipacksedlarna variera från A4-A3 beroende på vilken produkt de tillhör samt 
vilket land produkten ska till. Bipacksedeln beställs från en underleverantör och levereras 
färdigvikta till huvudlagret. Huvudlagret levererar i sin tur bipacksedlarna till 
paketeringsavdelningen efter beställning. I väntan på paketering förvaras bipacksedlarna på 
en hylla i närlagret. Varje bipacksedel är märkt med ett specifikt nummer, pharmakod, under 
streckkoden. Koden används för att kontrollera att rätt bipacksedel packas med rätt produkt. 
Kontrollen sker idag manuellt av personalen på paketeringsavdelningen. 
 
1.5.5 Kartonger 
Innan produkterna lastas på pall paketeras kapslarna i olika kartonger. Produkterna paketeras i 
olika kartonger enligt tillhörande packmönster. Kartongerna förvaras i närlagret (se bild 1.12) 
på packavdelningen. Information om kartongernas storlekar och artikel nr finns i Appendix 
1/bilaga 1 ”Product example”. En del länder kräver att insidan av kartongerna är klädda med 
frigolit. 
 

 Foto: Johan Aneros 

Bild 1.12: Närlagret 
 
1.5.6 Ledtid 
Att uppskatta ledtiderna för paketeringen idag är inte helt enkelt eftersom många faktorer 
påverkar den slutliga ledtiden. Den dokumentation som finns att tillgå är opålitlig, i och med 
att det saknas uppgifter om hur länge varje person har arbetat med den aktuella batchen under 
det arbetspasset. Det går endast att utläsa om personen har arbetat med batchen, alltså kan 
arbetstiden för en person variera från några minuter till flera timmar.  
 
Den ungefärliga ledtiden estimeras till ca 1min och 30s för varje produkt, från att den 
kommer in för paketering tills det att den är klar. För att se hur vi gick tillväga för att 
bestämma ledtiden (se bilaga 2 ”Ledtidsuträkning”).  
 
1.5.7 Dokumentationshantering 
Orderna hämtas ur ett skåp och kontrolleras mot aktuell batch. När packningen är klar 
checkas ordern mot batchen och kvitteras av personalen. Efter att ordern har registrerats 
”färdig” i en dator, placeras den tillbaka i skåpet på en hylla för avslutade batcher.  
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1.5.8 Logistik och placering 
Någon form av logistik existerar inte gällande materialflödet, vilket troligen beror på den 
begränsande ytan. Produkter korsar varandra och paketeringsmaterial förvaras i korridorerna 
(se bild 1.13). 
 

 Foto: Johan Aneros 

 
Bild 1.13: Materialförvaring i korridoren 

 
För att se hur de olika maskinerna är placerade idag se Bilaga 14 ”Placering i dagsläget”, där 
återfinns även placeringen för närlager etc. 
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2 Genomförande 
 
2.1 Problem och nulägesanalys 
Produkter med hög kvalitet är ett måste i läkemedelsbranschen, fel får absolut inte 
förekomma. Paketering kräver väldigt stor noggrannhet och många kontroller. När människan 
kontrollerar finns risk för en felkälla vilket bör undvikas. Människan kan fela någon gång och 
då kan det få förödande konsekvenser. Produkt får absolut inte paketeras med fel bipack eller 
etiketteras med felaktig etikett.  
 
En utmaning som uppkommer när stora kvantiteter ska paketeras är alltid allt 
paketeringsmaterial t ex kapslar, kartonger och etiketter. Att vika upp varje kapsel manuellt 
kräver stora personalresurser samt tar mycket tid. Även förvaring av dessa produkter kräver 
stor plats och genomtäkt logistik, vilket är svårt idag. 
 
2.1.1 Arbetsplatsen 
För att arbetsplatsen ska fungera för ett arbetslag där många operatörer arbetar med samma 
operation krävs det vissa grundläggande regler. Att arbeta på rutin är ofta effektivt men kan 
även orsaka fel. Instruktioner ska därför följas, även om en operatör har utför uppgiften 1000-
tals gånger.  
 
En automatiserad förpackningsprocess kräver en hel del golvyta för maskiner och 
lättillgängligt lager. I dagsläget saknas denna yta. Den yta vi har arbetat med är inte avsedd 
för endast paketering utan även för syning. Om ett par år kommer lokalhyresgästen Pheizer 
AB att flytta ut och Octapharma kommer att få tillgång till nya lokaler.  
 
I dagsläget ligger inte närlagret i anslutning till paketeringslokalen (se bilaga 14 ”Placering i 
dagsläget”). Ett lager i anslutning till respektive arbetsyta skulle spara mycket tid, energi och 
öka effektiviteten. 
 
2.1.2 Omständliga operationer 
 
2.1.2.1 Kapslar 
Varje kapsel ska förses med ett batch nr och i vissa fall en ”pull off” etikett. Idag finns en 
separat maskin där operationen utförs. Maskinen är placerad i en lokal (se bilaga 14 
”Placering i dagsläget”) på paketeringsavdelningen. När en order ska paketeras trycks 
kapslarna i förväg för att sedan placeras i närlagret igen. Denna procedur innehåller onödiga 
aktiviteter vilket leder till minskad effektivitet samt en osäkerhetsfaktor vad gällande mix-up 
(blandning av produkter, t ex fel kapsel till fel läkemedel). Kapseln kontrolleras endast 
manuellt innan paketering, vilket inte uppskattas p.g.a. GMP-kraven. 
 
2.1.2.2 Bipacksedel 
Idag kontrolleras bipacksedlarna inte på ett GMP- godkänt sätt, på varje bipacksedeln måste 
en kontroll utföras av datakod eller pharmakod för att uppfylla GMP-kraven. Att utföra denna 
kontroll idag skulle vara orimligt i dessa kvantiteter därför att bipacksedlarna redan är vikta 
från underleverantören.  
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Maskinell kontroll och vikning på plats är en lösning på problemet. Det är inte ovanligt att en 
maskin kan kontrollera och vika 30 000 bipacksedlar i timmen och uppfyller samtidigt GMP-
kraven för paketering av läkemedel. 
 
2.1.2.3 Kartonger 
Många olika storlekar på kartonger finns i dagsläget. Kartongerna är inte optimalt anpassade 
för kapslarna, därför används utfyllnadsmaterial. Materialet kostar pengar samt fördröjer 
processen vid paketeringen.  
 
Att anpassa kartongerna efter de olika kapselstorlekarna skulle leda till mindre arbete, lägre 
kostnad samt ökad effektivitet i fabriken. Även en automatiserad paketering blir då lättar att 
utföra därför att det inte krävs en extrafunktion eller robot som applicera materialet på 
respektive plats i kartongen. 
 
Ett problem när kartongernas storlekar ändras är att paketeringsmönstren på lastpallarna 
måste ses över. Kartongerna måste kunna paketeras på pall för att transporten ska bli säker. 
 
2.1.2.4 Kapselpackning i kartong 
Att paketera kapslarna i kartonger manuellt är både tidskrävande och det ger även upphov till 
förslitningsskador hos personalen. Efter att en kartong är färdigpackad måste viktkontroll 
utföras.  
 
Arbetet från att förflytta kartongen till vågen och därefter till en lastpall är en process vars 
ledtid skulle kunna halveras genom att ha en automatisk viktkontroll i packlinjen.   
 
2.1.2.5 Dokumenthanteringen 
Dokumenthanteringen är en väldigt viktig bit i dessa sammanhang, fel batch nr i fel dokument 
kan få förödande konsekvenser. Därför är det väldigt viktigt att var sak har sin plats och att 
papper inte flyttas fram och tillbaks i onödan p.g.a. risken för mix-up. 
Varje färdigställd batch ska bokas av i en dator vars placering idag är på ett kontor (se bilaga 
14 ”Placering i dagsläget”).  
 
För att öka effektiviteten gällande dokumenthantering skulle en dator i anslutning till 
packlinjens slut vara lämpligt, då skulle personalen snabbt och enkelt kunna avboka 
färdigpackad batch. 
 
2.1.2.6 Logistik och mix-up 
P.g.a. den begränsande ytan är det väldigt svårt att genomföra någon form av logistik i 
dagsläget. Material kommer in och åker ut genom samma dörr, vilket kan ge upphov till mix-
up. Kapslarna trycks i förväg och placeras i ett närlager tillsammans med andra tryckta 
kapslar. Även här finns en stor risk för mix-up. Problemet är återkommande på hela 
packavdelningen eftersom materialflödet korsas i samband med paketeringen.    
 
Genom att ha en separat ingång samt utgång på packavdelningen skulle risken för mix-up 
reduceras. En regel när det gäller logistik är att material och produkter aldrig ska korsa 
varandra. 
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2.2 Projektets omfattning 
 
2.2.1 Planering 
I början av examensarbetet gjorde vi en översiktlig tidsplanering (se bilaga 4 ”Tidsaxel”). 
Från tidsaxeln arbetades tidsplaneringen fram (se bilaga 3 ”Tidsplanering”). Arbetstempot 
under första perioden (etapp 1) var 50 % i och med att vi läste en kurs parallellt. Under denna 
period skedde arbetet från Karlstad.  Under andra perioden var arbetstempot 100 % och 
arbetet ägde rum på plats hos Octapharma AB, Stockholm.  
 
Tidsplaneringen uppdaterades även under examensarbetets gång eftersom nya uppgifter 
tillkom. 
 
2.2.2 Informations sök 
Arbetsprocessen för att ta fram en helt ny packlinje är komplicerad och kräver en hel del 
kunskap om produkten samt arbetsgången. För att kunna förstå problemet krävs ett stort 
informationsintag. Vi började denna procedur med två dagar praktik.  
 
Under praktiken fick vi vara delaktiga i paketeringen och dokumentationshanteringen. Här 
samlade vi in information och det material vi behövde för att kunna formulera en 
frågeställning. Det materialet vi blev tilldelade var: 
 

• Olika flaskstorlekar 
• Olika kapslar 
• Exempel på bipacksedlar 
• Kartongstorlekar 

 
2.2.3 Krav uppkomst 
Utifrån frågor kunde vi specificera en preliminär kravlista. Några av frågor vi ställde oss var 
följande: 
 

• Vad ska anläggningen ha för kapacitet?  
• Vilka funktioner ska maskinen klara av? 
• Vad för kontroller måste finnas involverade i packlinjen? 
• Vilka storlekar på flaskor ska anläggningen klara av? 
• Vilka storlekar på kapslar ska maskinen kunna hantera? 
• Ska det finnas en case packer? 
• Hur paketeras kapslarna i kartongerna? 
• Vilka kartongstorlekar ska anläggningen hantera? 
• Vilka olika etikettstorlekar ska anläggningen kunna hantera? 
• Etc. 

 
En fråga genererade oftast ett krav vilket i sin tur genererade nya frågor. Samanlagt har flera 
hundra frågor behandlats.  
Att arbeta fram en kravlista till ett sådant här stort projekt är tidskrävande och mycket viktigt 
för slutresultatet på anläggningen. Om ett krav saknas kan det leda till att när anläggningen är 
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färdigmonterad kan den praktiskt taget bli obrukbar för sitt ändamål. Därför har vi fokuserat 
vårat arbete på just kravlistan.  
 
För att inte missa några krav började vi med de generella kraven (allmänna krav) för hela 
anläggningen. 

 
Efter att vi fått fram en relativt bra allmän kravlista började vi med kravlistor för varje 

specifik maskin, se bilaga 5 ”Kravlista”. 

 

 
Utifrån kravlistan utarbetades en URS, i syfte att användas vid kommande kontakter med 
leverantörer. 
 
Efter att kravlistan och URS var klara godkändes dessa av våran handledare på Octapharma. 
 
2.2.4 Leverantörs kontakt 
När URS var klar tog vi kontakt med en leverantör, Scandic pack. Scandic pack är en nordisk 
återförsäljare för Bosch automatiserad produktlinjer. Kontakten skedde via telefon och e-mail.  
 
2.2.5 Beskrivning av projektresultatet 
Examensarbetet resulterar i en förundersökning till ett projekt för Octapharma AB i 
Stockholm. Rapporten ska innehålla en kravlista och en URS (User requirements 
specification). Rapporten ska även innehålla ett förslag om hur logistiken kan se ut på 
packavdelningen. Logistiken infattar maskinplaceringar, närlager samt 
dokumentationshantering. Övrigt material rörande projektet ska bifogas som bilagor med 
slutrapporten. 
 
URS ska vara ett underlag för Octapharma AB i deras kommande projekt för en 
automatiserad packlinje på paketeringsavdelningen. Förslaget på logistiken ska vara effektiv 
och genomtänkt. Ett tydligt materialflöde ska finnas gällande både närlager samt hela flödet 
på avdelningen. Flödet ska vara anpassat för att undvika mix-up. 
 
2.2.6 Avgränsningar 
Det finns arbetsuppgifter relaterade till projektet som i stor utsträckning påverkar den önskade 
effekten av projektet. Effekten i det här fallet syftar på den förväntade ökningen i kapacitet på 
packavdelningen. Att öka effektiviteten på samtliga produkter ligger utanför ramarna för 
projektet men ska ändå beaktas trots att de inte är direkt relaterade till projektmålet. De 
exkluderade problemen är: 
 

• Parallell linje för bulkpaketering 
• Paketering med frigolit 
• Leverantörskontakter gällande förändring av packmaterial 
• Anläggningen är inte avsedd för frystorkade produkter. 

 
Förslag på förändringar eller förbättringar ska anges men måste inte var helt 
färdiggenomarbetade. Förändringar angående material ska anges i syfte med att öka 
effektiviseringen och omställningstiden hos maskinerna. 
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2.3 Logistik 
 
2.3.1 Vad är logistik? 
Industriell logistik är att huvudsakligen förbättra flöden inom exempelvis en produktion för 
att uppnå högsta möjlig effektivitet, kapacitet med mera, bland annat genom att styra och 
minska ledtiderna [1].  
 
2.3.2 Materialflöden och maskiner 
Materialflödet har arbetats fram efter principen att ha ett närlager i direkt anslutning till 
respektive maskin. En sådan metod underlättar för operatörerna, och minskar ledtiden 
väsentligt. 
 
Maskinernas placering har arbetas fram utifrån att undvika mix-up.  En separat igång och 
utgång har även hafts i åtanke. 
 
2.3.3 Arbetsplatsen 
Resonemangen vi har fört är följande: 
 

• Att ha lättillgängliga instruktioner uppsatta i anslutning till respektive maskin 
underlättar för operatören. En enkel beskrivning i ”steg för steg” form är att 
rekommendera när det är många olika operatörer på en och samma maskin.    

 
• Individen måste ta ansvar för städning och underhålla av utrustning, för att 

arbetsplatsen ska fungera bra. En ren och städad arbetsmiljö leder till minskade 
irritationer och ökad effektivitet. Var sak har sin plats. 

 
• Hjälpverktyg för att lyfta och förflyta tunga föremål ska användas för att undvika 

förslitningsskador.  
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3 Resultat 
 
3.1 Krav 
Här är några av de viktigaste kraven, för komplett kravlista se bilaga 5 ”Kravlista”. Kraven 
prioriteras med en skala från 1-5 där fem är högst. 
 

1.1 Kapacitet 
 

Maskinen ska kunna leverera 60st färdiga produkter per minut. Med färdig produkt 
menas en kapsel innehållandes en flaska med etikett på samt en bipacksedel. 
Kapslarna ska också paketeras i en kartong. 
 
Prioritet: 4    
Uppkoms: Direktiv 

 
1.2 Kort omställningstid 
 

Omställningstiden får max vara 1 h. 
 
Prioritet: 5    
Uppkoms: Direktiv 

 
1.3 GMP-krav  
 

Kraven för tillverkning och spårning av en produkt skall uppfyllas enligt GMP. 
 
Prioritet: 5    
Uppkoms: Direktiv 

 
1.6 Anknytande material förråd 
 

Kartonger och övrigt packmaterial ska finnas lättillgängligt vid respektive maskin. 
 
Prioritet: 5    
Uppkoms: Önskemål 

 
1.7 Spårbarhet 

 
Automatisk kontroll enligt krav 1.17 ska finnas, det ska även finnas ett spårbart flöde 
i hela anläggningen. 
 
Prioritet: 5    
Uppkoms: Krav enligt GMP. 

 
1.8 Etiketterare 
 

En etiketterare ska finnas enligt kravlist 2 ”Krav etiketterare”. 
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Prioritet: 5    
Uppkoms: Direktiv 

 
1.9 Kapselprinter 

 
En kapselprinter ska finnas enligt kravlista 3 ”Krav kapselprinter”. 
 
Prioritet: 5    
Uppkoms: Direktiv 

 
1.10 Bipacksedelmaskin 
 

En bipacksedelmaskin ska finnas enligt kravlista 4 ”Krav bipacksedelmaskin”. 
 
Prioritet: 5    
Uppkoms: Direktiv 

 
1.11 Kapselpackare 

 
En kapselpackare ska finnas enligt kravlista 5 ”Krav kapselpackare”. 
 
Prioritet: 5    
Uppkoms: Direktiv 
 

1.12 Case packer 
 
En case packer ska finnas enligt kravlista 6 ”Krav case packer”. 
 
Prioritet: 5    
Uppkoms: Direktiv 
 

1.15 Förbered för sekundär lina för bulkpaketering med två växlar. 
 
Förberedning för en växel ska finnas efter etikettmärkningen i syfte att kunna ha 
bulkpackning i anslutning till samma grundlinje. Den andra växeln ska finnas efter 
kapselpackmaskinen. 
 
Prioritet: 5    
Uppkoms: Uppkommet direktiv 
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1.17 Övervakning/Kontroll 
 

Automatisk kontroll ska finnas på följande maskiner: 
 Etiketterare (se krav 2.5). 
 Kapselprinter (se krav 3.4). 
 Bipacksedelmaskin (se krav 4.3). 
 Kapselpackar (se krav 5.7). 
 Case packer (se krav 6.7). 

 
Prioritet: 5    
Uppkoms: Direktiv samt krav enligt GMP. 

 
3.2 URS (User requirements specification) 
Att arbeta fram URS var en stor del av vårat examensarbete, den användes för att ge 
leverantören direktiv om den nya paketeringslinjen. Arbetsgivaren ansåg att stor vikt skulle 
läggas på denna p.g.a. att den kommer används vid framtida leverantörs kontakter när 
projektet blir aktuellt.  
 
För URS se bilaga 6 ”URS”. 
 
3.3 Maskinplacering och logistik 
Nuvarande maskinutrustning var aldrig aktuell för en automatiserad packlinje. Kostnaden för 
att komplettera befintlig utrustning skulle bli dyrare än att ersätt all utrustning. Äldre 
maskiner är även svåra att göra kompatibla med nya maskiner. 
Se bilaga 16 ”Förslag på placering” för förslag på placering och materialflöde. 
 
En URS har skickats till leverantör men svar uteblev på grund av tidsbrist. Vårat resultat 
påverkas inte av leverantören, utan skulle endast vara ett andrautlåtande gällande 
maskinplacering och de olika maskinstorlekarna. 
 
3.4 Paketering 
Nya kartonger har tagits fram för att kunna automatisera packningen av kapslar i kartong (se 
Bilaga 7 ”Nya kartonger”). När nya kartonger har tagits fram måste även nya packmönster för 
kapslarnas placering i dessa utformas (se Bilaga 8 ”Packmönster i kartonger”).  
 
Produkten måste kunna transporteras på ett bra sätt därför togs nya pallmönster fram (se 
Bilaga 9 ”Pallmönster”). 
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4 Utvärdering & fortsatt arbete 
 
En automatisering av dagens manuella förpackningsprocess skulle definitivt öka kapaciteten i 
fabriken. För att en automatisering verkligen ska ge ett bra resultat borde vissa delmoment ses 
över.  
 
Bipacksedlarna borde standardiseras. En och samma placering av datamatrixkoden på 
samtliga bipacksedlar skulle minska omställningstiden och förenkla för operatören. 
Maskinutrustningen skulle även bli billigare. 
 
Kapslarna skiljer sig i botten (se bild 4.1) beroende på vilken volym de tillhör. Detta kan vara 
en utmaning att lösa och bör kontrolleras med leverantören innan beställning.  

 

 Foto: Johan Aneros 

 
Bild 4.1: Kapselbottnar 

 
För att en case packer i huvudtaget ska kunna användas för automatiseringen måste nya 
kartonger användas p.g.a. att i dagsläget används utfyllnadsmaterial. Se förslag Bilaga 7 ”Nya 
kartonger”. Vissa produkter paketeras även med frigolit vilket försvårar automationen. Att 
inte kunna använda en case packer till samtliga produkter minskar effektiviteten avsevärt. 
Därför kan det vara lämpligt att undersöka om det finns kartonger klädda med frigolit, samt 
jämföra kostnaden på nya frigolitklädda kartonger istället för att paketera produkten manuellt. 
 
Eftersom produkterna paketeras allt mer i form av bulkpack kan det vara aktuellt att se över 
en parallell linje för bulkpaketering. Att få bulkpaketeringen automatiserad skulle öka 
effektivitet i betydande utsträckning. Personalen skulle också undgå monotona rörelser.  
 
Det vi tycker saknas är en övergripande standardiseringstanke på de flesta produkterna. Vi 
förstår i och för sig att det är kunden som bestämmer i slutändan men med tanke på den 
ökande produktionstakt företaget tänker uppnå bör detta tas i åtanke.  
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5 Slutsatser 
 
En ny packlinje på Octapharama skulle bland annat få följande resultat: 

 
• Kapaciteten att förpacka produkter ökas avsevärt. 
 
• Arbetsmiljön i helhet skulle bli trivsammare. Öppna ytor och lättframkomlighet skulle 

förenkla vardagsarbetet. 
 

• Arbetsrelaterade skador skulle reduceras p.g.a. att monotont arbete försvinner.  
 

• Kvalitetskontrollen skulle bli bättre och även uppfylla GMP-kraven. 
 

• Möjligheten att vika bipacksedlarna på plats gör att GMP-kraven uppfylls på ett 
korrekt sätt. 

 
• Försegling av kapslarna förhindrar att produkten ramlar ut i botten och försäkrar även 

den från att bli utbytt mot felaktig produkt.  
 

• Viktkontroll och automatisk utskrift av transportetiketten säkerhetsställer att endast 
godkända kartonger får transportetikett.  

 
• Materialflöde med separat ingång och utgång skulle underlätta för personal och 

minska risken för mix-up.  
 

• Framkomligheten för truckar till materialförråden möjliggörs. 
 

• Närlagret har blivit dubbelt så stort. 
 

• Materialförråd i anslutning till respektive maskin skulle förhindra onödigt spring och 
öka effektiviteten på packavdelningen.   

 
• En effektivisering av denna grad skulle betyda att Octapharma kan öka produktionen 

avsevärt.  
 

• Förslaget möjliggör vidareutbyggnad i framtiden. Med två växlar kan en sekundär 
bulkpaketering anslutas med befintliga maskiner. 

 
 

En automatisering är högst aktuell nu när Octapharma ska öka produktionen. Projektet 
borde starta i god tid för att den nya packlinjen ska kunna vara på plats snarast när de nya 
lokalerna blir lediga.  
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6 Tackord 
 
Vi vill framför allt tacka Octapharama AB för förtroendet och privilegiet att få utföra vårat 
examensarbete där. Det varma bemötandet och den trevliga personalen har gjort att vår 
vistelse på företaget har varit utmärkt. Arbetet har varit givande och lärorikt vilket vi kommer 
att ha stor nytta av i framtiden.  
 
Särskilt tack till Ulf Edberg som har varit en enastående handledare och vägvisare under 
examensarbetets gång.  
 
Stort tack till Christian Campos och all personal på packavdelningen, utan er hjälp och 
kunskap hade examensarbetet varit omöjligt att utföra och resultatet hade aldrig blivit 
detsamma.  
 
Tack till Kelly Johnston för hennes stöd angående den engelska grammatiken. 
 
Även stort tack till Lennart Berggren samt övrig personal vi har kommit i kontakt med under 
vår vistelse på Octpharama AB. 
 
Vi vill också tacka våra handledare på Karlstads Universitet, Hans Johansson och Lennart 
Berglund, för deras insatts under vårat examensarbete. 
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Student vid maskiningenjörsprogrammet, Karlstads Universitet 
Johan_aneros@hotmail.com
 
Andreas Ottosson 
Student vid maskiningenjörsprogrammet, Karlstads Universitet 
Andreasottosson@sverige.nu
 
Ulf Edberg 
Handledare/Project Manager, Octapharma AB, Stockholm 
ulf.edberg@octapharma.se
 
Hans Johansson 
Examinator/Handledare, Karlstads Universitet 
Hans.Johansson@kau.se
 
Lennart Berglund 
Handledare, Karlstads Universitet 
Lennart.Berglund@kau.se
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