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Sammanfattning
För att vara väl förberedd för den konkurrenskraftiga marknaden inom den kommersiella 
tryckindustrin måste dagens företag styra upp sina verksamheter mot att bli resurseffektivare och 
öka lönsamhet för produktionen. Det är känt att den nuvarande marknaden kräver allt större 
produktionskapacitet men kunden är villig att betala mindre för produkterna. Det är därför kritiskt 
att ett företag se till att hålla sin produktivitet högt och eliminera onödiga förluster i produktionen. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur resurseffektivisering påverkar lönsamhet för ett 
företag.  Konceptet av nyckeltal kommer att introduceras och användas framförallt till att mäta och 
studera lönsamhet för ett tryckeri. Projektets arbete sker i två faser. Till en början, en 
litteraturstudie, som är till för att identifiera de viktigaste nyckeltalen och studera hur de kan 
kopplas med resurseffektivisering och lönsamhet. Den andra fasen innebär en fältstudie som utförs 
hos Eson Pac Ljungberg, ett tryckeri som producerar läkemedelsförpackning. Målet är att markera 
var de stora tillgångar finns och hur de ska hanteras för att utvinna största möjliga lönsamhet. 

Det finns många sätt att mäta och utföra en prestationsundersökning för en produktionslina. Dagens 
teknik ger möjligheter att utföra komplexa mätningar med hjälp av datasensorer och 
telekommunikationsverktyg. Dock ligger utmaningen i hur dessa mätetal implementeras och 
användas i praktiska utförande. Samtliga anställda i företaget måste delta i dessa mätningar och 
förstå hur dem kan används för att förbättra produktionen. Mätetalen förvandlar till nyckeltal när 
ett företag framgångsrikt har hittat en metod att koppla samman sin produktionsstrategi med 
mätetalen. Metoden byggs på att med hänsyn till företagets målsättning väljer ut de mest relevanta 
mätetal. Sedan ska företaget sätta upp en effektiv kommunikationskanal där ledningen och 
producenter kan snabbt utbyta information angående produktionen och återkoppla snabbt när fel 
och förändring sker.  
  
Resultatet visar att de främsta resurser som bidrar till ökad lönsamhet är material, utrustning och 
personal. Genom sammanställning av nyckeltalen och en exempelmätning på TAK- värde (Totala 
utrustningseffektivitet) visas att låg utnyttjandegrad på resurserna kan ge negativa konsekvenser för 
lönsamheten. Fältstudie hos Eson Pac AB visar att företagets ledning har en aktiv lista av nyckeltal 
och målsättningar som de ständigt arbetar mot. Företaget visa däremot brister i att följa upp sina 
nyckeltal, då kommunikation mellan ledningen och produktionspersonalen saknar ömsesidig 
förståelse för varandras uppgifter och många av nyckeltalen används inte till deras fulla potential. 
Eson Pac AB formar sina nyckeltal främst efter kundens tycke till skillnad från litteraturstudiens 
mångsidiga faktorer. Kundrelation verkar vara företagets främsta fokus och har stor inverkan på 
företagets syn på resurstillgång. De två nyckeltal som företaget är överens med litteraturstudie är 
leveransprecision och reklamation d.v.s. de två främsta nyckeltal för att indikera kundnöjdhet.  



 
 

Abstract
To be well prepared for the competitive market in commercial printing, today's companies must 
direct their production towards becoming more resource-efficient and profitable. It is known that 
the current market requires ever-increasing production capacity, but the customer is willing to pay 
less for the products. It is therefore critical that a company keep its productivity high and eliminate 
unnecessary losses in the production.  
 
The purpose of this thesis is to investigate how resource efficiency affects the profitability of a 
company. The concept of key figures will be introduced and used primarily to measure and study 
profitability for a printing company. The project's work takes place in two phases. At first, a 
literature study, which is used to identify the most important key figures and study how they can be 
related to resource efficiency and profitability. The second phase involves a field study carried out at 
Eson Pac Ljungberg, a printing company that produces pharmaceutical packaging. The goal is to 
locate the largest assets and how they should be managed to extract the greatest possible 
profitability.  
 
There are many ways to measure and benchmark the performance of a production line. Today's 
technology provides opportunities to perform complex measurements using computer sensors and 
telecommunication equipment. However, the challenge is to apply these metrics and use them in 
practical implementation. All employees in the company must take part in these measurements and 
understand how they can be used to improve production. These metrics are turned into key figures 
when a company has successfully found a method of merging its production strategy with the 
metrics. The method is based on choosing the most relevant metric, considering the company's 
objectives. the company will then set up an effective communication channel where the 
management and manufacturers can quickly exchange information about the production and 
feedback quickly when errors and changes occur. 
 
The result shows that the main resources that contribute to increased profitability are materials, 
equipment and personnel. By compiling the key figures and an example measurement of OEE value 
(Overall Equipment Effectiveness), it is shown that low utilization of resources can have negative 
consequences for profitability. Field study at Eson Pac AB shows that the company's management 
has an active list of key figures and objectives that they are constantly working towards. The 
company, on the other hand, shows deficiencies in following up their key figures, since 
communication between management and production staff lacks mutual understanding of each 
other's tasks and many of the key figures are not used to their full potential. Eson Pac AB formulates 
its key figures mainly according to the customer's perception, unlike the versatile factors of the 
literature study. Customer relationship seems to be the company's focus and has a great impact on 
the company's view of resource access. The two key figures that the company agrees with the 
literature review are delivery precision and customer complaints, i.e. the two main key figures to 
indicate customer satisfaction. 



 
 

Förord
Den här rapporten är resultatet på ett kandidatexamensarbete på KTH under våren 2019. Årets tema 
för samtliga examensarbeten var ”resurseffektiv produktion i tillverkande företag”. 
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1.Inledning
1.1. Bakgrund 

Världen idag har digitaliserat och trenden att snabbt kunna informera och lagra information gynnar 
den digitala tekniken. Internet och digitala medier gör att tryckerier står inför en hård konkurrens i 
framtiden. Tryckerier i Sverige uppvisar försämrad lönsamhet på grund av starkt pressade priser 
samtidigt som kraven på korta produktionstider ökar (Olsson, 2006). För att verka 
konkurrenskraftiga och bevara sin marknadsandel måste tryckerier nyttja sina resurser och tillgångar 
på bästa sätt och tillfredsställa de mervärden som kunderna kräver. Idag finns stora industrier som 
ägnar sig åt tryckta produkter i alla tänkbara kategorier. En underkategori i kommersiellt tryckeri är 
grafiskt tryck på förpackningar. Borstet från det minskande användandet av tryckta litteraturer och 
läsmaterial så är tryck på paketering en fortfarande relevant och eftertraktad verksamhet.  

Effektivitet och produktivitet är de två huvudfaktorer för att bevisa samt besvara om ett tryckeri kan 
fortsätta att vara lönsamt i framtiden. Framgång för industrier och företag ligger i framförallt 
kundens efterfråga men också förmåga att justera och ständigt hitta besparingar i produktionen. 
Den teoretiska delen av arbetet kommer att föreslå de vanligaste strategier och mätningsvärden 
som används för att öka produktivitet. Sedan kommer den att jämföra Eson Pacs egna uppfattning 
om nyckeltal och hur företaget har implementerat i sin produktion. 

1.2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur resurseffektivisering påverkar lönsamheten för den 
kommersiella tryckindustrin. Målet är att avgöra var de största tillgångar i ett trycker finns och hur 
de kan användas för högsta tänkbara effektivitet.    

1.3. Frågeställning 
Huvudfrågeställning till detta arbete är: 

Hur påverkar resurseffektivisering lönsamheten för den kommersiella tryckindustrin?  

Arbetet bryts ner till följande frågeställningar för att begränsa arbetets komplexitet: 

Hur definierar man ett nyckeltal och hur är det relevant för resurseffektivisering? 
Vilka är de främsta förluster som leder till lägre lönsamhet? 
Teknik och verktyg som kommer vara relevant för industrin för de kommande åren. 

1.4. Avgränsning 
Datainsamlingen kommer att summeras de mest relevanta nyckeltalen som anses passande för den 
grafiska industrin och projektets frågeställning. Nyckeltalen som tas upp i arbetet ska innehålla en 
uppenbar definition och ska kunna kopplas till existerande mätvärden i produktionsanläggningen. 
Efter det första intervju ska det bestämmas vilka nyckeltal som kommer att behållas kvar i projektet. 
Tanken är att hålla teoridelen så kompakt och lättförståeligt men också så pass brett att den 
kommer i nytta vi fältstudiet. Att behålla alla nyckeltal kan göra att projektet blir komplicerat och 
svårt att följa. De nyckeltalen som prioriteras i arbetet är kopplade till lönsamhetsmått. 
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2.Metod och Genomförande
Förstudie som arbetet efterfrågar är information relaterad till resurseffektivisering, kommersiell 
tryckindustri och prestationsmätning. Den första månaden av projektet spenderas tiden till att samla 
ihop information för att bygga upp kunskap kring tryckprocessens olika delar. Det samlade 
materialet bearbetas och uppdateras under hela projektet. Målet är att finna ett mönster i det 
insamlade materialet och dra en jämförelse med likartade akademiska studier som tidigare gjorts.  

Litteratur 

Genomförandet av projektet är främst baserat på vetenskapliga artiklar och ett fåtal tidigare 
kandidat- /masterexamensarbete med liknande inriktning på ämnet. Tanken är att få en överblick 
hur produktionen i ett tryckeri förväntas att fungera. Genom att jämföra dessa konkreta studier kan 
man hitta en struktur i grundteori och filtrera de informationerna som är användbar för projektet.  

För att bekräfta relevans och trovärdighet för examensarbeten spåras de källor som har använts. 
Källorna bedöms med kunskap från kurslitteraturer och källkritiska kriterier från en tidigare 
kursomgång. 

Nätbaserade källor 

För att skapa en rättvis bild på den information som används under arbetets gång kommer 
nätpublicerade vetenskapliga artiklar att användas. Tanken är att komplettera det materialet från 
litteratur eftersom det förekommer att äldre böcker används under projektets gång och det behöver 
uppdaterade källor för att återkoppla till. 

Fältstudie 

Fältstudie i samband med arbetet utförs hos Eson Pac och med hjälp av en tekniker som är anställd 
hos företaget. Han kommer att med sin erfarenhet bidra med en mer specifik information om 
företagets produktionslina, strategier och målsättningar. Det gav möjlighet att göra ett besök hos 
företaget för att få se den fullskalige produktionen och hur anläggningen ser ut när maskinerna 
rullar. Fältstudie görs för att sammanställa den empiriska kunskapen för projektet. 

Intervju  

En skriftlig intervju utfördes och dokumenterades efter fältstudien. Intervjun är en 
komplettering till besöket med de eventuella frågor som berör verksamheten. Frågorna 
svaras av den tekniker som guidade turen för oss. Svaret lämnas i oförändrat skikt och finns 
under bilagor. 
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3.Litteraturstudie
Detta kapitel är ett resultat från bearbetningen av det insamlade materialet från kurslitteratur, 
vetenskapliga artiklar och akademiska arbeten under projektets gång. 

3.1. Nyckeltal 
Nyckeltal definieras enligt Nationalencyklopedin ”ekonomiska relations- eller jämförelsetal som ger 
mått på den ekonomiska situationen i ett företag, t.ex. mått på räntabilitet, likviditet, soliditet och 
effektivitet” (Nationalencyklopedin, 2019). Det är inte alltid uppenbart att bedöma företagets 
prestation med enbart resultat på bokslutsdagen. För att bedöma den egentliga situationen för 
företagets välmående och utveckling behövs därför mer detaljerad information. Beroende på vilket 
område i verksamheten som nyckeltalen gäller så delas de i tre kategorier: lönsamhetsmått, 
finansiella mått och verksamhetsmått. (Visma, 2018) 

När en verksamhet strukturerar sina nyckeltal är det viktigt att skilja rätt mätningar för dem 
områden nyckeltalen gäller. De mest grundläggande misstagen är, enligt Ittner och Larcker (Larcker, 
2019), felaktiga mätvärden som inte är kopplade till rätt process, att upplägget av nyckeltalen inte 
bekräftar den frågeställning som företaget söker eller felaktiga uppfattningar om nyckeltal. Dessa 
leder de tillgångarna som används inte påverkar utvecklingen mot organisationens långsiktiga mål. 
De rekommenderade stegen för att bedöma om ett nyckeltal är ideal är följande  (Olsen, 2008) : 

Kopplat till strategi - Nyckeltal bör formas i samverkan med organisationens målsättning och 
marknadsbehov eftersom de är främsta faktorer för framsteg. Målet ska vara väldefinierat och gäller 
allmänt för organisationen i helhet. På så sätt kan alla i organisationen arbetar mot ett gemensamt 
resultat och man undviker suboptimeringar för olika avdelningar och produktionsprocesser. 
Nyckeltal som är kopplade till långsiktiga mål ska kunna spåras progressivt. 

Begränsat antal - Antalet nyckeltal ska begränsas till den kapaciteten för datainsamling som en 
organisation kan hantera. För många nyckeltal leder till ofokuserade mätningar, röriga slutsatser och 
felaktiga beslut. Ledningen har ansvaret att sätta rätt prioritering för företagets 
produktionsprocesser, identifiera problem och se till mätningen verkställts.  

Enkelt att mäta - Mätningar som utförs ska vara uppenbar och lätt att verkställa med 
organisationens befintliga utrustning och teknik. Datainsamling ska inte kräva för mycket tid eller 
arbetsinsats eftersom det leder lätt till missuppfattning eller onödiga komplikationer. Mätvärdet ska 
vara uppgiftsspecifikt, trovärdigt och har hög mätprecision. 

Lätt att förstå och använda - Samtliga medlemmar i en organisation ska vara inblandade och har 
tillgång till nyckeltalen. Mätvärden ska vara lätt att förstå och vara praktiska. Definitionen av 
nyckeltalet ska framstå tydligt så att alla medlemmar har samma uppfattning om dess innebörd 
(Whalen, 2019). Målet är att individer ska tydligt uppleva sin prestation så småningom påverkar 
företagets gemensamma resultat.  

Återkopplas snabbt – Att kommunicera informationen som genereras av nyckeltalen är en viktig 
faktor för att öka medarbetarnas engagemang. Detta visar effekten av deras arbete på att uppnå 
uppsatta mål. Rapporteringen av nyckeltal ska vara kontinuerlig och snabb, så det är möjligt att hitta 
orsaken när oväntade förändringar sker i mätvärden. (Olsen, 2008) 
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Genom bearbetning av två examensarbete och rapporter angående tryckprocessens produktivitet 
formas en uppfattning på de vanligaste nyckeltalen inom den grafiska industrin som är kopplad med 
utnyttjandegrad av resurser. I rapporten "Tryckprocessens produktivitet i heatset rulloffsettryckerier 
" av Mats Olsson undersöks fem faktorer som har den största påverkan för en press lönsamhet. 
Dessa nyckeltal formas genom att studera heasets produktivitet och utnyttjandegrad. Heaset är en 
delprocess i produktionslinan där tryckta pappersark matas i en varmluftsugn för att öka fästningen 
för färgen och minskar torktiden. De primära nyckeltalen som rapporten framhäver är följande 
(Olsson, 2001): 
 

Tidpunktlighet för leverans 
Reklamationer  
Makulatur 
Stilleståndstid 
  

3.2. Informationsteknologi och teknik inom produktion 
Informationsteknologi (IT) är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapas inom datateknik 
och telekommunikation. De är grunden till dagens industrier och med IT kan en hel del koncepter 
förnyas inom industrier. Med de rätta teknologier förenklade inte bara jobbet, utan även ökade på 
produktionen som i sin tur skapade helt nya förutsättningar för stora och små industrier. 

ITs möjligheter och utmaningar 

Inom produktion brukar IT kännetecknas av de olika virtuella assistenter vars huvudfunktioner är att 
underlätta organisationen och öka på effektiviseringen med ett resurssnålt sätt.  

Redan från början av 90-talet har forskare NamChui Shin (Namchui shin, 1997) börjat forska kring 
IT:s påverkan på de ekonomiska aspekterna i företaget med hjälp av den teoretiska spekulationen. 
Trots att IT inte var lika utvecklad som 2011, där industri 4.0 introducerades för första gång i 
Hannovermässan, kunde forskarna redan då upptäcka sambandet mellan IT och 
samordningskostnader. Samordningskostnader som utgör en betydande del till de fasta utgifterna, 
kunde reduceras genom tillämpningen av IT och det resulterade i högre produktivitet, vilket medför 
ökad lönsamhet. 

I dagsläge använder alla moderna industrier av IT. Industrier blir allt mer digitala och processer 
optimeras med nya algoritmer. Detta leder till att kostnader förblir lägre och antal olyckor som sker 
på arbetsplats blir färre. Men det finns också en hel del utmaningar som uppkommer i samband med 
att inskaffa virtuella assistenter.   

Så som möjligheter så finns det även avgränsningar som sätter stopp. Enligt forskarna (Lisa Abele, 
2011) så finns det en hel del utmaningar som man behöver bekämpa.  En utmaning är hur ny teknik 
ska integreras med de befintliga infrastrukturerna. I många fall så går det inte att applicera, utan att 
behöva omstrukturera sina befintliga anläggningar.   

En annan utmaning är att det ställs höga krav på de systemen som ska integreras med varandra. I 
dagsläget har många industrier fortfarande i viss mån en äldre teknik. Trots att virtuella assistenter 
har flexibla och anpassande egenskaper, så kan problemet fortfarande uppstå.  
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Det krävs undersökningen om hur mycket effektiviteten påverkas av de virtuella assistenterna i de 
olika områden jämfört med nuvarande anläggningar. En sådan undersökning utgår oftast ifrån teorin 
och kan avskiljas från verkligheten. Det resulteras i osäkerheten kring en sådan investering och 
många väljer därför att avvakta tills en mer stabilare marknad. 

Resursövervakning 

För att undvika driftstopp och effektivisera energianvändning finns det flera metoder som man kan 
använda sig av. Det räcker inte bara med efterföljande analys, utan resursövervakning under 
processgenomgången är minst lika aktuell. Enligt forskare Benedikt Schmidt (Benedikt Schmidt, 
2018) finns flera kunskapsbaserade modeller och regler som kan användas för att uppnå ett så kallad 
"Semiautomatiserade övervakningssystem". Semiautomatiserade övervakningssystem är när ett 
system modifieras och anpassas snabbt efter en mindre initial ansträngning. Ett sådant system 
innebär att energianvändning och resursförbrukning bli synligt i varje komponent, vilket leder till att 
hela systemet förblir uppföljningsbart.  Fördelen med kunskapsbaserade modeller är att de är 
flexibla och att de erbjuder självständiga lösningar.  

EFI Radius (EFI, 2019) är exempel på ett smart assistanssystem med sina programvaror som är lätt 
och implementera. Programmet är för att underlätta och förenkla den integreringen av 
företagsövergripande informationen inom förpackning och tryckindustrin. EFI kan övervaka 
processer, skapa schema för optimering, sköta inköp och lager, verktygsbibliotek, spårning och mm.  

Förutom de tekniska bitarna så tar EFI Radius även hand om den informationen som berör den 
mänskliga bidragande.  EFI följer upp varje semi-automatiserade maskiner som körs och dess 
produktionshastighet. Därefter sparas informationen.  På så sätt förbli även den mänskliga 
bidragande synliga i hela systemet och därmed kunna jämföras och analyseras.  

Teknik 

Edelmann Printing Machines (GmbH, 2015) från Tyskland har väldigt bra tryckmaskiner. Maskiner 
har bred användningsområde och snabba spårhastigheten. De resulteras i produkter med bra 
kvalitet till snabba produktionshastigheten. Datorstyrd automatiska bläckkontroller ger möjlighet till 
bättre färg och den automatisk temperaturreglering för bläckenheten, skapar ett konstant bläckglas 
och bläckvibratorjustering. Enligt intervjun har även Edelmanns tryckmaskin snabbtorkning av bläck, 
vilket som många äldre maskiner inte har.  
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3.3. Effektivitet, produktivitet och mätvärden 
Innebörd för produktivitet och effektivitet kan lätt missuppfattas eller blandas ihop. Definitionen för 
begreppet effektivitet är, enligt (Jacobsen, 2008), ”graden av måluppfyllelse i förhållande till 
resursanvändning”. Effektivitet handlar om att omvandla resurser och tillgångar till produkter och 
tjänster på bästa möjliga sätt. Effektivitet delas in i två kategorier i form av inre och yttre effektivitet. 
Den inre effektivitet, också känt som produktivitet, kan beskrivas som förhållandet mellan antal 
produkter ett företag lyckats att leverera till sina kunder i jämförelse med värdet av resurstillgångar 
som förbrukats. Den yttre effektiviteten, måluppfyllelsen, handlar om att tillverka produkter som 
uppfyller kundens behov.  

Sammanfattningsvis kan yttre effektivitet beskrivas som att göra rätt saker, d.v.s. det som 
marknaden efterfrågar, medan inre effektivitet (produktivitet) är att göra saker rätt, d.v.s. mer 
produkter för mindre material och minimala förluster. Vid förändringar av marknadens efterfråga 
påverkas den yttre effektiviteten men inte den inre effektiviteten. (Jacobsen, 2008) 
 

 
Figur 1. Fokus för Inre och Yttre effektivitet i förhållande med ålder på företaget. 

 
 
Den nuvarande situationen för den grafiska industrin visar att det är svårt att påverka den yttre 
effektiviteten. Kunden betalar allt mindre för produkter. Att öka produktivitet är därför avgörande 
för lönsamheten. Bättre produktivitet ger högre avkastning på resurstillgångarna. De tre resurser 
vars utnyttjandegrad är väsentliga för produktiviteten är: (Olsson, Effektivare Tryckeri, 2006) 
 

Verktyg och utrustning 
Personal 
Material 

 
TAK-totala utrustningseffektivitet 
TAK står förkortad för, Tidtillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutfall. TAK kommer från 
den engelska översättningen av OEE (Overall Equipment Effectiveness). Ett ideal värde på TAK ger ett 
utslag på 100% utnyttjandegrad av produktionens potentiella kapacitet. Ett ideal TAK värde innebär 
att produktionslina körs utan driftstopp, maskinernas körhastighet är optimal och produktionen 
producerar ingen makulatur. Det är inte rimligt att en produktionslina uppnå det ideala värdet men 
ett företag ska alltid eftersträva det högsta möjliga värdet. TAK-värdet kan även appliceras på en 
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enskild maskin eller grupper av maskiner tillhörande en specifik delprocess i för att utföra mer 
detaljerade analyser, exempelvis för att felsöka hastighetsförluster i produktionen. (Olsen, 2008) 
Ett generellt mål för TAK-värde är >85% och detta uppnås genom att: tillgänglighet >90%, 
anläggningsutnyttjande >95% och kvalitetsutbyte >99%.  (Olsen, 2008) 
 
 

  (1) 
 
 
Det finns många sätt att koppla samman produktivitet med produktionstid. För att minimera 
förvirring har vi valt att använda dessa tre vanligaste definitioner: utnyttjandegrad, tillgänglighet och 
produktivitet. De kan sedan bestämmas med följande tidsbegrepp: (Spencer, 2014) 
 

Stilleståndstid - tid när pressen verkar vara tillgänglig, men utnyttjas inte. 
Verklig produktionstidstid - Den tiden pressen utför arbete och producerar. 
Potentiell produktionstid - Den tiden av arbetsdag som pressen kan vara i bruk, med 
undantag av stilleståndstid. 
Total produktionstid - Den totala tiden på arbetsdagen, inklusive stilleståndstid. 

  
Under den potentiella produktionstiden, ju mer tid en press spenderas att producera säljbara 
utskriftsstycken utan driftstopp, desto mer nytta kommer att bli realiserat för organisationen. Därför 
definieras produktivitet som förhållandet mellan den verkliga produktionstiden till den potentiella 
produktionstiden: 
 

  (2) 

 
Vi definierar utnyttjandegrad som förhållandet mellan den faktiska produktionstiden 
till den totala produktionstiden: 
 

  (3) 

 
Tillgänglighet definieras som förhållandet mellan verklig produktionstid inklusive 
stilleståndstiden till den totala produktionstiden: 
 

  (4) 

 
Många verksamheter väljer att fokusera på att optimera produktivitet och utnyttjande, medan 
tillgänglighet är av största intresse för tillverkarna. (Spencer, 2014) 
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Anläggningsutnyttjande 
Anläggningsutnyttjande visar sambandet mellan den verkliga produktkapacitet som anläggningen 
genererar i jämförelse med den ideala produktkapaciteten. Det ideala kapacitet har många 
definitioner med oftast är den baserad på maskinens rekommenderade körhastighet, alltså den 
hastighet som nämns i specifikationen av tillverkare. Mätningsvärdet kvantifierar förlusten som 
orsakas när produktionsutrustning körs med minskad hastighet än sin tänkta verkningsgrad. Här tas 
även hänsyn till små stopp och tomgångskörning. (Olsen, 2008) 
 

  (5) 

 
Kvalitetsutbyte 
Kvalitetsutbytet visar hur många enheter som produktionen har lyckats att leverera. Här tar man 
hänsyn till alla defekta enheter under produktionsprocessen d.v.s. produkter som makuleras, men 
även produkter som reklameras av kunder. (Olsen, 2008) 
 

  (6) 

 

Produktionsförluster 

Störningar och haverier är den främsta påverkande faktor på produktiviteten i ett tryckeri. De kända 
sex förluster hos maskiner och utrustning, bortsett från den mänskliga faktorn är följande: 

Tabell 1: De sex förekommande förluster i en produktion indelad i tre kategorier 

Stilleståndsförluster Maskinhaveri och avbrott 
Omställningar, intag och justering 

Hastighetsförluster Reducerad körhastighet 
Krypkörning och småstopp 

Kvalitetsförluster Startförluster  
Felaktiga produkter i löpande produktion 

 

Stilleståndsförluster inkluderar både planerad och oplanerad stopp. Tekniska fel som uppstår i 
utrustningen kan vara på grund av slitage och mekaniska brott men behöver inte alltid vara, även fel 
som ej har en permanent åtgärd ingår. 

Omställningar och intag sker vid byte från en produkt till en ny. Vid samtliga omställning krävs 
justeringar och omgångar av testkörning för att processen ska kunna stabiliseras. Observera att vid 
små order krävs mer regelbundna omställningar och på så sätt ökar förluster av produktionstiden. 

Reducerad körhastighet inträffar vid fall då maskinen körs med en produktionshastighet lägre än sin 
verkliga körhastighet. Exempel på ett sådant fall uppstår främst när detaljen på produkten ej uppnår 
kravet på kvalité och kräver att maskinen varva ner. En anledning till detta är bland annat ålder på 
utrustning, finupplösta bilder, komplicerade färgkombinationer osv. 
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Krypkörning och småstopp sker när små marginaldefekter syns i produkten. Felen är oftast inte 
tillräckligt allvarliga för ett totalt stopp av maskinen och kan lätt åtgärda med finjusteringar. 

Startförluster utgör den största delen av stilleståndstiden. Efter en besiktning, uppgradering eller 
ledighet behöver maskinen återställas tillbaka till sin ursprungliga inställning. Denna typ av stopp 
innebär stora kostnader och behöver planeras varsamt. 

Felaktiga produkter i löpande produktion är ett grovt misstag som man vill avlägsna permanent från 
produktionen men tyvärr förekommer. Det kan uppstå av fel inmatning av material eller omedvetna 
misskontroll vid omställning. (Olsen, 2008) 

Arbetskraft och kompetens 
Utnyttjande av arbetskraft har en komplicerad tolkning och därför är det svårt att sammanställa ett 
konkret mätvärde. Prestation för olika individer är skiftande och därför är det praktisk att införa ett 
mätvärde som sammanfogar personal och produktionen exempelvis: antal tillverkade produkter per 
arbetstimme. 
 
Det finns många svårigheter i produktionen som kan anknytas till arbetskraften. Kejll Johanson 
(Johanson, 2000), i sin artikel, nämner att hitta rätt kompetens är en stor utmaning för den grafiska 
industrin. I dagsläget saknar det en fullständig utbildning som uppnår kraven för att driva press- 
samt packningsmaskiner i produktionen. Den kompetens som industrin förlita på är personal med 
långa år av arbetserfarenhet, oftast i det egna tryckeriet. Detta bidrar till besvär för företag att ta in 
ny arbetskraft eftersom det innebär extra kostnader för utbildning. Färdigheter för att kunna driva 
produktionen punktligt och effektivt tar tid att utveckla. Personalens kunskap ska kunna täcka alla 
delar av produktionsprocessen som maskinoperation, materialhantering, kunskaper inom kemi och 
färgregistrering. (Johanson, 2000)  

3.4. Kommunikation och återkoppling av nyckeltal 
För att nyckeltalen ska komma till nytta behöver företaget strukturera ett praktiskt och effektivt 
kommunikationsnätverk. Informationen som löper i kommunikationsnätverket ska innefatta 
nyckeltalens syfte, utfall och användning. Det är viktigt att anställda har rätt uppfattning om 
nyckeltalens innebörd och dess betydelse för produktionen. Anställda ska förstå hur deras prestation 
representeras i nyckeltalen och inser vikten av att leverera denna information. För att undvika 
missförstånd rekommenderas val av plattform som har högst pålitlighet och minst påverkning på 
ursprungligt data. Kommunikation mellan människor har oftast brister så användning av databaser 
och smarta tekniska lösningar är bättre alternativ. (Stein, 1996) 

För att ledningen ska få den bästa möjlighet att återkoppla rätt strategi och förändring så behöver 
produktionspersonalen rapportera sitt arbete regelbundet. Ledningen ska snabbt kunna reagera på 
negativa utfall i nyckeltalen, identifiera orsaken till förändringen och återkoppla 
produktionsansvarige. Ledningen kan även utnyttja mätvärde för nyckeltalen för att analysera om 
deras valda strategi är framgångsrik och fungerar långsiktigt. (Olsen, 2008) 
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4.Fältstudie
4.1. Eson Pac AB 

Eson Pac AB är ett svenskt bolag och grundades 1967. Bolaget tillverkade endast kartong från början 
men genom åren har Eson Pac AB expanderat. Med fin tillväxt har bolaget idag utökat sin 
verksamhet från kartongproducent till en europeisk leverantör för försörjningskedjan inom 
läkemedel. Förutom i Sverige, har Eson Pac AB även fabriker i Danmark och Schweiz. De har kunder 
som sträcker ut sig till hela Europa. I Sverige är det multinationellt läkemedelsbolaget Astra Zeneca 
den största kunden. Astra Zeneca utgör 80 procent av beställningar. Andra stora kunder är Q-Med, 
Fresenius och Recipharm. 

4.2. Eson Pac Ljunberg tryckeri 
Eson Pac AB erbjuder lösningar för förpackningskedjan inom Pharma.  Tryck av bipacksedlar för 
läkemedel är en stor del av sin verksamhet och den hålls i Eson Pac Ljungberg i Södertälje (EPL). EPL 
som tidigare hette Ljungbergs tryckeri förvärvades av Eson Pac AB 2006 och därefter erhålls 
verksamheten med att endast tillverka bipacksedlar för mediciner.  Fältstudie gjordes i EPL.  

4.3. Produktionslinjen i EPL 
Orderberedning: Kunder tar kontakt med EPL för att lämna in sina önskemål. EPL analyserar om 
möjligheten att tillverka. Order verkställs om möjligen finns och den går vidare till planering. 

EPL är flexibla och i största utsträckning försöker uppfylla kunders krav. Att försöka vara så 
konkurrenskraftigt som möjlig. Detta märks tydligt eftersom enligt de själva är de det enda företaget 
i Sverige som har oblateringsmaskiner, vilket gör att de har det unika utbudet jämfört med 
konkurrenter.  

Planerare: Här planeras order för tillverkning. Totalt finns det 15 falsmaskiner, 3 tryckerimaskiner, 1 
arkmaskin, 5 oblatmaskin, 2 plastmaskiner och 2 pressavläggare i EPL. Många av de maskinerna, 
trots samma kategori, fungerar väldigt olika i drift.  Endast en av tryckerimaskinerna som är av den 
äldre typen av Edelmans tryckmaskin, har en snabbtorkande funktion för färg. Bara den nyaste 
falsmaskinen från Horizone, stödjer den digitala inställningen. Produktionshastigheter varierar bland 
maskiner, vilket gör att en noggrann tänkt produktionsplanering är nödvändigt för att öka sin 
flexibilitet och utnyttjandegrad.   

Pre-Press: Pre-Press station förbereds layouten på texter och bilder och bearbetas utifrån kundens 
önskemål.  Pre-Press framställs digitalt med hjälp av datorer. Efter färdigställd layout går processen 
vidare till nästa steg.  

Tryckning/arkning: Tryckningsavdelning fånga upp layouten och förberedningsprocess inför 
tillverkning påbörjas. Pappersrulle läggs in i tryckerimaskiner. Papperskvalitet anpassas efter 
kundens behov. I EPL finns papper i 45, 50 och 60 grams som alternativ. Vid en del format, krävs 
arkpapper. Arkpapper används i arkmaskin för tryckning och skärning. Det färdigtryckta materialet 
lämnas i tork för vidare bearbetning.  

Fals/press avläggning: Tryckta materialet levereras till falsavdelningen för att påbörja falsningen. 
Information om specifikationen hämtas och maskinen ställs in. Tryckta materialet falsas till bundar 
mellan 25 till 200 enheter per exemplar. Vid kundens begära kan även bipacksedlar press avläggas 
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eller oblateras innan de vidare går i processen. Press avläggning pressas de färdiga bipacksedlarna till 
ännu plattare formatet och oblatering förfina bipacksedlarnas kanter.  

Plastning:  En del kunder kräver plastning. De färdiga bipacksedlarna levererar till plaststationen. 
Maskinen ställs in för plastning.  En plastrulle läggs i plastmaskin och plasten läggs om 
bipacksedlarna. Bipacksedlarna förs vidare in i ugn med hög värme, som i sin tur gör att plasten 
krymps mot bipacksedlarna.  Därefter kyls bipacksedlarna ner i rumstemperatur och markeras med 
etiketter.  

Slutkontroll: Färdiga produkter utlämnas till slutstation för den slutliga kontrollen innan leveransen. 
Man kontrollerar både om signaturer finns med i arbetsorder och om den slutliga produkten 
stämmer med ordern. Om produkter visar avvikelse, måste då processen från tryckning och 
framöver upprepas. 

Transport:  Produkter paketeras i ordning och väntar på sin leverans till kund.  

4.4. Kapacitet 
EPL har: 
4 tryckerimaskiner med en genomsnittlig kapacitet på 10000–15000 enheter/h.  
5 oblatmaskiner med en genomsnittlig kapacitet på 8000–9000 enheter/h.  
14 falsmaskiner med en genomsnittlig kapacitet på 5000–9000 enheter/h och en förinställning på  
1-3h.  
1 elektroniskt styrd falsmaskin med kapacitet på upp till 14 000/h och en förinställning på  
15–30 min.  
 
3 av 4 tryckerimaskiner saknar tekniken för snabb torkning av tryckta materialet under 
tillverkningen, vilket leder till tryckta materialet behövs torkar i upp till 23 timmar innan vidare 
bearbetning. Falsmaskinernas startställningar ställs om cirka 1–3 gånger/dag i följd av formatkrav, 
order- och personalbyte.  

Den veckoliga produktionsvolymen är ungefär 5–6 miljoner enheter. Det högsta uppnådda rekordet 
är ungefär 7 miljoner enheter under en vecka. 

4.5. Leverans 
EPL har många stora leveranser till en försämrad leveransprecision. Det är ett av det största 
problemet i företaget just nu. Den främsta anledning till den dåliga leveransprecisionen är att 
efterfrågan är större än företagets produktionskapacitet. Förseningar resulterar inte bara i klagomål 
från kunder, utan även mindre intäkter i och med EPL avstår med att ta emot order. 

4.6. Utgifter, makulatur och kvalitet 
Den största utgiften i EPL är personalkostnad, där ingår även kostnader för inhyrda tekniker och 
personal från bemanningsföretag i olika syfte. Utöver dessa är det väldigt mycket övertidskostnad 
som betalas ut varje månad, allt eftersom den höga belastningen inom företaget.  

Kostnad som är näst störst är makulatur. Trots EPL har ett system för felhanteringen, kodläsare från 
HHS i varje maskin, slängs det ändå mellan 20–30 % papper av den totala pappersförbrukningen i 
företaget. Kodläsare läser av varje tillverkade enheter, om enheter visar avvikelse larmas personalen 
och därmed stoppas maskinen automatiskt. Nackdel med kodläsare är att det inte kan förebygga 
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maskinfelet, som brukar uppstår i tryckerimaskiner. Maskinfel slutar med spillet, där feltryckta 
materialet makuleras. Kostnad för makuleringen är tid för felhantering av maskinen (stilleståndstid + 
förbrukade produktionstid), pappret som slängs och bläckpatroner som förbrukas. Tid för 
felhanteringen kostar mest. Därefter följer materialkostnader, där papper kostar mer än 
bläckpatroner. 

EPL håller en hög kvalitet på sina produkter, eftersom kvalitet är oerhört viktig inom 
läkemedelsindustrier. Reklamationen kostar både förtroende för företag och de kostnader som 
uppstår i samband med returer. Reklamation blir därför ovanlig förekommande, enligt intervjun sker 
ca 1 retur på 1000 order. 

4.7. Effektivitet 
Tillgänglighet av maskiner enligt intervjun är ungefär 70% och den genomsnittliga tiden för 
stillastående maskin är mellan 1–2 h/dag. Prognos för oplanerade stopp saknas.  

Produktionshastighet varierar kraftigt som följd av, när maskinkapacitet är beroende av 
ansträngning från arbetare. Problemet stärks ännu tydligare i och med de äldre maskiner som drivs i 
EPL. Detta resulterar i skiftande anläggningsutnyttjande. Enligt den veckoliga produktionsvolymen 
och enligt formel (5) från litteraturstudie, är anläggningsutnyttjande mellan 71 - 86%.  

Kvalitetsutbyte enligt formel (6), tillsammans med siffrorna som erhålls från intervjun, blir ungefär 
68–70%. Beräkning tas ej hänsyn till reklamationen, eftersom siffran för reklamation saknas.  

TAK för EPL enligt formel (1) tillsammans med kvalitetsutbyte, anläggningsutnyttjande och 
tillgänglighet uppskattas till 34–42%. 

Haveri förekommer och det saknas än idag ingen förebyggande system eller modell för hanteringen 
av haveriet i EPL. Enligt en anställd har enstaka haverier lett till produktionsstopp på hela linjen i upp 
till två dagar som längst.   

4.8. Kommunikation och nyckeltal 
EPL prioriterar sin produktion främst till att tillfredsställa kundens efterfråga och upplevelse. De 
arbetar ständigt mot att leverera kvalitet till bra priser och snabba leveranstider. Trots att 
målsättningen är tydlig, kvarstår det ändå problemet inom företaget. Företagets strategi är tydlig, 
att fokusera på produktion, minimera haveriet och förbättrar leveransprecisionen. Till sin hjälp 
kommunicerar EPL produktionsrapporter tillsammans med målsättningen. Ett preliminärt 
leveransdatum sätts upp för varje order. För varje delprocess som pappersarken genom går så 
dokumenteras och bokas av i rapporten. I produktionslinan mät antal pappersark som maskinen 
producerar genom kameror och inbyggda sensorer i maskinen. Resultat presenteras på bildskärmar 
som sätts upp bredvid varje maskin. Med jämna mellanrum brukar företagsledningar och arbetarna 
samlas och utvärderar arbetsgång. Strategin, som i detta fall är produktion, är lätt att mäta och 
uppfölja. Men trots att strategin är väldefinierad, är det ändå svårt att återkoppla koppla till 
problemet. Förklaring ligger i att arbetare såväl som företagsledningen har begränsad kompetens 
inom sitt område. Det i sin tur leder till sämre kommunikation i form av att ledningar inte har den 
verkliga uppfattningen om vad som pågår i produktionslinjen och därmed svårare att se det verkliga 
problemet. Det resulterar med fel strategi och därmed svårare att återkoppla av nyckeltalen. 
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5.Analys och Diskussion
EPL jobbar idag i en osund tillverkningsprocess, där de ständigt jobbar med tillverkning av order som 
bör vara färdiglevererade. Det är ett resultat av de mängder faktorer som vi observerade under 
besöket. Det är två resonemang som vi kan fastställa. EPL har en dålig leveransprecision, som beror 
på sin produktionskapacitet och kommunikationen. EPL har också stort utrymme för eventuella 
optimeringar, med tanken på deras TAK-värde. Det betyder i sin helhet, om resursanvändning 
förädlas, kan även företagets lönsamhet att öka, rent ekonomiskt.  

Ny teknik och automatisering bidrar till en minskning i behov av arbetskraften. Skiftet mellan teknik 
påverkar företagets beslut av anställning av ny arbetskraft i industrin. Teorin föreslår att satsa på att 
utbilda personalen och behålla kunskap inom företaget. Svårigheten ligger i att äldre generationer av 
arbetarna kommer snart sluta och det är inte lika attraktiv för företaget att satsa på nya arbetare 
eller förbättra kompetensutveckling för de befintliga. Det kan resultera i att företaget gå miste om 
de viktiga kompetenser som är betydelsefulla, med tanken på företaget väljer att satsa på tekniken 
före kompetensen. Det problemet återspeglar i EPL, när produktionskapaciteten skiftar så stort 
beroende på arbetare. När företaget inte har tagit tag i problemet, leder till en sämre tillväxt av 
lönsamhet.  Exempelvis om det finns två anställda, person A och person B. Båda jobbar i EPLs 
produktionslinjen och ansvarar för samma arbetsuppgift. Person A har bättre kompetens än person 
B, vilket gör att person A kan producera 500 enheter mer än B per timme. Om båda jobbar 260 dagar 
i ett år med 9 timmar om dagen. Jobbet utförs idealt utan stopp, haveri eller eventuell utgift. 
Skillnad i tillverkande enheter uppgår till ungefär 1,2 miljoner enheter/år. Detta är ett påhittat 
exempel från oss, men det är väldigt verklighetsbeskrivning om den faktiska situationen i EPL. Därför 
tycker vi att EPL bör prioritera kompetens före tekniken för att få en jämnare och högre 
produktionskapacitet. 

Driftstopp är även ett problem och det kostar miljontalskronor för företaget när det väl uppstår. 
Enligt vår intervju är stoppet inte ovanligt förekommande. EPL än idag har inte någon effektiv lösning 
till det problemet. När stoppet/felet uppstår stoppas delvis eller hela produktionslinjen. En 
effektivare kommunikation kan påskynda den åtgärda processen och i vissa fall kan den även 
förebygga om maskiner blir mer synligare och förvarningen ges under produktionstid. Det 
systemövervakning som vi nämndes kan lösa flera av de problemen som vi togs upp.  Med 
övervakningen kan EPL lätt se vilka brister maskiner har för att sedan ha lättare kontroll över 
produktionshastigheter. Den kan även se vilka brister personalen har och för lättare 
kommunikationen vid eventuella felet som uppstår. Rent teoretiskt sätt så vinner EPL på att använda 
det. Det kanske kostar för företaget i början, men i längden skulle vi tro att företaget tjäna på det.  

Kostnadskalkyl för utrustningar bör framtas och en djup genomgående analys om möjligheter bör 
undersökas. Att köpa in nya utrustningar är oftast en stor utgift för företaget. Detta gör att många 
företaget nöjer sig med sina befintliga utrustningar samtidigt som de går miste om är den potentiella 
kapacitet och de nya möjligheter som medföljer vid anskaffande av de nya utrustningarna. EPL har 
många äldre maskiner som medföljer dyra underhållningskostnader. Kostnad för regelbunden 
service, dyra maskindelar som byts ut osv. Vid anskaffande av nya maskiner har företaget till sina 
fördelar så som integreringen med nya tekniker och bättre produktionskapacitet. Företaget kan även 
minska behovet av de mänskliga insatserna till produktionen. Detta innebär mer automatisering till 
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ett bättre produktionsflöde. Nya maskiner ger även upphov till mindre makulering inom företaget. 
Kvalitetsutbyte blir bättre i och med mindre defekter som produceras, mindre papper som slängs 
bidrar inte bara till en minskad kostnad även tider som behövs för att åtgärda makuleringen.  
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6.Slutsats
För att ha en översiktlig syn över sin resursanvändning måste ett företag finna ett effektivt och 
metodiskt sätt att mäta, kommunicera och återkoppla sina prestationer. Företaget ska först och 
främst bilda en uppfattning om vilka nyckeltal som är mest relevant för deras behov och 
målsättning. Arbetet fokuserar på produktionen med avseende på det som sker i 
produktionsanläggning och produktionslinan. Resurser som tas upp i arbete avgränsas därför till 
maskinparken, arbetskraften och material. 

Att öka produktiviteten är och kommer vara den främsta faktor för att öka lönsamhet inom den 
grafiska industrin. Det kommer att vara svårt framöver att förädla och höja marknadspriset för 
tryckta material eftersom industrin har uppnått en teknisk mognad för sina produkter. Marknaden 
kommer att ställa högre krav på större produktionskapacitet med erbjuder mindre pengar. 
Tryckindustrin ska fokusera på att utnyttja sina resurser. Detta kan utföras med hjälp av framtagning 
av ett TAK värde och ha en målsättning att uppnå det ideala teoretiska värdet >85%.  

I fältstudiet inser vi att många yttre faktorer kan påverka det som sker i produktionslinan. Det visar 
tydligt att Eson Pac Ljungberg har ett mer utåt riktad fokus på kunder och marknadsefterfrågan. 
Många brister som sker inne i produktionsanläggning har en lägre prioritering än fokus på att 
leverera till kunder. Företaget har ett låg TAK-värde på ungefär 34–42%. Detta beror på bland annat 
personalkompetens, gammal utrustning och kommunikationsproblem.  
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Instruktioner  

Hej. börja kort med att presentera dig själv. Vem är du, ålder och vilken roll du har/haft i 
företaget.  

Svar: Hej. Jag heter Daniel och är 27 år ung. Jag jobbar som falsare på Eson Pac Ljungbergs i 
Södertälje. Har tidigare jobbat som falstekniker men numera som falsare. Det är inte många som vet 
vad en falsare gör. Falsare innebär att man jobbar med maskiner som viker bipacksedlar 

Hur länge har du arbetat i Eson Pac och när började du? 

Svar: Jag har arbetat i Eson Pac snart i 7 år. Jag började 2012 och jobbar fortfarande där idag. 

Berättar gärna så utförlig som möjlig om vad Eson Pac gör. Vilka är eran kunder och vad har ni för 
inriktningar osv... 

Svar: Eson pac har vuxit mycket med tiden och har flera fabriker runt om i landet och utanför Sverige, 
bland annat i Danmark och Schweiz. Vi har många olika verksamheter med andra ord. Men Eson Pac 
Ljungbergs i Södertälje där jag jobbar på fokuserar vi på bipacksedlar för läkemedelsföretag.  

Våra största kund är AstraZenenica som utgör 80 procent utav våra beställningar. resterande kunder 
är Q-med, vitrolife, Recipharm och en massa små läkemedelsföretag.  

Vad är det som gör att eran kunder väljer just Eson Pac och inte någon annan. Vad är eran 
konkurrens medel? 

Svar: Vår största kund (AstraZenica) vill helst ha ett företag som är så nära deras fabrik som möjligt. 
Där har vi en stor fördel. Våra kunde välja oss mest pga. vi har en väldigt bra kvalité på våra 
produkter. Vi har väldigt strikta regler som att vi inte får tugga tuggummi under produktion eller ha 
en halstablett i munnen. Våra kunder gillar våra strikta regler. 
Sen Eson Pac tog över vår fabrik som tidigare hette Ljungbergs tryckeri har vi sänkt priset på ca 50 
procent som gjort att vi vunnit nya kunder och kunnat utveckla oss utanför Sverige. Så ska man 
sammanfatta hela så betyder det att vi lågt pris till ganska bra kvalitet och vi är även stora, detta 
medför att vi även är mer flexibel. 

Vårt arbete handlar just om effektivitet och produktion. Kan du berätta lite om hur 
produktionslinje ser ut i företaget. 

Svar: Vi har en orderberedning som tar emot order från våra kunder. Dom har en bra kontakt med 
våra kunder och gör så gott som möjligt att förverkliga kundens mål.  
Sedan går ordern vidare till vår planerare som planerar vilken maskin ska eller kan producera denna 
typ av order. Vi har ca 15 maskiner, det är en tuff uppgift för planeringen att planera in rätt jobb för 
rätt maskin. 

Sedan går ordern vidare till Pre-Press. Personalen i Pre-Press arbetar med att förbereda texten och 
bilden innan jobbet ska vidare till tryckning. dom monterar text och bild med hjälp av en dator. 
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Därefter går ordern vidare till tryckning. Tryckarna ska nu producera. Dom förbereder en 
pappersrulle och börjar nu trycka produkten.  
Ordern går vidare till fals. En falsare tar emot ordern nu och ställer in maskinen som ordern säger. 
När falsningen blir färdig ska man signera avslut på jobbet och skicka över ordern till slutkontroll som 
kontrollerar att alla signaturer finns med. Slutkontrollen kontrollerar också att jobbet är rätt tryckt 
och är rätt falsad. Minsta lilla fel måste vi börja om på processen. 
Sedan går jobbet vidare till lager som plastar in produkter och skickar de vidare till transport. 

De tekniken och maskinen som används i produktionen. Hur upplever du de? Typ är de moderna 
och helautomatiserade? 

Svar: Vi har ca 15 falsmaskiner och 4 tryckerimaskiner. Våra tryckerimaskiner är väldigt gamla, 3 
tryckerimaskiner är från 90 talet och den 4e är från 2002. Tryckerimaskinerna producerar bra, men 
vår äldsta tryckerimaskin brukar man få byta reservdelar rätt så ofta. Edelman kallas den maskinen. 
den producerar ca 14000ex i h. det som är bra med den maskinen är att den har en funktion som gör 
att det tryckta materialet torkas direkt när färdiga produkten kommer ut från maskinen. De andra 
maskinerna har inte den tekniken, då måste pappret torkas i ca 23 h.  

Vi har en arkmaskin som inte skär av kanterna på jobben, då måste färdiga order gå vidare till en 
skärmaskin som skär ut kanterna. 

Vi har 15 falsmaskiner, både gamla och nya. Företaget har prioriterat med att köpa falsmaskiner. 
mest just för att tryckerimaskinerna producerar mer än vad falsmaskinerna gör. En falsmaskin kostar 
mellan 1.5–3 miljoner kr. En tryckerimaskin kostar mer än det dubbla. Lite skakande att investera i 
tryckerimaskin. 
Vår senaste falsmaskin är från Horizone som är ett japanskt märke. Den maskin är elektronisk som 
fungerar med en skärm där vi ställer in jobbet. Det är företagets ända elektroniska falsmaskin. det 
producerar ca 14 000 i h och en äldre falsmaskin i företaget producerar ca 7000-10000h i h.  

Eson Pac har prioriterat andra maskiner än falsmaskiner för kundens krav. Vi har exempelvis köpt in 
från förra året en pressavläggare som plattar till bipacksedlarna enligt kundens krav. Enligt kund får 
dom problem med sina maskiner när bipacksedlarna är för tjocka. 
Kunden har nu mer krav på oss som att, kunden vill ha bipacksedlarna med en oblat på. vi har köpt in 
6st oblatmaskiner som tillverkas av MultiPack. speciellt byggda för EsonPac och är det ända 
företaget i Sverige som använder oblatmaskiner. 

Vi har också investerar pengar på banderollmaskiner. vi har köpt in 6st banderollmaskiner som är 
tillverkade från 2010. Banderollmaskinerna bildar en bunt på ca 50 ex som håller hela bunten. det är 
också av kundens krav att vi gör detta. Just därför väljer kunden oss. 

Vi producerar kanske 6–7 miljoner bipacksedlar per veckan och vårt rekord är 8 miljoner. Men det är 
sällan att vi uppnå 8 miljoner. Du vet alla jobbar olika. 

Maskiner är i olika skift, de körs och används och vilas på olika villkoret. Man brukar säga att vi 
använder de till 70 procent och de stannar nästan aldrig förutom i service eller raster. 1 timme för 
nyare maskiner och kanske 2 timmar för de äldre maskiner. 

Hur ser resursen ut i företaget inom produktionen. Vilka är de största kostnader? Material, 
personal osv. 
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Svar: Största kostanden är personalen. Vi har så pass mycket jobb att vi ställer upp och jobbar 
övertid. Vår platschef har tidigare sagt att övertid är en stor kostnad och detta gör att personalen är 
största kostnaden. Vi har en massa olika skift, nattskift och helgskift. Helgskiften är en väldigt stor 
kostnad för företaget.  

Sedan skulle jag kunna säga att papper är näst största kostnaden. vi slänger en massa papper. mest i 
tryck. Vi har gamla maskiner och det får oss att slänga en massa papper. Sen har papperspriset gått 
upp. 
Färgen är också väldigt dyrt. skulle kunna säga att färgen är 3:e största utgiften 

Sen har vi lite retur men det är sällan, väldigt sällan att det hände. Jag minns bara ett fåtal gånger 
som kunder lämnade tillbaka produkter. En gång hittade kunder lösnagel och de lämnade tillbaka 
hela beställningen, en gång var det pga. snedfalsade bipacksedlar och en annan gång glömde någon 
en etikett i kartongen. Jag skulle nog gissa att felet är 1 på 1000 beställning typ, men jag har inte den 
riktiga informationen.  

Finns det utrymme att du kan gå in lite kort om tekniken/maskin i rent produktionssyfte. Hur ofta 
uppstår haveri, vad ni görs i sådana fall. 

Svar: Vi får mest problem i tryckerimaskinerna. Dom är gamla och behöver förnyas. Hände oss förra 
veckan att 2 tryckerimaskiner gick sönder och vi fick vänta 2 dagar på en tekniker som kom och bytte 
maskindelarna. Detta har gjort att vi i falsen har inget att falsa. Vi har tyvärr ingen plan B när sånt 
hände. Kort sagt kan hela produktionen stå stilla. Det är en stor kostnad för företaget. 

Kan även tillägga att vi har och ska snart påbörjar med tekniken som gör att vi kan producera mer 
enlig cheferna. Vi har spenderat omkring 50 miljoner för ett system som håller koll på olika 
avdelningar och den håller även koll på hur mycket var och en maskiner producerar och hur mycket 
jobb den utförs under en viss period. Vi skulle ha börjat med den under april men arbeten var för 
stort så den är uppskjutet till oktober. Men lite enklare ord att sammanfatta detta är, den kommer 
en övervakning som övervakar hur mycket var och en producerar kan man säga.  

Den produktionsnivån som ni uppnår idag. Om du fick skala 1 till 10 där 10 är den perfekta nivån. 
Hur skulle du sätta? 

Svar: Vi har ökat produktionen det dubbla om man jämför idag än för 5 år sen. Detta beror på mest 
för att vi fått in mer moderna falsmaskiner som producerar mer. Eson Pac har anställt 
produktionssupport som gör att man slipper göra extra arbetsuppgifter. Maskinstopp existerar inte 
längre. Från skala 1–10 skulle jag kunna säga 8. det går alltid att öka på produktionen. 

Förklarar lite den skala du sätts. Finns det något som du anser att det borde vara, men det inte var 
det. 

Svar: EsonPac behöver byta ut två tryckerier för att kunna uppnå till 9. men det är en kostnadsfråga 
som jag inte kan påverka. 

Slöseri förekommer inom alla typer av produktioner. Hur ser det ut hos er? Hur mycket (svarar 
helst i procent) slängs ni pga. felet.  

Svar:  Pga. våra gamla tryckerimaskiner slänger vi en del papper. Skulle kunna säga 20–30 procent 
papper slänger vi i onödan. det beror på tryckerimaskinerna och kompetens inom tryckeriet. 
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Feltryck eller fel order hände också, men det hände väldigt sällan så jag vet inte hur mycket procent 
jag ska lägga på de. 

Hur ser leverans ut för ert företag? Levererar ni i tid eller mycket förseningar. Vad beror det på? 

Svar: Det är nästan alltid förseningar i vårt företag. Kunder var missnöjda flera gånger och har t.o.m. 
hotat om att byta leverantör. Vi har för mycket och göra helt enkelt. Vi får in mer order än vad vi kan 
levererar därför blir det alltid förseningar.  

Resurseffektivitet handlar inte enbart om produktionen. Hur upplever ni organisationen i 
företaget? Exempelvis hur bra kommunikationen alla avdelningar har mellan varandra, mellan 
ledningar osv. 

Svar: 
Vi har väldig bra kommunikation. Vi jobbar med förbättringsarbeten, om vad vi kan göra för att göra 
allt bättre och underlätta för oss. Vi har typ möte jämnt. Ledningen prioriterar förbättringsarbeten. 
Alla avdelningar samarbetar och så fort någon maskin går sönder eller att haveri uppstå, ska då våra 
tekniker kontaktas omedelbart och om inte vår tekniker kan fixa det då tar teknikerns chef i hand om 
haveriet. Samarbetet är bra på det sättet. 

Om du fick bestämma, vad tycker du att du skulle ha gjort för att få bättre resultat?  

Svar: Byta ut hela ledningen. För att Ledningen har ingen kompetens inom tryckeribranschen. man 
har hämtat personal till ledningen som håller på med andra branschen. Ledningen tror att det är 
bara att trycka på gröna knappen och sedan köra på. Producerar du väldigt mycket då tror dom att 
du är företagets stjärna och expert. men dom glömmer att, gör man en bra inställning och löser alla 
maskinproblem men får ut lite. då är du en amatör. Ledningen måste tänka på mycket annat än bara 
siffror. 

Sedan skulle jag säga, köp en ny tryckerimaskin. vi har ingen plan B ifall en maskin går sönder. Ett 
företag måste alltid ha en plan B. man kan inte hoppas på det bästa alltid.  

En stor och viktig del är också kompetens. man har hämtat arbetare utanför som har inge med 
branschen att göra. dom får lära sig att trycka på gröna knappen och köra på. Kompetens är en 
viktig del för en maskins överlevnad.  
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