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Sammanfattning 
För att dagstidningstryckerier som de inom Bold Printing Group ska kunna förbli 
konkurrenskraftiga på den hårda marknad som råder är förutsättningar att de nyttjar sina resurser 
på rätt sätt och tillhandahåller de mervärden som kunderna efterfrågar. Detta projekt utgår från 
koncernledningens vilja att förbättra tryckeriernas förutsättningar genom ökad styrning och 
uppföljning med hjälp av koncerngemensamma nyckeltal. Grunden är att genom rätt utförda 
mätningar på olika processer få bättre beslutsunderlag för att införa olika förbättringsåtgärder. En 
ytterligare aspekt som arbetet innefattar är hur informationen kring nyckeltal och 
produktionsutfall bör hanteras på ett effektivt sätt som ger önskad effekt. 
 
Till att börja med studerades hur tryckerierna i dagsläget arbetar med nyckeltal för att identifiera 
de mått som var intressanta att arbeta vidare med. Befintligt informationsflöde kring nyckeltal 
kartlades också för att identifiera förbättringsmöjligheter. Detta gjordes bland annat genom en 
intervjuserie där personer med god insyn i respektive tryckeri tillfrågades. Intervjuerna, den 
studerade litteraturen kring nyckeltal och resultat från diskussioner i fokusgrupper, låg sedan som 
underlag för analysen kring vilka mått som vore lämpligast att följa upp inom Bold. Resultatet är 
tio nyckeltal utformade för att spegla de faktorer som är mest avgörande för tryckeriernas 
framgång. Nyckeltalen uppfyller ett antal kriterier som är viktiga för att de ska ge önskad effekt 
och vara lämpliga för jämförelser. Vidare togs förslag fram på kommunikationsvägar som bör vara 
gemensamma inom koncernen, vilket ger tryckerierna liknande förutsättningar att engagera 
medarbetarna.  
 
I och med de koncerngemensamma nyckeltalen blir förenklad informationshantering allt 
viktigare. För att interna jämförelser ska vara meningsfulla måste insamling, sammanställning och 
återkoppling av data ske på samma sätt på tryckerierna och sedan delas dem emellan. Den 
befintliga hanteringen av information kring nyckeltal kan anses bristfällig då den innefattar 
omfattande manuellt arbete och omständliga flödesvägar, vilket resulterar i bristande 
informationskvalitet. En lösning på dessa problem togs fram som avser effektivisera och 
automatisera flödet  genom att koppla samman tryckeriernas system och på så sätt öka 
tillförlitligheten i utfallen. Den lösning som visade sig passa syftet bäst var att varje tryckeri 
samlar all lokal information från processystem i lokala databaser för att sedan skicka den vidare 
till DNEX databas. De tre tryckerierna kan då alla dra nytta av DNEX mer utvecklade system för 
sammanställning och presentation.  
 
Rapporten visar hur viktigt det är att mäta processer och prestationer för att kunna förbättra sin 
verksamhet, samt vikten av att engagera alla anställda i förbättringsarbetet. För att uppnå önskad 
effekt med arbetet med nyckeltal måste tydliga målvärden formuleras och kommuniceras för varje 
mått. Vidare bör återkopplingen ske så snabbt som möjligt efter mätning för att möjliggöra analys 
av utfallet. Det är också viktigt att införa nya rutiner för att kommunicera nyckeltalen men även 
för registrering av den information som ligger till underlag för mått som baseras på subjektiva 
bedömningar. Under hela arbetet framstod behovet av ett integrerat informationsflöde mellan 
tryckerierna tydligt för att möjliggöra intern benchmarking och uppföljning med 
koncerngemensamma nyckeltal. 
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Abstract 
If the printers at Bold Printing Group are going to sustain competitive in the tough market of 
today, they need to use their resources in the right way and supply the additional value that the 
customers demand. This project arise from the group executive board’s wish to improve the 
printers background through increased control and follow-up by using performance measures that 
are common to the corporate group. The intension is to measure different processes to get a true 
decision basis being able to implement improvement motions. Another aspect of the thesis is how 
the information about the performance measures and the result of the production should be 
handled in an efficient way that impact the results in a wanted way. 
 
To start with, the existing work with performance measures was studied to be able to find the ones 
interesting to continue working with. The existing information flow about the measures also was 
mapped out to identify improvement potential. This was done by a series of interviews in which 
employees with profound knowledge of respective printer was asked. From the interviews, the 
studied literature about performance measures and the results of the discussions in focus groups, 
proceeded the analysis about which measures that would be the most suitable for the printers. The 
result is ten performance measures formed to indicate the elements that are critical to the success 
of the printers. The measures meet a number of criteria’s that are significant for them to impact 
in the right way and to be suitable for comparisons. Suggestions were also made on which 
communication channel that should be common to the corporate group and, this gives the 
printers similar conditions to commit the employees.  
 
Significant when using measures that are common to the three printers is simplified information 
management. For the intern benchmarking to be meaningful, the collection, the combination and 
the presentation must be done in the same way at the printers and then shared between them. The 
existing information management is inadequate because of extensive manual work and redundant 
flow paths that give inaccurate information. A solution meant to solve the identified problems 
was made, focusing on eliminating the multiple linking processes and data entries. The solution 
that stood out as the most suitable was to collect all data in DNEX database, shared from the 
other printer’s local databases. Then STAB and BTT can also use DNEX more developed systems 
for presentation. 
 
The thesis indicates how important it is to measure processes and performances to be able to 
improve operations and the significance to commit the employees in the improvement work. To 
achieve the wanted effect of the performance measurements, clear targets must be formulated and 
communicated for each measure. The feedback should be done as soon as possible after measuring 
to be able to analyze the outcome. It is also important to introduce new routines for 
communicating the measures and for entering data about the measures that is based on subjective 
judgements. During the thesis the need of an integrated flow of information between the printers 
was obvious for the intern benchmarking and follow-up when using performance measures to be 
possible. 
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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet i min civilingenjörsutbildning i medieteknik vid 
Linköpings Tekniska Högskola. Studien utfördes under hösten 2007 och de första månaderna av 2008. 
Björn Kruse, professor i digital bild och medieteknik, har varit min handledare och förtjänar ett stort 
tack. 
 
Jag vill tacka alla er på Bolds tryckerier som har bidragit till att det här projektet har varit lärorikt 
och roligt. Tack till er i projekt- och styrgruppen för många givande diskussioner och för att ni 
tålmodigt har svarat på mina frågor. Christoffer Windal, tack även för möjligheten att utföra 
studien på företaget och för ditt engagemang. Ett särskilt tack vill jag slutligen framföra till min 
handledare på Bold, Johan Stenberg, för din entusiasm och värdefulla synpunkter under hela 
projektet.  
 
Jag hoppas att denna rapport ska kunna ligga till grund för framtida prestationsmätning på Bolds 
tryckerier och önskar er lycka till.  
 
Stockholm, April 2008 
 
 
 
Jenny Olsen 
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1. Inledning 
Detta första kapitel inleds med bakgrunden till examensarbetet. Därefter följer syftet med arbetet 
som mynnar ut i problemformuleringar för att tydliggöra frågeställningen. Vidare redogörs även 
för avgränsningar och hur rapporten är strukturerad. 

1.1. Bakgrund 
Den snabba teknikutveckling som har skett de senaste åren har inom den grafiska branschen 
skapat en marknad med hård konkurrens. Tryckerier i Sverige uppvisar bristande lönsamhet på 
grund av kraftigt pressade priser samtidigt som kraven på korta produktionstider ökar (Olsson, 
2006). Rulloffsettryckeriers marginaler har pressats hårdare än andra delar av branschen vilket 
som tvingar dem att hitta lösningar som sänker kostnader genom att effektivisera 
produktionsprocessen. För att verka konkurrenskraftiga och behålla sin marknadsposition måste 
tryckerier nyttja sina resurser och tillgångar på bästa sätt och tillhandahålla de mervärden som 
kunderna kräver. Detta i samband med den ökade komplexitet som kännetecknar 
dagstidningsproduktion i dag resulterar i ett ökat behov av att följa upp och styra verksamheter.  
Ett verktyg ofta används med detta syfte är nyckeltal, vilka speglar de insatser som utförs och gör 
det möjligt att analysera, utvärdera samt ge indikatorer på hur förbättringar kan uppnås. Nyckeltal 
syftar till att uppmuntra prestationer som är i linje med företagets övergripande strategi för att ge 
önskad effekt på uppsatta mål.  
 
Tryckerierna inom Bold Printing Group arbetar i olika utsträckning med nyckeltal för att mäta 
prestationer och styra verksamheterna efter resultatet. Koncernens ledning vill på grund av det 
ansträngda läget på marknaden öka tryckeriernas effektivitet och produktivitet genom ökad 
styrning och uppföljning. Det var därför intressant för företaget att sätta igång ett projekt om hur 
koncerngemensamma nyckeltal kan underlätta målstyrning och kontroll samt möjliggöra 
jämförelser mellan tryckerierna. På så sätt drar Bold nytta av den sammanslagning av 
tryckerierna som ägaren avsåg vid bildandet av koncernen.  
 
En förutsättning för att kunna jämföra nyckeltal mellan tryckerierna är att hanteringen av 
information sker på samma sätt. Genom samordning av system kan informationshanteringen 
förenklas samtidigt som tillförlitligheten blir hög. Bolds tryckerier har i dag delvis gemensamma 
systemlösningar men har för avsikt att utöka dessa efter vad som krävs för att samla in, 
sammanställa och presentera de nyckeltal som föreslås i studien. Det var därför även intressant 
att studera vilka system som underlättar informationsflödet. Effekten av nyckeltal uppnås endast 
om alla medarbetare arbetar mot samma mål och för att det ska vara möjligt måste måtten 
kommuniceras, och på så sätt förankras, i organisationen. Därför tedde det sig även intressant hur 
nyckeltalen bör kommuniceras inom koncernen.  

1.2. Syfte  
Syftet är att utforma koncerngemensamma nyckeltal för att möjliggöra ökad målstyrning och 
uppföljning av prestationer på Bolds tryckerier samt jämförelser mellan dem. Ett delsyfte är at t 
utforma förslag på tekniska lösningar för datafångst, sammanställning och presentation av 
nyckeltal och produktionsutfall. 

1.3. Problemformulering 
Examensarbetets frågeställningar som ska besvaras är följande:  
 
• Vilka nyckeltal är  relevanta att följa upp inom koncernen och hur bör dessa definieras? 
• Hur ser nuläget ut på de tre tryckerierna, hur används nyckeltal i dag? 
• Hur bör data samlas in, sammanställas och på ett enkelt sätt presenteras?  
• Vilka förutsättningar finns för att tillämpa TAK-värdet och hur bör det definieras? 
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• Hur bör standardiserade produktionsrapporter utformas för att underlätta kommunikation och 
administration?  

1.4. Avgränsningar 
Examensarbetet innefattar inte några ekonomiska nyckeltal för att det ska vara möjligt att följa 
produktivitet och effektivitetsutvecklingen oberoende av prisförändringar. Endast tryckerierna 
inom Boldkoncernen ingår i arbetet, inga jämförande studier görs med andra branscher eller 
företag.  
 
Vad gäller hantering av data som ligger till underlag för nyckeltalen innefattas endast vad som bör 
uppmätas, sammanställas och presenteras och vilka system och mätpunkter som bör användas, 
inte hur hanteringen går till rent praktiskt. I de fall där det i dagsläget saknas system för att fånga 
data till vissa nyckeltal förs ett resonemang kring eventuella framtida lösningar snarare än att 
förslagen begränsas till möjligheter med de system som finns i dag. Examensarbetet kan ses som 
en förstudie innehållande en övergripande beskrivning med efterföljande analys och förslag på en 
kommande praktisk tillämpning. Eventuell implementering av de rekommendationer som 
presenteras i rapporten överlämnas till uppdragsgivaren. Eftersom detta arbete endast innefattar 
framtagning av gemensamma, övergripande nyckeltal inom koncernen krävs vidare, mer 
detaljerade undersökningar för att hitta orsakerna till utfallen av nyckeltalen. Arbetet kan då ligga 
till grund för denna ytterligare uppföljning på varje enskilt tryckeris olika avdelningar, baserat på 
de egna förutsättningarna.  

1.5. Disposition 
Strukturen för rapporten följer i stora drag de övergripande tillvägagångssätt som har använts vid 
projektets genomförande. Till en början presenteras studiens problematik, bakgrund och de 
metoder som har tillämpats vid genomförandet. Sedan följer det teoretiska ramverket som en 
grund för vidare förståelse för ämnena som behandlas. Företagsbeskrivningen och 
nulägesbeskrivning ger en bild av företagets organisation och hur tryckerierna arbetar med 
nyckeltal i dagsläget. I efterföljande analysdel ligger den insamlade informationen till grund för 
diskussionen kring vilket resultat som vore lämpligast för att uppfylla syftet med examensarbetet. 
Här beskrivs utformningen av de koncerngemensamma nyckeltalen och även hur 
produktionsutfallen bör kommuniceras. Sedan följer förslag på systemlösningar som gör det 
möjligt att på ett effektivt sätt jämföra tryckeriernas prestationer. Resultatet av arbetet 
sammanfattas sedan i den avslutande delen och slutsatser diskuteras. Här presenteras också 
rekommendationer på fortsatt arbete. 
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2. Metod och genomförande 
Inom forskningsmetodik finns ett antal teorier om hur vetenskapliga undersökningar bör 
genomföras. I följande avsnitt redovisas de teorier och metoder som har tillämpats i utförandet 
av detta examensarbete.  

2.1. Metodansats 
Denna studie kan enligt Eriksson och Wiederheim-Paul (2001) betecknas som en utredning då den 
kännetecknas av att tidigare känd information sammanställs och att uppdragets direktiv är givna. 
Syftet med examensarbetet är att lösa bestämda problem där arbetet sker gemensamt med de 
personer som påverkas av resultatet genom samtal och förhandlingar om framtagna förslag. 
Förväntningarna på arbetet är tydliga och som underlag finns tidigare genomfört arbete som 
behandlat liknande ämnen.  
 
Arbetet kännetecknas av kvalitativa undersökningar för att få en förståelse för vilka delar av 
verksamheten som är intressanta att följa upp. Fördelen med metoden är att nya kunskaper och 
erfarenheter under arbetets gång vidareutvecklar studiens frågeställning och upplägg löpande. 
Förutom denna flexibilitet är styrkan med kvalitativ analys att den visar på en helhetsbild som ger 
ökad förståelse för olika sammanhang, då personers åsikter kommer fram genom de öppna 
frågeställningar som karakteriserar metoden (Holme & Solvang, 1997). En grundförståelse skapas 
utifrån information som samlats in genom litteraturstudier och observationer av 
produktionsprocessen. Resultatet formas därefter utifrån insamlad data och intervjuer med 
personer insatta i ämnet. Enligt Lantz (2007) är en nackdel med studier där kvalitativ ansats 
används att dess resultat är svårt att värdera, eftersom redovisningen sker i löpande text och 
metoder presenteras knapphändigt. Vikt  har därför lagts på att presentera resultaten i form av 
överskådliga tabeller och flödesscheman. Arbetet kan ses som ett första steg i att förbättra 
företagets medvetenhet om var förbättringspotential finns och kvantitativa metoder kommer in 
först efter studiens avslut då nyckeltalen ska testas empiriskt.  

2.2. Datainsamling 
Vilken metod för datainsamling som är mest lämplig beror både på vilken typ av undersökning 
som genomförs och vilken typ av information som krävs för att kunna dra slutsatser och visa på 
samband.  

2.2.1. Litteraturstudie 
En litteraturstudie pågick under hela projektet men framförallt under arbetets första veckor. Det 
var ur tidigare publicerad litteratur möjligt få kunskaper inom ämnen som studien innefattar, 
vilket för läsaren sammanfattas i den teoretiska referensramen. Litteraturen innefattar 
facklitteratur och akademiska rapporter, men även intern företagsinformation. Materialet som 
har studerats är inom följande ämnesområden: grafisk produktion, nyckeltal, prestationsmätning, 
anläggningsutnyttjande och produktivitet. Studeras gjordes även metoder för hur arbetet skulle 
struktureras och genomföras. 

2.2.2. Intervjuer 
Analysen i arbetet bygger till stor del på kvalitativa intervjuer utförda med anställda på 
tryckerierna inom Bold.  Eftersom flera olika parter ingår i undersökningen ansågs det nödvändigt 
med verbal insamling av information för att få förståelse om de olika behoven och möjligheterna. 
Informationsinsamlingen bestod av kvalitativa öppet riktade intervjuer där en vid frågeställning 
följde tidigare framtagna referensramar, samtidigt som respondentens resonemang styrde 
samtalets utveckling. Referensramarna följer en intervjumall där intervjufrågorna delas in i olika 
frågeområden, se bilaga 1. Denna användes som stöd under intervjuerna och för att underlätta 
bearbetningen av intervjumaterialet. Intervjuerna spelades in för att sedan bearbetas till en 
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sammanfattande text där viktiga begrepp identifierades för vidare analys. För att undvika 
missförstånd som kunde påverka resultaten fick respondenten ta del av texten från aktuell 
intervju och korrigera eventuella misstolkningar. Valet av respondenter gjordes efter hur goda 
ämneskunskaper och insyn i respektive tryckeri olika personer har. Målet med de personliga 
intervjuerna var att få en förståelse för det nuvarande arbetssättet och att skaffa ett underlag för 
framtagningen av förslag på nya sätt att mäta verksamhetens resultat.  

2.2.3. Fokusgrupper 
Under hela projektets gång fördes öppna samtal även med två i ämnet insatta grupper, där idéer 
och frågor diskuterades under arbetets gång. Att arbeta i fokusgrupper är en kvalitativ metod som 
genomfördes genom strukturerade gruppintervjuer där förutbestämda problem diskuterades. Det är 
enligt Forsell och Obert (2006) en lämplig metod för att undersöka olika kvalitetsfaktorer, i detta 
fall hur väl passande nyckeltal samt kommunikations- och systemlösningar är. Deltagarna valdes 
utifrån kompetens. 

2.3. Metod- och källkritik 
Syftet med källkritik är att bedöma om det insamlade materialet mäter det som det avser att mäta, 
om det är fritt från systematiska fel och om det är väsentlig för den aktuella frågeställningen 
(Eriksson & Wiederheim-Paul, 2001). Författaren måste alltså ifrågasätta källmaterialets 
validitet, reliabilitet och relevans.  
 
För att litteraturstudien ska ge en rättvis bild av det insamlade materialet används i studien et t 
antal olika källor, vilket Holme & Solvang (1997) rekommenderar. Ursprungskällan används i så 
stor utsträckning som möjligt för att undvika information som påverkats av andra författares 
tolkningar. Viss litteratur är därför äldre i de fall då nyare litteratur refererat till dessa. 
Internetkällor har undvikits i så stor grad som möjligt då de ofta är svårare att kontrollera i 
efterhand, trots detta har några används som handlar om övergripande information om nyckeltal 
och tryckprocessen. De har studerats i syfte att informera och inspirera och inte legat som 
underlag till statistik eller liknande fakta i rapporten, deras osäkerhet anses därför inte bidra till 
några felaktigheter. I övrigt har information hämtats från uppdragsgivarens webbsida vilken antas 
vara tillförlitlig.  

2.3.1. Validitet och reliabilitet 
Vetenskapliga undersökningar kännetecknas av att tillvägagångssättet är så utförligt beskrivet at t 
studien ska gå att upprepa. Därför måste metoder, material och respondenter redovisas noga och 
även hur deras giltighet och tillförlitlighet har påverkat resultatet. För att säkerställa arbetets 
validitet, att det som avses beskrivas framställs, planerades intervjuerna noggrant och frågorna 
formulerades enkla och öppna. De kvalitativa intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, 
vilket minskade risken för missförstånd och stärkte informationens giltighet. Insamlad 
information från samtalen bekräftades sedan genom att sammanställningar av anteckningar 
stämdes av med respondenterna i efterhand. Intervjumallen användes för att ställa liknande frågor 
under alla intervjuerna, respondenternas olika kompetens och arbetsuppgifter påverkade 
frågeställningen. För att stärka arbetets reliabilitet, tillförlitlighet, tillfrågades personer med stor 
inblick i personalens kunskaper om vilka som var lämpliga att intervjua. På så sätt blev 
begränsades urvalet av respondenter till ett antal representativt för den grupp som ska tillämpa 
resultaten. Efterföljande analys av det insamlat material består av reflektioner där tankegångar 
och val presenteras. Reflektionerna ifrågasätter svagheter i de egna resonemangen och ger läsaren 
inblick i tankegångarna, något som är viktigt för undersökningens trovärdighet. 

2.4. Genomförande 
Examensarbetets genomförande kan sammanfattas i ett antal steg, samtliga faser visas i bilaga 2. 
Arbetsgången följer Lantz (2007) generella modell för bearbetning av kvalitativ data som 
presenteras i figur 1. Studien inleddes med datainsamling där produktionsflödet studerades för att få 
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en inblick i tryckprocessens olika delar, hur de påverkar varandra och vilka möjligheter och 
begränsningar som finns i dagsläget. Vidare genomfördes en omfattande litteraturstudie, 
rapportens teoridel är en sammanfattning av den studerade litteraturen. För att på ett bra sätt 
kunna belysa och utvärdera hur tryckerierna arbetar med nyckeltal och vilka behov av uppföljning 
som finns, gjordes studiebesök på de olika tryckerierna. I samband med besöken skedde ytterligare 
datainsamling i form av en intervjuserie som sedan utvärderades och analyserades. Sedan 
utformades de koncerngemensamma nyckeltalen med definitioner och förslag på vilka system 
som kan användas för att skapa ett effektivt informationsflöde kring måtten. Även mallar för 
produktionsrapporter utformades där informationshanteringen diskuterades. Den kritiska 
granskningen av dragna slutsatser står delvis den projektgrupp för som har följt och påverkat 
arbetet under dess gång. I arbetets avslutande fas sammanfattades de insikter som arbetet har gett i 
en slutsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. En allmän modell för kvalitativ databearbetning (Lantz, 2007). 
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel ligger till grund för vidare förståelse av de teorier och begrepp som studien 
omfattar. Först beskrivs produktionsflödet på dagstidningstryckerier, följt av en introduktion av  
begreppet nyckeltal. Vidare redogörs begreppen benchmarking, produktivitet samt underhåll och 
slutligen presenteras tillvägagångssätt för att öka utrustnings effektivitet och vilka störningar som 
är de vanligaste under produktion. 

3.1. Produktionsflödet på dagstidningstryckerier 
Det grafiska flödet i industriell produktion kan delas in i olika steg efter vilken funktion varje del 
har (Johansson m.fl., 2001): 
 
• Rippning och förprovtryck 
• Plåt och tryckning 
• Efterbehandling 
• Distribution 

 
I den här studien ingår alla faser utom distribution, från att tryckeriet tar emot färdiga sidfiler från 
kund till att tidningarna levereras färdigpackade till distributören. På dagstidningstryckerier görs 
ofta en uppdelning i vad som händer före, under och efter tryckning, d.v.s. materialhantering, 
plåtframställning, tryckning och efterbehandling i packsal. 

3.1.1. Materialhantering 
Input till ett dagstidningstryckeri består av det material som behövs för att kunna producera 
tidningar; papper, färg, fuktvatten och digitala filer. Papperet förvaras i ett lager och 
transporteras därifrån till tryckpressen automatiskt eller manuellt, direkt eller via mellanlager. 
Även färg och fuktvatten lagras och flyttas till pressen vid behov. Ett dagstidningstryckeris 
prepressavdelning tar emot färdiga pdf- eller postscriptfiler från kunden som står för det klassiska 
reproarbetet där originalen framställs.  

3.1.2. Plåtframställning 
De mottagna digitala dokumenten måste översättas till ett format som går att använda i 
tryckprocessen, något som sker genom rippning där informationen rastreras (Johansson m.fl. 
2001). Kontroll av de mottagna filerna sker genom granskning på en skärm och eventuellt med 
hjälp av ett s.k. preflightprogram som går igenom och kontrollerar dokumentens olika 
trycktekniska parametrar. För att få en uppfattning om hur det tryckta resultatet kommer att se 
ut framställs även ett digitalt förprovtryck, där en kopia skrivs ut på en avancerad skrivare. Detta 
ger ett bra helhetsintryck av den färdiga sidan. En digital utskjutning görs också av materialet där 
tidningens sidor placeras efter hur de ska tryckas, så att pappersarket utnyttjas så effektivt som 
möjligt. När dessa moment är klara skickas den rastrerade informationen till en plåtsättare som 
exponerar originalet direkt på en plåt. Tekniken kallas ”Computer to Plate”, CTP, och har ersat t 
den filmframkallning som tidigare tillämpades och som bestod av flera tidskrävande mellanled. De 
färdiga plåtarna transporteras sedan till tryckpressen där de monteras för aktuell produktion 
(ibid.). 

3.1.3. Tryckning 
Tryckpressen består av ett antal delsystem som kan delas in i de delar pappret passerar genom 
pressen; pappersrullställ, tryckverk, överbyggnad och fals. Pappersrullarna monteras i rullställ på 
en underliggande våning i pressen och matas sedan in i pressen. När pappersrullen i pressen tar slut 
klistras en ny rulle vid sidan av med en tape och accelererar därefter upp i samma hastighet som 
den löpande pappersbanan och pressas mot den. Skarvningen sker när den nya rullen har nått rät t 
hastighet genom att den löpande banan skärs av och ersätts av den nya rullen. 
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Tryckverket är den del av tryckpressen där färgen överförs till pappret. Tryckmetoden som 
vanligtvis används på dagstidningstryckerier är våtoffset, en indirekt tryckmetod där trycket 
överförs från plåt till papper via en gummiduksbeklädd cylinder. Trycktekniken utnyttjar den 
litografiska principen att genom olika kemiska egenskaper skilja tryckande och icke tryckande 
ytor från varandra, den bygger på ett samspel mellan färg och fuktvatten (Kipphan, 2001). 
Uppbyggnaden av tryckverk varierar beroende på vilken tryckmetod som används. På 
dagstidningstryckerier tillämpas rulloffset som är en form av offsettryck där pappersrullar löpande 
matas genom pressen. Vid rulloffset trycks båda sidor av pappret samtidigt i satellittryckverk eller 
4-high (TidningsUtgivarna, 2006). I satellittryckverk är de fyra tryckverken placerade runt en 
gemensam hård mottryckscylinder, medan en 4-highkonstruktion består av fyra tryckverk 
staplade på varandra och par av gummidukscylindrar där det motstående tryckverkets gummiduk 
används som mottryck (ibid.).  
 
Tryckverken följs av överbyggnaden som är placerad högst upp i pressen. Här finns utrustning 
som leder alla pappersbanor från olika rullställ i rätt position innan de samlas ihop för vikning. 
Banorna delas, vänds och fördelas i sidled för att sedan samlas ihop i falsen, där vikningen sker. 
Pappersbanan skärs sedan av och produkter av tabloidformat häftas ihop med klamrar. Därefter är 
tidningen färdig och fortsätter mot packsalen via ett transportband bestående av klämmor som 
greppar tidningarna, så kallad takttransportör, TTR. 
 
Tryckpressens alla funktioner styrs av ett presstyrsystem där tryckarna i ett användargränssnitt 
ställer in produktionernas olika pappersformat och fukt- och färginställningar men även 
produktioners hastighet samt start- och stopptider. Under tiden som pressen körs loggas 
information om de olika händelserna som sker, data som sedan kan lagras undan för att användas 
till att analysera processen och maskinens kapacitet. 

3.1.4. Efterbehandling i packsal 
Packsalen är den sista anhalten i tryckeriet från vilken de tryckta tidningarna lämnas till 
distributörerna. Flödet av tidningar kommer in i packsalen med det löpande transportbandet direkt 
från falsen. Generellt består packsalar av parallella packsalslinjer för att vid behov möjliggöra 
olika flöden, vilket i samband med antalet möjliga funktioner ger ett komplext flöde. 
Tidningsflödet förflyttas mellan olika produktionslinjer med hjälp av särskilda växlar. En stor del 
av värdeökningen av tidningsprodukter sker numera ute i packsalen då tryckeriet kan erbjuda 
kunden ett stort antal funktioner som alla genomförs i efterbehandlingen. Vilka funktioner som 
efterbehandlingen består av beror på befintlig utrustning och de krav kunden ställer. Följande 
funktioner är exempel på vad som kan utföras i en modern packsal (TidningsUtgivarna, 2006): 
 
Trimning  Tidningen beskärs vid huvud, fot och marginal till önskad form. 
Ibladning  Vid ibladning öppnas tidningen och en bilaga förs in. Bilagorna matas in 

automatiskt via transportband eller buffertsystem, eller manuellt, via en så 
kallad ”hopper”. 

Adressering Kundregister skrivs ut direkt på tidningar för vidare distribution med post, 
antingen med självhäftande lappar eller ink-jet, där adresserna skrivs ut 
direkt på tidningarna. 

Kvartsfalsning  Trycksaken viks ytterligare en gång, så att formatet halveras.  
Buntning I en stacker samlas tidningsflödet ihop i buntar. Antalet tidningar i en bunt 

är beroende av tidningens tjocklek och kundens behov av olika stora buntar. 
Paketering För att skydda tidningsbuntarna packas de med plastfilm, över- och 

underpapper och strapperband.  
Pallastning Tidningsbuntarna staplas på lastpallar. 
 
Packsalsproduktion sker antingen online med tryckeriet, att processen i packsalen är 
sammankopplad med tryckprocessen, eller offline, då efterbehandlingen sker avskilt från 
tryckprocessen med hjälp av buffertsystem som lagrar tidningarna. De förvaras då temporärt 
genom att rullas upp på stora rullar och avrullas vid ett senare tillfälle vid en annan maskin. 
Buffring används när tryckerierna har många editioner och omfattande ibladning, t.ex. då 
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förtryckta tidningar ska bladas i en produkt som ännu inte är tryckt (Halonen, 2005). Fördelen 
med att särkoppla tryckpressen från packsalen är att det är möjligt att utnyttja pressens fulla 
kapacitet oberoende av produktionen i packsalen. 
 
Packsalens utrustning styrs av ett övergripande system som, beroende på vilken leverantörs 
lösning som tillämpas, innehåller olika funktioner såsom övergripande planering, övervakning, 
styrning och uppföljning av produktionen i packsalen.  

3.2. Nyckeltal som verktyg för styrning och uppföljning  
Nyckeltal kan användas för att styra och följa upp ett företags arbete. Uppföljning kan beskrivas 
som systematisk och regelbunden insamling av information för att kontrollera hur en verksamhet 
presterar medan styrning är ledningens sätt att leda företaget i önskad riktning. Hela avsnittet 
grundar sig på information ur Boken om nyckeltal av Catasús m.fl., förutom där annat anges. 

3.2.1. Vad är nyckeltal? 
Enligt Nationalencyklopedin (2008) är nyckeltal tal som komprimerar information i syfte at t 
göra den mer lättillgänglig för en användare. Måtten förenklar och kvantifierar förhållanden som 
i grunden är komplicerade för att alla inblandade ska kunna använda måtten och förstå dess 
betydelse. Nyckeltal kan också beskrivas som sammanfattande mått över förhållanden inom en 
verksamhet som är intressanta att följa. De är beskrivningar av prestationer som gör det möjligt 
att analysera verksamheten, utvärdera ansvar, identifiera brister och utläsa effekter av 
genomförda åtgärder. Ofta används de till att uppmärksamma och driva något väsentligt och ofta 
direkt avgörande för ett företags framgång. Nyckeltalsuppföljning kan ske över tiden för at t 
beskriva trender och verksamheters utveckling och kan underlätta jämförande analyser så länge 
som måtten är utformade på liknande sätt. Då både interna och externa förutsättningar förändras 
med tiden är det viktigt att revidera ett företags nyckeltal med jämna mellanrum. 

3.2.2. Syftet med nyckeltal 
Nyckeltal kan användas för att jämföra organisationer över tid för att ge perspektiv på hur 
utvecklingen har gått, som verktyg för att identifiera områden som behöver ökad tillsyn eller 
förstärka ansvarsfördelningen. De kan också verka motiverande och engagera medarbetare i 
företagets övergripande mål och användas till att identifiera hur olika fenomen i verksamheten 
påverkar varandra. Enligt Lynch & Cross (1992) är dock det huvudsakliga syftet med nyckeltal 
att förse ledningen med regelbunden information om läget på företaget så att de kan anpassa 
styrningen av verksamheten. Catasús m.fl. (2001) delar in nyckeltal i olika kategorier beroende 
på användningsområde och syfte med måtten: lärande, mobilisering, belöning och kontroll. För 
att uppnå ett eller flera önskade syften gäller det att  veta vad nyckeltalen ska användas till i den 
egna organisationen. Det går då att utforma nyckeltal som är relevanta för företagets unika 
förhållanden och som dessutom säger något om det egna arbetssättet.  
 
Kontrollnyckeltal har som funktion att alarmera vid avvikelser från ett önskat intervall. Förutsat t 
är att det finns ett målvärde som det går att styra nyckeltalet mot och som visar på när resultatet 
är bra eller dåligt. Fokus ligger på de avvikelser som sker utanför toleransgränserna då de anger när 
en insats måste sättas in. Kontrollnyckeltal innefattar dock ingen information om vad som måste 
åtgärdas vid avvikelser från gränserna och därför är lärandet begränsat.  
 
Genom att koppla olika nyckeltal till varandra kan ett lärande skapas i en organisation. Det 
handlar om att leta efter samband mellan nyckeltal och vilka åtgärder som skulle kunna påverka i 
önskad riktning, effekten går sedan att avläsa i nyckeltalen. Sambanden mellan nyckeltal består 
ofta av logiska kopplingar som gör det möjligt att bryta ner de ingående enheterna i delar och se 
hur förändringar av dessa påverkar det övergripande resultatet. Det gäller att vara medveten om 
att valda samband kan vara utsatta för påverkan som inte redovisas eller tydliggörs av valda 
orsaker, därför bör sambanden mer ses som ett uttryck för ledningens strategi än deterministiska 
orsak-verkansamband.  
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Mobiliserande nyckeltal syftar till att skapa ett engagemang, att motivera till handlingar som 
driver förbättringar. Genom att fokusera på vissa fenomen antas intresset för dessa att öka och 
det är därför viktigt att mobilisera intresse kring det som företaget tror driver framgång. Till 
skillnad från nyckeltal som har till funktion är att verka lärande eller kontrollerande kommer 
dessa in före handling, inte efter. 
 
Belönande nyckeltal har till ändamål att ligga till grund för bonus inom företaget. Viktigt är at t 
tänka på kravet på verifierbarhet och att nyckeltalen ska vara svåra att manipulera genom olika 
sätt att mäta. Det gäller även att veta vilka effekter de bonusgrundande nyckeltalen ger inom 
företaget. En svårighet kan vara att få alla inblandade att se sambandet mellan åtgärder och 
effekter, det bör tydligt framgå vilka handlingar som leder till förbättringar. 

3.2.3. Ideal för nyckeltal 
Vid utformning av nyckeltal gäller det att identifiera rätt mått för att mätningen ska bli så 
meningsfull som möjligt. De fyra vanligaste misstagen som företag gör vid val av nyckeltal är 
enligt Ittner och Larcker (2003) att måtten inte kopplas till strategin, att kopplingen däremellan 
inte bekräftas, att fokus ligger på fel nyckeltal och att mätningarna utförs felaktigt. Dessa leder 
till att resurser läggs på arbete som inte påverkar utvecklingen i riktning mot företagets 
långsiktiga mål. Följande riktlinjer har identifierats ur litteratur i ämnet och bör beaktas vid 
utformningen av nyckeltal, egenskaper som gör att vissa mått är mer lämpade än andra och därför 
bör eftersträvas i den utsträckning det är möjligt:  
 
Kopplade till strategi –  Nyckeltal bör utvecklas i enighet med företagets strategi och marknadens 
krav, de bör med andra ord understryka de variabler som är kritiska för att nå framgång. Detta kan 
uppnås genom att strategier kopplas ihop med operativa mål, så att alla inom företaget arbetar 
med samma målsättning. På ett sådant sätt undviks suboptimering inom de olika avdelningarna 
eller funktionerna. Nyckeltal kopplade till de långsiktiga målen ger inte bara information om 
strategierna har förverkligats, utan uppmuntrar också de anställda att handla enligt dessa.  
 
Begränsat antal –  Urvalet av nyckeltal som följs upp bör begränsas till ett antal kritiska mått, 
risken med att följa för många nyckeltal är att informationsmängden blir både svår att hantera 
och förstå. Det är ledningens ansvar att identifiera, mäta och följa upp bara de processer som är i 
linje med företagets övergripande mål. Hur tyngdpunkten mellan nyckeltalen sedan fördelas beror 
på var företagets huvudsakliga fokus ligger (Whalen, 2002). 
 
Enkla att mäta – Om mätningen är tidskrävande eller svår att utföra finns en risk för att den inte 
blir gjord alls eller inte i tid. Risken är då att information faller bort och kontinuiteten försvinner. 
Insamlad data ska vara tillförlitlig och ha så hög mätprecision som möjligt. 
 
Lätta att förstå och använda –  Ofta är medarbetare på alla nivåer i ett företag med och påverkar 
nyckeltalen, ett bra mått måste därför vara lätt att förstå och använda. Syftet med mätningen bör 
framgå så att den inte bortprioriteras bland andra arbetsuppgifter. För att motivera medarbetarna 
bör måtten tydligt visa hur den individuella prestationen i slutändan påverkar verksamhetens 
slutgiltiga resultat. Det måste finnas en klar definition där innebörden av de termer som ingår 
förtydligas så att de betyder samma sak för alla (Whalen, 2002).  
 
Kvantifiera utfall – Nyckeltal ska utformas som kvoter snarare än absoluta tal för att ge 
perspektiv på det som är intressant genom att ställa det i förhållande till en annan parameter. 
Valet av jämförelsebas bör spegla företagets strategier och nyckeltalet bör kvantifiera en process 
effektivitet eller produktivitet. 
 
Relevanta – Nyckeltalen bör mäta rätt saker och insamlingen av data bör ske på rätt sätt. Ska 
förbättringar ske inom ett område gäller det att nyckeltalen utformas på sådant sätt att det driver 
de planerade förbättringarna (Coleman, 2006).  
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Stimulera ständiga förbättringar – Utvalda nyckeltal ska verka motiverande och uppmuntrande 
så att medarbetarna kämpar för att nå uppsatta mål. Dessa mål bör sättas så att de uppfattas som 
uppnåeliga, annars kan strävan att arbeta mot dem minska bland medarbetarna (Lynch & Cross, 
1992). För att skapa en vilja att arbeta för att uppnå målen måste vikten av att nå dem klargöras 
i ett tidigt skede i mätprocessen. Ett konkret sätt att uppmuntra medarbetarna till produktivt 
arbete är att koppla belöningar till insatser som gör att nyckeltalens målvärden uppnås. Ett annat 
sätt att skapa engagemang är att delegera ansvar för förbättringar av nyckeltal (Bergman & 
Klefsjö, 2002). 
 
Återkopplas snabbt – Att kommunicera informationen som nyckeltalen genererar är en viktig 
faktor för att nå ökat engagemang hos medarbetarna, detta genom att visa effekten av deras 
arbete med att nå uppsatta mål. Återrapporteringen av nyckeltal bör ske kontinuerligt och 
framförallt snabbt, så att det är möjligt att lokalisera orsaken bakom utfallet.  

3.2.4. Modeller för prestationsmätning 
Vid införandet av nyckeltal kan olika typer av mätmodeller användas som medel för att mäta 
framstegen mot förutbestämda mål så att företaget ska kunna verka konkurrenskraftigt. De två 
modeller som beskrivs närmare har gemensamt att de utgår från företagets övergripande mål som 
bryts ner i delmål samt att de utgår från olika perspektiv för att skapa balans i styrningen. 
 
Prestationspyramiden 
Lynch & Cross (1992) prestationspyramid beskriver hur en modell för prestationsmätning bör 
vara uppbyggd. Fokus i mätmodellen ligger på ett övergripande företagsperspektiv där strategi 
länkas till olika processer för att skapa balans i styrningen. Modellen representeras av en pyramid 
i fyra olika nivåer där långsiktiga mål bryts ner i delmål på strategisk, taktisk och operativ nivå, 
se figur 2. För att nå målen används nyckeltal för verksamhetens olika processer som vid 
uppföljning ger effekt uppåt i hierarkin. Modellen tar även hänsyn till företagets effektivitet och 
produktivitet genom en extern del som anger vad som är viktigt att mäta utifrån et t 
marknadsmässigt perspektiv och en intern del, där det som bör uppfyllas gentemot ägarna ingår. 
Måtten följer upp intern produktivitet som består i att kontrollera att företagets resurser utnyttjas 
på bästa sätt medan målen ska garantera effektivitet, att fokus ligger på de fenomen som 
kunderna efterfrågar. De ingående måtten är relaterade till tillverkande företag, vilket innebär at t 
mätsystemet främst är framtaget och avsett för dessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Prestationspyramiden (Lynch & Cross, 1992). 
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I toppen av pyramiden återfinns ett företags vision, det långsiktiga målet som ledningen strävar 
efter att uppnå. Efterföljande nivå innefattar strategiska mål som är en plan för hur långsiktiga 
mål ska uppnås. Till skillnad från visioner som är relativt statiska förändras strategier tillsammans 
med omgivningen och de förutsättningar som gäller för stunden. Strategier är i modellen 
preciserade med en finansiell- och en marknadsdel, där måtten berör ekonomiska resultat och 
marknadsandelar. Den taktiska, efterföljande nivån är tydligare kopplad till företagets 
kärnprocesser genom prioriteringar och driftsrelaterade mål som kundtillfredsställelse, flexibilitet 
och produktivitet. Kundtillfredsställelse visar på hur väl företaget möter kundens förväntningar 
och kan delas in i kvalitet och leverans, vilka är de faktorer som kunderna värdesätter. Centralt i 
pyramiden återfinns flexibilitet, förmågan att anpassa sig till nya förutsättningar efter 
förändringar. Flexibilitet innebär att företaget kan möta förändrade krav från kunden, men även 
förmågan att utföra dem på ett produktivt sätt. Produktivitet handlar om hur väl resurser 
utnyttjas i verksamheten och att arbeta med detta är enligt Lynch och Cross (1992) den mest 
kostnadseffektiva metoden för att tillfredsställa kundens förväntningar och uppnå önskad 
flexibilitet. För att uppnå faktorerna på denna nivå krävs att de översätts till mål på operativ nivå 
som är driftsrelaterade. Dessa återfinns i botten på pyramiden och består av kvalitet, leverans, 
ledtid och slöseri, ur vilka mått kan utformas som kan kopplas till företagets processer och som 
medarbetarna kan kontrollera och påverka på daglig basis. Utifrån de fyra områdena kan nyckeltal 
utformas för att täcka in alla faktorer som är kritiska för det enskilda företaget, Lynch och Cross  
rekommenderar fyra mått per område. Mätningar på den lägsta nivån sker dagligen, veckovis eller 
månadsvis medan de parametrar som är högre upp i pyramiden mäts mindre ofta (ibid.). 
 
Det balanserade styrkortet 
Kaplan och Norton har utvecklat det balanserade styrkortet, en modell för prestationsmätning 
som liksom prestationspyramiden beskriver en verksamhets vision utifrån olika perspektiv 
(Niven, 2005). Utifrån dessa identifieras kritiska framgångsfaktorer inom vilka nyckeltal 
utformas som ska stödja de övergripande målsättningarna. Följande fyra perspektiv ingår för at t 
ge en balanserad syn på verksamheten: 
 
Finansiellt perspektiv:  Handlar om företagets långsiktiga mål och beskriver hur väl företaget 

uppfyller ägarnas krav på finansiell avkastning. 
 
Kundperspektiv:  Beskriver vad kartläggs vad kunderna efterfrågar och hur väl företaget 

lever upp till kundernas krav. 
 
Internt perspektiv:  Innefattar de interna processer som är kritiska för att uppfylla 

kunderna och ägarnas krav, mäter även hur väl företaget möter upp 
dessa internt.   

 
Utvecklingsperspektiv:  Beskriver ett företags förmåga att verka förnya och förbättra sig efter 

förändringar i efterfrågan.  
 
De olika dimensionerna skapar en balans mellan lång- och kortsiktighet och mellan finansiella 
och icke-finansiella nyckeltal. Det rekommenderas att varje perspektiv bör innefatta fyra till fem 
nyckeltal (ibid.). 
 
Balanserad mätning 
De två modellerna för prestationsmätning handlar om att välja mått som innefattar prestationer 
inom verksamhetens olika områden och se till att alla hålls på en önskad nivå. Nyckeltal är ofta 
kontraproduktiva, optimeras någon del i verksamheten påverkas ofta någon annan negativt. Det 
gäller därför att inte fokusera bara på något enstaka mått, då kan helheten påverkas negativt. En 
annan risk är om det satsas hårt på att förbättra något nyckeltal, då kan kostnaderna blir för höga. 
En obalanserad uppföljning utelämnar vissa kritiska processer och är därför vilseledande gällande 
hur effektivt hela organisationen följer planen för att uppnå de långsiktiga målen (Lynch & 
Cross, 1992). 
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3.2.5. Kommunikation 
Kommunikation är ett medel för att förankra en förståelse för och användning av nyckeltal som 
ska genomsyra en organisation. Det innefattar hur nyckeltalens syfte, utfall och användning 
kommuniceras medan återkoppling handlar om att medarbetarna delges den information som 
mätningarna genererar. En förutsättning för att nyckeltal ska ha någon verkan i en organisation 
är att medarbetarna har en förståelse för måtten och får återkoppling av hur arbetet fortskrider 
(Lynch & Cross, 1992). Det är först då kan de lära från resultatet genom att analysera utfallet i 
förhållande till de egna insatserna. Hur nyckeltalen kommuniceras är därför avgörande för vilken 
påverkan de kommer att ha och om inte alla medarbetare delges informationen blir resultatet at t 
inte samtliga arbetar mot de uppsatta målen, vilket minskar uppfyllnadsgraden av dem. 
Förståelsen för nyckeltalen beror också på av personalens motivation att lära och utvecklas. 
Delaktighet skapas då medarbetarna får vara med och påverka, det räcker då inte med 
envägskommunikation utan en dialog måste föras (Palm & Windahl, 1989). Genom muntlig 
kommunikation säkerställs att informationen når mottagaren och det är möjligt att på responsen 
avgöra om denne har förstått vad som sagts (ibid.). 
 

Vid val av kommunikationskanal bör den kanal väljas där informationen påverkas minst av 
störningar som ändrar innehållet i ursprunglig data. Ett välfungerande informationssystem är en 
förutsättning för att information ska spridas på ett effektivt sätt (Stein, 1996). För att minska 
risken för brister i kommunikationen som kan uppstå mellan människor bör 
informationsspridning ske med hjälp av databaser och informationsnätverk. På så sätt säkras 
innehållet och en snabbhet av kommunikationen (ibid.). 
 
Prestationsmätning blir ändamålsenlig först när det går att kontrollera om arbetet går åt rätt håll. 
Personalen måste informeras om deras arbete med att nå målen har önskad effekt. Kontinuerlig 
återkoppling av nyckeltalen ger ledningen möjlighet att justera strategier efter förändringar i 
förhållanden. Det ger också ledningen information om den valda strategin fungerar och om den är 
framgångsrik. För att snabbt kunna reagera på förändringar och även identifiera orsaker till 
nyckeltalens utfall bör måtten återkopplas regelbundet och så nära i tid som möjligt efter 
mätningarna (Lynch & Cross, 1992). Resultatet bör presenteras i förhållande till de målvärden 
som ska uppnås så att det är tydligt var företaget ligger till. Lynch och Cross rekommenderar at t 
mellan fyra och tio mått återkopplas, blir det fler är det svårt att fokusera på grund av den stora 
informationsmängden. 

3.3. Benchmarking 
Benchmarking är ett systematiskt arbetssätt att hitta möjligheter till processförbättringar genom 
jämförelser. Tillvägagångssättet är att jämföra processer med andra företag, industrier eller delar 
av den egna organisationen för att få en bättre förståelse för vilka åtgärder som driver 
förbättringar. Fokus flyttas då från det interna synsättet till en helhetsbild, vilket ger kunskap som 
ofta leder till ökad konkurrenskraft inom den egna marknaden (Bergman & Klefsjö, 2002).  
 
Benchmarking kan bedrivas internt, där jämförelser sker med andra delar av den egna 
organisationen, eller externt, med de erkänt starkaste konkurrenterna. Jämförelserna kan vara 
konkurrensinriktade eller inte, beroende på om de görs just internt eller externt. Bergman & 
Klefsjö (2002) har identifierat följande fyra olika typer av processjämförelser beroende på var de 
återfinns: 
 
Intern jämförelse Processjämförelse med samma process på en annan plats, annan 

avdelning eller annat bolag inom samma koncern 
 
Jämförelse med konkurrent Processjämförelse med samma process hos en konkurrent inom 

samma bransch 
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Funktionell jämförelse Processjämförelse med en erkänt bra organisation i ett liknande 
område eller som utför liknande aktiviteter 

 
Allmän jämförelse Processjämförelse med den erkänt bästa organisationen 

oberoende av verksamhetsområde 
 
Intern benchmarking är enklast att genomföra och ger dubbel fördel då vinster uppnås på två 
ställen inom samma organisation (Karlöf, 2007). Enkelheten ligger i att data och information kan 
delas för de processer som utförs på ett liknande sätt inom båda delarna av företaget. 
Synergieffekter såsom ökat förtroende och sammanhållning kan uppnås vid en lyckad intern 
jämförelse. Den konkurrensinriktade formen av benchmarking är den svåraste då det är svårt at t 
få tillgång till konkurrentens statistik. Denna typ av jämförelse är den vanligaste i och med att det 
alltid är intressant att bedöma hur företaget ligger till mot dem som konkurrerar om 
marknadsandelarna. Den funktionella jämförelsen kan vara med kunder och samarbetspartners 
och där beror utbytet av information helt på kontakten och samarbetsviljan mellan parterna. Vid 
allmän benchmarking måste medvetenhet finnas om de olika verksamheternas förutsättningar 
som skillnaderna kan bero på (ibid.).  
 
Viktigt att påpeka är att benchmarking inte bara handlar om att samla information genom 
jämförelser, utan kräver en förståelse för varför andra har lyckats bra. Det måste finnas en 
förmåga att överföra tekniker och arbetssätt till den egna organisationen med en iakttagen 
försiktighet om att de lösningar som inte passar in måste modifieras (Bergman & Klefsjö, 2002). 
Benchmarking handlar också om att lära av misslyckanden för att slippa hamna i samma situation 
upprepade gånger. Framförallt gäller det att lära av andras erfarenheter av motgångar så att de 
helt kan undvikas inom den egna verksamheten (ibid.).  

3.4. Produktivitet  
Produktivitet kan beskrivas som kvoten mellan det värde som ett företag levererar till sina kunder 
och de resurser som går åt för att leverera detta värde. Att öka produktiviteten är ett medel för 
att nå ökad lönsamhet då det ökar utflödet med befintliga resurser, eller levererar en given 
kvantitet med minsta möjliga resurser. Resursinsatsen påverkas av företagets effektivitet medan 
värdet som levereras beror på externa parametrar som kunders efterfrågan och det aktuella 
konjunkturläget. 
 
Begreppen produktivitet och effektivitet blandas ofta ihop och det finns därför anledning att 
skilja dem åt. Effektivitet är ett begrepp där nyttan av prestationerna bedöms i relation till insatta 
resurser. Sammanfattningsvis kan effektivitet beskrivas som att göra rätt saker, d.v.s. det som 
efterfrågas, medan produktivitet är att göra saker rätt, d.v.s. rationellt och utan felkostnader. Vid 
förändringar av prisbilden påverkas effektiviteten men inte produktiviteten. 
 
Inom den grafiska branschen produceras betydligt mer per anställd än vad det gjordes för tio år 
sedan, samtidigt som värdet på trycksakerna har minskat. Med andra ord är produktiviteten i dag 
högre än tidigare, något som inte kan sägas om effektiviteten. Inom tryckeribranschen har 
kunderna krävt att få ta del av en stor del av produktivitetsvinsterna genom att vilja betala allt 
mindre för tryckeriernas tjänster (Olsson, 2006). Olsson talar om följande tre huvudsakliga 
resurser inom produktion vars utnyttjandegrad är avgörande för produktiviteten: 
 
• Personal 
• Maskinpark 
• Material 

3.5. Totalproduktivt underhåll 
Totalproduktivt underhåll är ett koncept som syftar till att säkra och successivt höja det totala 
utrustningsutnyttjandet genom att identifiera och eliminera förluster i produktionen (Ljungberg, 
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2000). För att se omfattningen av och orsaker till störningarna måste produktionen följas upp. 
Totalproduktivt underhåll handlar även om vikten av att engagera medarbetare i arbetet med at t 
nå förbättringar. Centralt för att upprätthålla en stabil produktionsprocess är även 
underhållsarbetet, vilket om det bedrivs på rätt sätt ger en hög tillgänglighet och lång livstid hos 
utrustningen. Underhållsarbete kan utföras på flera olika sätt och kan delas in i åtgärder som 
utförs innan eller efter att ett funktionsfel upptäcks, vilket illustreras i figur 3. Förebyggande 
underhåll (FU) syftar till att förebygga uppkomsten av fel hos en maskin (UTEK, 2002). 
Avhjälpande underhåll (AH) utförs efter att ett fel har upptäckts och syftar till att reparera 
utrustningen så att den kan utföra efterfrågad funktion. Det avhjälpande underhållet kan skjutas 
upp i tiden eller åtgärdas akut (AU), så fort som möjligt. Det akuta underhållet är ofta väldigt 
kostsamt, därför strävar företag mot att övergå till mer förebyggande underhållsverksamhet. Fel 
som upptäcks under det förebyggande underhållet blir ofta avhjälpande underhåll vars åtgärd skjuts 
upp i tiden (ibid.). Det underhållsarbete som inte sker akut kan kategoriseras som planerat 
underhåll (PU). 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Koppling mellan olika underhållsbegrepp (UTEK, 2002). 

3.5.1. Total utrustningseffektivitet, TAK 
Ett mått på utrustnings totala effektivitet är OEE, Overall Equipment Effectiveness. Den svenska 
översättningen är total utrustningseffektivitet och benämns TAK då det innefattar parametrarna 
tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. De tre faktorerna vägs ihop för att ge 
en helhetssyn över hur mycket en maskin eller en linje producerar i förhållande till dess 
potentiella produktionsförmåga. TAK visar även på de förluster som blir resultatet då 
utrustningen inte utnyttjas till fullo och beräknas enligt sambandet i ekvation 1. Den svenska 
benämningen av måttet används i denna rapport för att användarna enkelt ska kunna härleda 
innehållet ur förkortningen.  
 
TAK = Tidstillgänglighet x Anläggningsutnyttjande x Kvalitetsutfall    (1) 
 
Resultatet är ett procenttal där 100% representerar utrustningens maximala potential, d.v.s. at t 
den konstant producerar med bra kvalitet och alltid går med högsta hastighet. När beräkningen av 
TAK-värdet innefattar flera linjer av maskiner måste varje enskild enhet ha ett högt värde för at t 
inte dra ner det totala värdet. Företag kan använda TAK-värdet på olika nivåer i verksamheten, 
dels kan det användas som ett jämförelsevärde på hela anläggningen där förändringar i tiden kan 
avläsas. Det kan även mätas på olika produktionslinor eller på enstaka maskiner för att identifiera 
den felande länken och påvisa var resurser för förbättringar bör läggas. TAK-värdet är et t 
effektivt mått vid formuleringen av nyckeltal, då det innefattar kvantitets- och 
kvalitetsparametrar som är de vanligaste och viktigaste källorna till produktivitetsförluster (The 
Productivity Developement Team, 1999).  
 
För att kunna använda ett generellt mätetal som TAK-värdet i en specifik verksamhet måste de 
ingående parametrarna tydligt definieras och formuleras efter företagets egna termer för att få en 
förståelse bland medarbetarna. Ska måttet ligga som underlag för slutsatser om processer kan det 
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vara nödvändigt att i definitionerna göra avsteg från den generella teorin. Detta bör göras med 
medvetenhet om hur de ingående delarna påverkar resultatet. Jämförelser med andra företag och 
industrier är mest givande att utföra om de följer samma definition av nyckeltalet.  

Tidstillgänglighet  
Trots att ett produktionssystem är bemannat under stora delar av dygnet är det inte tillgängligt 
under hela den tiden på grund av avbrott och brist på beläggning. Den tillgängliga tiden är hur stor 
del av planerad tid som utrustningen verkligen utnyttjas till produktion, se ekvation 2. Stillestånd 
innefattar alla typer av avbrott, planerade och oplanerade stopp i form av haverier och 
omställningar. Tiden för planerade stillestånd tas bort från den planerade driftstiden då det är just 
planerat (Ljungberg, 2000).  
 

Tillgänglighet = 
Planerad driftstid - Stilleståndstid

Planerad driftstid     (2) 

 

Anläggningsutnyttjande 
Anläggningsutnyttjande beskriver hur produktionen går i förhållande till utrustningens ideala 
prestationsnivå, d.v.s. hur effektivt den tillgängliga tiden används. Det mäter hur stora förluster 
som blir till följd av att utrustningen körs med reducerad hastighet mot den ideala 
produktionstakten, något som beräknas i ekvation 3. Definitionen av ideal produktionstakt kan 
bestämmas på olika sätt, den kan utgå från maskinens konstruktionsmässiga prestanda, en 
teoretisk uträknad hastighet eller en önskad hastighet som beror av begränsningar i efterföljande 
enheter. De bortfall som blir vid småstopp och tomgångskörning innefattas också i måttet 
(Olsson, 2006).  
 

Anläggningsutnyttjande = 
Totalt producerat antal

Ideal hastighet * Tillgänglig produktionstid    (3) 

 

Kvalitetsutbyte 
Kvalitetsutbytet visar hur stor andel av producerade enheter som är utan defekter. Förlusterna kan 
delas upp i ren kassation, där produkten inte har något som helst värde och i produkter med sämre 
kvalitet som resulterar i reklamationer. Tiden som återstår efter att förlusterna har räknats bort 
kallas värdeskapande produktion. Beräkningen av kvalitetsutbytet visas i ekvation 4. 
 

Kvalitetsutbyte = 
Totalt producerat antal - Makulatur

Totalt producerat antal     (4) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4. Sammanfattning av hur olika förluster påverkar TAK-värdet. 
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Målvärden för TAK 
Den totala utrustningseffektiviteten beräknas genom att multiplicera de ingående parametrarna 
tidstillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutfall. Ljungberg (2000) talar om et t 
generellt målvärde för TAK som eftersträvas till > 85 %, vilket kan uppnås om parametrarna når 
följande idealvärden: tillgänglighet >  90 %, anläggningsutnyttjande > 95 % och kvalitetsutfall > 
99 %. Förutsättningarna för vilket TAK-värde som kan uppnås beror på vilka egenskaper som 
karakteriserar varje specifik industri. Enligt Olsson som utfört projektet ”Effektivare Tryckeri” 
för Grafiska Företagens Förbund (2006) har svensk verkstadsindustri TAK-värden på i genomsnit t 
60%, medan processindustrier som papperstillverkning har över 90%. I projektet genomfördes 
provmätningar på olika tryckeriers ark- och rullpressar där genomsnittet för deras totala 
effektivitet hamnade på 26%. I närheten av denna procentandel kan även tryckerierna inom Bold 
tänkas hamna. 

3.5.2. De sex stora förlusterna vid produktion  
Förutom att mäta den totala utrustningseffektiviteten är TAK en metod för att kvantifiera och 
urskilja maskinförluster. Dessa beror i stor utsträckning på störningar som sker under produktion, 
något som minskar produktionsvolymen och samtidigt gör att värdeökande produktionstid går 
förlorad. Förlusternas påverkan på den värdeskapande produktionstiden illustreras tydligt i figur 4. 
Beroende på om en verksamhet har för avsikt att producera dygnet runt eller inte tas olika tider 
med i TAK-värdet. Ljungberg (2000) nämner följande förluster som de sex största som reducerar 
den förädlande produktionstiden i en utrustning, bland dessa ingår inte den mänskliga faktorn, 
systemförluster eller rent logistiska bortfall: 
 

Stilleståndsförluster:  1)   Maskinhaveri och avbrott 
2) Omställningar, intag och justeringar 

 
Hastighetsförluster:  3)   Reducerad körhastighet  

4) Krypkörning och småstopp  
 
Kvalitetsförluster:  5)   Startförluster  

6) Felaktiga produkter i löpande produktion  
 
Tillfälliga haverier ger ofta upphov till längre stillestånd som uppmärksammas och ligger till grund 
för vidare åtgärder. De kroniska störningarna lämnas, till skillnad från de sporadiska stoppen, ofta 
utan permanent åtgärd trots att även de påverkar produktionen (Ljungberg, 2000). Till 
tidsförluster räknas i vissa fall inte bara oplanerade, utan även planerade stillestånd.  För industrier 
med mycket kapital bundet i utrustningen finns det en poäng att låta den planerade 
stilleståndstiden påverka utrustningens totala effektivitet.  
 
Omställningar och intag är aktiviteter för att förbereda utrustningen vid växling mellan 
produktion av två olika produkter. Efter varje omställning tillkommer inkörningstid då justeringar 
utförs för att processen ska bli stabil. Ju mindre upplagor desto fler intag och desto viktigare at t 
förkorta tiden för intagen. Förutom att värdefull produktionstid går förlorad under tiden för intag 
och justering bildas även under den senare defekta produkter (Olsson, 2007). 
 
Reducerad körhastighet innebär att utrustningens verkliga körhastighet är lägre än vad den är 
konstruerad för. Enligt Ljungberg (2000) är det vanligt att hastighetsförluster inte alls följs upp, 
trots att de ger stor påverkan på produktiviteten på lång sikt. Detta bekräftas av Olsson (2007) 
som anser att den reducerade hastigheten ofta beror på attityder hos operatörerna snarare än 
svårigheten att öka hastigheten. Fysiska begränsningar kan finnas för att öka utrustnings 
körhastighet men ofta ligger begränsningarna i efterkommande utrustning. 
 
Krypkörning och småstopp uppstår vid problem i produktionen och orsakas av småfel i maskinen, 
materialproblem eller felaktiga inställningar. Störningarna går ofta snabbt att åtgärda, problemet 
ligger i att de uppkommer så frekvent att de blir en del av det dagliga arbetet. Skulle orsakerna till 
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småstoppen identifieras vore det möjligt att eliminera många av dem, men eftersom det tar längre 
tid att rapportera orsaken än att lösa problemet, saknas ofta uppföljning (Ljungberg, 2000). 
 
Startförluster sker under uppstarten av en maskin, då justeringar görs av olika inställningar för at t 
hitta en stabil process. Under tiden för detta produceras enheter med felaktig kvalitet som måste 
kasseras. Faktorer som bidrar till uppstartsförlusterna är försummat underhåll, olämpliga 
uppstartsrutiner och felaktigheter i maskinens olika delar. Felaktiga produkter i löpande 
produktion uppkommer då utrustningen inte fungerar tillfredsställande. De representerar en stor 
kostnad och måste därför betraktas som en allvarlig störning (ibid.). 
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4. Företagsbeskrivning av Bold Printing Group AB 
I detta kapitel presenteras företaget Bold Printing Group AB, först med en allmän beskrivning 
följt av en presentation av de tryckerier som ingår i koncernen. Kapitlet är tänkt att ge en bild av 
hur koncernen är strukturerad samt vad tryckeriernas maskinparker består av. 

4.1. Bold Printing Group 
Bold Printing Group AB, är en av norra Europas större tryckerigrupper. I koncernen ingår DNEX 
Tryckeriet i Akalla, Sydsvenskan Tryck i Malmö (STAB) och Borås Tidning Tryckeri (BTT). 
Bold Printing Group är ett helägt dotterbolag inom mediekoncernen Bonnier. Företaget grundades 
1999 och verkade som en samordnare mellan DN, Sydsvenskan och Expressens tryckerier. År 
2001 bildade Bonnier affärsområdet Bonnier Dagstidningar och BOLD kom att hamna direkt 
under det, se organisationsschema, figur 5. Ett 40-tal titlar ingår i den årliga produktionen som når 
omkring 850 miljoner exemplar. Omsättningen är i dagsläget ca 1,3 miljarder kr per år och 
antalet anställda är omkring 600 personer (Bold Printing Group, 2007). Företagets vision är at t 
vara en utvecklande och lönsam partner och leverera tryckta produkter i rätt tid med rätt pris och 
kvalitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Bold Printing Groups organisation. 

4.2. Tryckerierna inom Bold 
Tryckerierna inom koncernen riktar sig mot dagstidningsmarknaden men trycker även andra 
tidningar med liknande kvalitet i relativt stora upplagor, såsom gratistidningar, temabilagor och 
direktreklam.  

4.2.1. Borås Tidning Tryckeri AB 
Borås Tidning Tryckeri byggdes 2002 och ägs gemensamt av Bold Printing Group och Borås 
Tidning. Tryckeriet är det senaste tillskottet inom Bold och även det minsta med 52 årstjänster. 
Produkter som trycks här är bland annat Dagens Nyheter, Borås Tidning, Financial Times och 
Expressen och från och med februari 2008, även GT/Expressen.  
 
Tryckeriets papperslager innehåller omkring tre dagars pappersförbrukning och pappersrullarna 
hanteras manuellt. Plåtframställningen sker i två CTP:er och tryckpressen är en Koenig Bauer 
med fem rullställ och en fals. Detta ger ett maximalt antal sidor som pressen kan trycka i fyrfärg 
på 128 sidor vid enkelproduktion och 64 sidor vid dubbelproduktion. I den moderna pressen finns 
ett system för automatisk passning där tidningens register justeras med hjälp av en kamera som 
läser av registermärken. Rullväxlingar med olika format är möjliga i tryckpressen, så även 
kvartsfalsning. I packsalen används utrustning från i huvudsak två leverantörer - Ferag för 
ibladning och Schur för bunthantering.  

Bonnier Dagstidningar 

Bold Printing Group AB 

Borås Tidning Tryckeri AB 
50% 

Sydsvenskan Tryck  AB 
100% 

DNEX Tryckeriet AB 
100% 
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4.2.2. DNEX Tryckeriet AB 
DNEX i Akalla är Sveriges största tidningstryckeri med 345 årstjänster. Tryckeriet som togs i 
bruk år 1993, har en presspark bestående av tre satellittryckpressar av modellen MAN Roland 
Colorman S med totalt fem falsuttag. DNEX producerar i dag i snitt 1,4 miljoner tidningar varje 
dag. Här trycks förutom Dagens Nyheter och Expressens upplagor även City, Metro, Dagens 
Industri samt olika lokaltidningar och annonsbilagor.  
 
Tryckeriets höglager för papper är helautomatiserat och innehåller omkring fyra dagars 
pappersförbrukning. Pappersrullarna förflyttas från höglagret till mellanlager och tryckpressar 
med automatiska PVD:er. Fyra CTP-linjer finns för att producera plåt. Bolds prepressystem 
Newsway har sin huvudserver i Akalla  där man tar emot alla sidfiler från tidningarna och skickar 
dessa vidare till de andra tryckerierna inom koncernen. I packsalens efterbehandling sker bland 
annat kvartsfalsning, ibladning, trimning, men även adressering och applicering av notis-lappar. 

4.2.3. Sydsvenskan Tryck AB 
Tryckeriet Sydsvenskan Tryck AB är lokaliserat i Malmö och togs i bruk år 1994. Antalet 
årstjänster uppgår i dagsläget till 125 st. Hos STAB trycks Sydsvenska Dagbladet, Kvällsposten 
och Metro samt många andra titlar som lokaltidningar och annonsmaterial.  
 
Under 2006 installerades tre nya CTP:er till plåtframställningen. Tidningarna trycks i en 
sattelittryckpress av typen MAN Roland Colorman S med två falsuttag, vilket gör det möjligt at t 
trycka två produkter samtidigt. Maximalt antal sidor som kan produceras i fyrfärg är 96. 
Anläggningens papperslager innehåller omkring tre dagars förbrukning av papper och antalet 
rullar räknas i dagsläget manuellt. Ett projekt gemensamt med Holmen pågår angående införande 
av RFID-taggar, där rullarna registreras automatiskt vid inleverans och följs genom hela 
processen. Förflyttning av pappret från lagret till mellanlagret och pressen sker däremot med 
hjälp av självgående PDV:er. Packsalssystemet Müller Martini är modernt med bland annat 
buffertsystem, postfals och utrustning för ibladning, adressering och applicering av notis-lappar. 
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5. Nulägesbeskrivning  
Följande kapitel innehåller den kartläggning som gjorts av de nyckeltal som tillämpas i 
dagsläget på Bolds tre tryckerier. Utifrån de tidigare koncerngemensamma definitionerna 
beskrivs hur tryckerierna har anpassat nyckeltalen inom respektive verksamhet. Vidare redogörs 
för de system som används för att samla in, lagra och presentera informationen om nyckeltalen.  

5.1. Nyckeltal 
Tryckerierna inom Bold arbetar i dagsläget med ett antal nyckeltal kopplade till produktionen för 
att styra och följa upp verksamhetens utveckling. Det har sedan tidigare definierats fem nyckeltal 
som ska vara gemensamma inom koncernen, vilka är: 
 
• Leveransprecision 
• Pappersutnyttjande 
• Startmakulatur 
• Oplanerade stopp  
• Reklamationer 

 
De fem måtten tillämpas i olika utsträckning och på olika sätt på Bolds tre tryckerier, även syftet 
med mätningarna skiljer sig åt. Endast måttet leveransprecision används för jämförelser mellan 
alla tre tryckerier. De nyckeltal som används lokalt är framförallt för att kontrollera 
verksamhetens prestationer, där respektive tryckeris ledning följer utvecklingen för att kunna 
sätta in åtgärder när ett värde hamnar utanför det önskade. Det övergripande målet är att skapa 
en förståelse för vilket arbetssätt som påverkar resultatet i rätt riktning och engagera 
medarbetarna till att utföra detta, något som inte alltid når hela vägen fram på grund av ett antal 
orsaker. Olika metoder tillämpas för att nyckeltalen ska verka lärande och mobiliserande, bland 
annat genom att visa utfallen på bildskärmar runt om i lokalerna men också genom belöning av 
vissa prestationer. För de nyckeltal som innefattar tryckpressar ses varje fals som en press då det 
är möjligt att producera en tidning i varje fals. 
 
BTT: De nyckeltal som tryckeriet följer upp är de som koncernen tidigare beslutat att tillämpa.  
 
DNEX: På tryckeriet arbetas det aktivt med nyckeltalen som i dagsläget är omkring 17 till 
antalet. Förutom att följa upp de befintliga nyckeltalen tas även nya fram efter behov.  
 
STAB: Utöver de inom koncernen definierade nyckeltalen används ett antal nyckeltal för at t 
mäta underhållsarbetet. Även ibladningsutrustningens verkningsgrad och nettokapacitet 
kontrolleras sporadiskt. STAB är med i tävlingen IFRA Color Quality Club, ett projekt med syfte 
att öka kvaliteten inom tidningstryck. I och med detta mäts även reklamationer och tidningarnas 
svartdensitet kontinuerligt.  

5.1.1. Leveransprecision 
Måttet leveransprecision beskriver förmågan att  leverera den beställda upplagan inom de 
tidpunkter som tryckeri och kund har kommit överens om. Det sker genom en jämförelse mellan 
planerad produktion och verklig produktion där mätpunkterna varierar. Endast tidskritiska 
produkter som trycks på natten ingår i måttet, vilka de är och var informationen om utfallet 
samlas in presenteras i tabell 1. Avtalet mellan tryckerierna och kund handlar om vilken volym 
per tidsenhet som ska levereras på lastkajen, där flödet av tidningar antingen är konstant eller 
beroende av planerade bilavgångar. Nyckeltalet leveransprecision är utformat så att det visar på 
hur stor andel tidningar som har levererats i rätt tid och hur många som var sena. 
Tidsperspektiven delas in i följande fyra intervall: i tid, 0-15, 15-30 och mer än 30 minuter 
försenade. Under produktionen kan den ursprungliga starttiden för tryckning ändras, ofta på grund 
av sena sidlämningar från kund. Tryckerierna har då olika lösningar för att justera nyckeltalet i 
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efterhand så att det inte blir felvisande. Datafångsten av leveransprecisionen sker på de tre 
tryckerierna automatiskt och mätningarna sker per produkt. 
 
BTT: Leveransprecision för alla produkter som ingår i måttet mäts vid stackrarna. För vissa 
produkter anpassas de planerade produktionstiderna efter interna behov som inte följer tiderna i 
avtalet med kunden.  
 
DNEX: Leveransprecisionen innefattar ett antal produkter som registreras vid lastkajen och några 
som mäts i falsen på grund av begränsningar att mäta senare i flödet.  
 
STAB: Alla produkter som ingår i nyckeltalet går inte att mäta vid stackrarna utan räknas istället 
vid falsen. Leveransprecision beräknas för vissa produkter genom att verklig leverans i stackrarna 
jämförs med en konstant produktionshastighet istället för mot bilavgångar. Alla nattprodukter 
mäts förutom City.  
 
Tabell 1. Leveransprecision, vilken produkt som mäts var. 
 
Tryckeri Produkt Mätpunkt 
BTT DN Stacker 
 Expressen Stacker 
 Financial Times Stacker 
 Borås Tidning Stacker 
DNEX DN Lastkaj 
 Expressen Lastkaj 
 Metro Fals 
 City Fals 
 Dagens Industri Fals 
STAB Sydsvenskan Stacker 
 Kvällsposten Stacker 
 Metro Fals 
 City Malmö Ingår ej 

5.1.2. Pappersutnyttjande  
Kostnaden för papper står för omkring 40 % av omsättningen på Bolds tryckerier. Av det 
inköpta papperet försvinner ca 8 % som makulatur, vilket innebär att spillet utgör drygt 3 % av 
omsättningen, en andel som visar på att det finns stora besparingar att göra. Med makulatur avses 
allt papper som förloras i produktionen. Den totala makulaturen fördelas efter när i 
produktionsprocessen spillet uppstår. Under hanteringen av pappersrullarna i rullkällaren uppstår 
makulatur som består av rullslumpar, emballage samt rester av skador på rullarna. Denna 
makulatur är svår att mäta och då den står för en liten men konstant del av den totala 
pappersförbrukningen uppskattas den till mellan 1,5-1,7 % av rullarnas totala vikt. I tryckpressen 
uppkommer start- och körmakulatur, där den första uppstår under inkörningen då olika 
inställningar görs för att uppnå god kvalitet i trycket och den andra under värdeökande tryckning. 
Övertryck är det spill som går förlorat i packsalen, en överupplaga som trycks för att garantera 
att den beställda upplagan levereras på kaj. Detta övertryck beror på vilken efterbehandling som 
gäller för den aktuella produktionen.  
 
Makulaturen är tillsammans med antalet tryckta, godkända exemplar den totala förbrukningen av 
papper. Nyckeltalet pappersutnyttjande mäts på Bolds alla tryckerier, dock på lite olika sätt. Den 
definition som gäller sedan är en kvot mellan det levererade pappret och det förbrukade. Även 
startmakulatur och övertryck följs upp i antal per produktion på alla tryckerier. 
 
BTT: Pappersutnyttjandet beräknas enligt Bolds definition och alla återkommande produkter 
ingår i måttet. Rullrester och övrigt spill skattas till 1,5% av rullarnas vikt. För nattproduktioner 
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mäts andelen körmakulatur per intag av alla tryckta exemplar och på samma sätt mäts även hur 
mycket övertryck som produceras. Måttet papperseffektivitet beräknas och redovisas per månad. 
 
DNEX: Utnyttjandet av papper beräknas på daglig basis och nyckeltalet följer den tidigare 
definitionen inom Bold. Det spill som uppstår i rullkällaren uppskattas till 1,7% av rullarnas vikt. 
Förutom att start- och körmakulatur samt övertryck följs upp, mäts också den totala 
makulaturen. Endast fyra av pressarnas fem falsar ingår i nyckeltalet då den sista endast används i 
nödfall. Samma princip gäller i denna studie för de nyckeltal som innefattar pressarna. 
 
STAB: Pappersutnyttjandet beräknas på två olika sätt där Metro ingår i det ena fallet men inte i 
det andra, då Metro har ett eget avtal med pappersleverantören. I övrigt tas alla återkommande 
produkter med i måttet som följs upp dagligen. Nyckeltalet beräknas både enligt Bolds definition 
samt genom att ställa beställd upplaga mot det inköpta papperet, där den senare uträkningen 
resulterar i ett högre värde. Övrig makulatur antas vara 1,5% av rullarnas vikt.  

5.1.3. Oplanerade stopp  
Processtabiliteten i tryckpressen mäts i antal oplanerade stopp per 100 rullväxlingar, information 
som hämtas direkt ur styrsystemet. Vid beräkningen av nyckeltalet ingår alla produktioner och 
informationen uppdateras regelbundet. 
 
DNEX: En uppdelning görs av olika stopp i tryckpressen och kategoriseras i banbrott, plåtbyte 
mellan två editioner, manuella och övriga stopp. En stor andel av stillestånden i pressen beror på 
banbrott, därför följs även dessa upp till antal.  

5.1.4. Reklamationer 
Reklamationer kan delas in i kvalitets- och leveransreklamationer efter vilken typ av problem de 
är en följd av. Ärenden som gäller förseningar hanteras av respektive tidnings kundansvarige på 
tryckerierna och grundas på överensstämmelser mellan tryckeri och kund. Nyckeltalet 
leveransprecision används för att kontrollera att de förseningar som kunden påstår förekom 
stämmer, och om problemet uppstod i produktionen och inte hos distributörerna. Tryckerierna 
inom Bold har ingen instans för att själva kontrollera den tryckta kvaliteten utan det enda sättet 
att följa upp detta är att titta på de brister som kunden påtalar.  
 
Hanteringen av kvalitetsreklamationer går till så att när kunden upptäcker en kvalitetsbrist och 
hör av sig till tryckeriet diskuteras omfattningen av problemet, sedan görs en överenskommelse 
om vilken ersättning kunden ska få för besväret. För att granska att de felaktigheter i 
tryckkvaliteten som kunden anmärker på stämmer, används kontrollexemplar. Det är exemplar 
som tryckarna med jämna mellanrum tar ut under pågående produktion och sparar tillsammans 
med uppgifter om vilket exemplar i vilken upplaga det var. De lagras under de två veckor som 
reklamationsrätten kvarstår. När kunden påtalar en kvalitetsbrist används upplagans arkiverade 
exemplar för att göra en approximation av hur stort antal tidningar som är påverkade. Stämmer 
felaktigheten ersätts kunden för det antal exemplar som visade sig ha kvalitetsbrister. Villkoren 
för inom vilka gränser tidningarnas kvalitet får befinna sig beskrivs i Bold produktstandard som 
ingår i avtalet med kunden. 
 
När omfattningen är bestämd tas reklamationskostnaderna fram på olika sätt beroende på avtal 
och den kundansvariges beslut. Kunden får vanligtvis ersättning enligt en avtalad mall efter vilken 
en del av summan betalas tillbaka. Även ersättning i form av rabatter och ytterligare produkter 
förekommer. Genom att komma överens med kunden om alternativa ersättningsmedel skapas et t 
mörkerantal av reklamationer som inte registreras och som leder till andra kostnader för 
tryckeriet som inte bokförs. Det går då inte att peka på hur omfattande problemet med brister i 
kvaliteten är, något som är viktigt för att kunna driva förbättringar. För de ärenden som 
registreras bokförs antal och kostnad. 
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Ofta är det tidningarnas annonsörer som påpekar kvalitetsbrister i trycket då de är rädda att 
annonsens budskap inte går fram till målgruppen. Denna bedömning är subjektiv och en eventuell 
ersättning för problemet beror på hur marknaden ser ut, vilken annonsör det är och vilken 
kontakt som tidningen har med denna. Till skillnad från detta arbetssätt vill Bolds tryckerier 
verka mer som en processindustri som arbetar konsekvent och inte baserar beslut på en subjektiv 
kontakt med kunderna. Därför pågår det för tillfället ett projekt där en ny funktion för 
reklamationshantering i OPM tas fram som baseras på ett objektivt, standardiserat sätt at t  
beräkna kostnaderna för kvalitetsreklamationer. Ersättningen baseras då på materialkostnaden 
och en uppskattad kapacitetskostnad för hur mycket det per timme kostar att trycka. Ett annat 
syfte med funktionen är att dokumentera alla reklamationerna för att få tillgång till statistik som 
kan ligga till grund för analyser av orsakerna bakom problemen. Genom att införa systematik i at t 
registrera uppgifter i systemet går det att delvis komma ifrån problemet med mörkerantal.  
 
BTT: Reklamationer delas inte bara in efter brister i tryckkvalitet och leveransförmåga utan även 
efter problem med ibladningen av bilagor. Anmälda reklamationsärenden hanteras inte enligt 
någon systematik utan vid avstämningsmöten med kunden. Överenskommet utfall redovisas i 
reklamationsantal och kostnad. Hanteringen av kontrollexemplar sköts manuellt och tryckarna 
håller reda på när det är dags att plocka ut ett exemplar. Var 5000:e tidning arkiveras med 
information som skrivs för hand. 
 
DNEX: Beräkningen av summan som ska krediteras DN, DI och Expressen för antalet tidningar 
med felaktig kvalitet sker enligt olika avtalade mallar. Information om kvalitetsbristen förs sedan 
in i OPM. I andra fall görs en muntlig överenskommelse med kunden om ersättning för felaktiga 
eller för sent levererade tidningar. Hanteringen av kontrollexemplar är på DNEX delvis 
automatisk. Ett larm som utlöses var 20000:e exemplar under pågående produktion för att 
tryckarna ska komma ihåg att ta ut ett exemplar och märka det. På Expressens begäran följs den 
faktiska kvaliteten på trycket upp med hjälp av ett program i vilket tryckarna bedömer 
tryckkvaliteten på ett antal tidningar ur varje upplaga.  
 
STAB: Reklamationshanteringen av Sydsvenskans upplagor fungerar så att kunden räknar fram 
ersättningsbeloppet som maximalt kan uppgå till 40000 kr. Denna beräkningsgrund baseras på det 
antal tidningar som tryckeriet bekräftar som felaktiga. För alla andra kunders 
reklamationsärenden har STAB olika mallar för att räkna fram ersättningsbeloppet till kunden.  

5.1.5. Underhåll 
Nyckeltal för underhåll syftar till att styra och kontrollera kvaliteten på underhållsarbetet. 
 
DNEX: Saknar nyckeltal för underhåll. 
 
BTT: Förhållandet mellan utfört förebyggande och akuta underhåll följs upp månadsvis. 
 
STAB: Förhållandet mellan utfört planerat och akut underhåll följs upp månadsvis. Det gör även 
reparatörernas beläggningsgrad som beräknas genom att jämföra tiden för underhållsarbete med 
total arbetad tid. Informationen hämtas från Medvind och underhållssystemet Rejus. Ytterligare 
nyckeltal är antal stopp som kan bero på underhåll, vilket mäts i både press och packsal. 
Informationen om alla uppkomna avbrott kategoriseras manuellt efter förmodad anledning till 
stopp.  

5.1.6. Övriga nyckeltal 
Utöver de redan nämnda nyckeltalen följs ett antal ytterligare mått upp på ledningsnivå, dessa 
används framför allt som kontrollnyckeltal: 
 
DNEX: 
• Antal tryckta sidor 
• Antal ibladningstillfällen 

• Antal godkända exemplar från press 
• Antal intag 
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• Pressens kapacitetsutnyttjande 
• Pressens tillgänglighet 

• Medelproduktion packsal 
• Ledtid packsal 

 
STAB: 
• Nettokapacitet iblandningsutrustning • Verkningsgrad ibladningsutrustning

5.2. Kommunikation 
Utfallen av nyckeltalen kommuniceras regelbundet på Bolds tryckerier till medarbetare och 
kunder via olika kanaler. Produktionsrapporter genereras dagligen där information angående 
genomförd produktion beskrivs med tider och grafer. Dessa används framförallt av tryckeriernas 
ledningar samt skickas till kunderna. Information från rapporterna ligger till grund för nyckeltalen 
som kommuniceras till medarbetarna via intranät, regelbundna möten och bildskärmar uppsatta 
där produktionen sker. 

5.2.1. Återkoppling av nyckeltal 
BTT: Återkopplingen till de anställda sker genom redovisningar på möten och anslag på en 
informationstavla, väl synlig i fikarum. Nyckeltalet leveransprecision presenteras även på 
webbsidorna där de koncerngemensamma nyckeltalen visas.  
 
DNEX: Resultatet av mätningarna presenteras internt på bildskärmar där de senaste tidens 
mätningar med trender presenteras grafiskt. Skärmarna är placerade nära de berörda, d.v.s. över 
hela tryckeriet. Vidare presenteras tryckeriets nyckeltal på det egna intranätet och de 
koncerngemensamma måtten på webben. En gång i månaden delas också ett informationsblad ut 
till medarbetarna där nyckeltalen presenteras och analyseras. 
 
STAB: Nyckeltalen redovisas även här på bildskärmar som finns uppsatta i receptionen, 
tryckhallen och packsalen. De koncerngemensamma nyckeltalen, förutom reklamationer, 
presenteras även på intranätet där alla kan gå in och ta del av resultaten. De nyckeltal som 
innefattar underhåll redovisas endast på ledningsnivå. 

5.2.2. Produktionsrapporter  
För alla genomförda produktioner skriver den ansvarige för driften en produktionsrapport om hur 
den aktuella produktionen gick. Den innefattar bland annat information om utfallet av tryck- och 
leveranstider, antal tryckta tidningar och eventuella avvikelser från planerad produktion. Vid 
avvikelser kommenteras uppkomna störningar samt var de uppstod och av vilken orsak.  
 
Produktionsrapporterna gör det möjligt för Bolds ledning att ta del av utfallet av genomförda 
produktioner på de tre tryckerierna. Respektive tryckeriledning kontrollerar, med hjälp av 
rapporterna, hur väl planerade produktionstider följs och beslutar om åtgärder för att komma 
tillrätta med återkommande problem. Rapporterna skickas också till kunderna för att visa hur 
avtalade tider hölls och om det beställda antalet tidningar trycktes och levererades. Vilken 
information som det i avtalet med kunden står att tryckeriet ska tillhandahålla varierar. Generellt 
kräver stora kunder, som Sydsvenskan, BT och DN mer omfattande information om genomförda 
produktioner och materialförbrukning än civilkunder. Inställningen på tryckerierna överlag är at t 
samarbetet med kunderna gynnas av en öppenhet mellan parterna, något som innebär at t 
kunderna får tillgång till den produktionsinformation som de säger sig behöva. I många fall får 
kunderna veta vilka störningar som uppstod under produktion och hur stor andel av de godkända, 
tryckta tidningarna som blev övertryck och makulatur. När ledningen och kunderna har tagit del 
av rapporterna, arkiveras de.   
 
Utformningen och informationsinnehållet i produktionsrapporterna är i dagsläget olika för varje 
tryckeri och produkt, förutom på DNEX där standardmallar används. Informationen i rapporterna 
skrivs in för hand i Excelfiler. Rapporterna kompletteras ofta med dokument där leveranstider 
och information om ibladning visas.  
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BTT: Produktionsrapporter tas endast fram för BT,  Expressen, Financial Times och DN. 
Kunderna har utformat rapporterna vilket gör att ingen rapport är den andra lik. Financial Times 
och BT har webbaserade formulär där information om produktionerna läggs in manuellt, något 
som leder till merarbete för tryckeriets anställda.  
 
DNEX: Produktionsrapporterna är utformade efter en standardmall i vilken innehållet anpassas 
efter respektive produktions egenskaper, t.ex. vilken utrustning som har använts. Viss 
information visas grafiskt med färgade kurvor efter hur utfallet blev mot planerad produktion. För 
DN, Expressen och DI delas rapporten upp i två sidor efter behov där den första presenteras för 
kunden och den andra endast används internt. Tanken är att all relevant information ska visas på 
den första sidan förutom detaljer kring störningar i produktionen. Kommentarerna kring 
uppkomna problem ligger till underlag för att internt hitta åtgärder som resulterar i att 
störningarna inte återkommer. Tillvägagångssättet att dela upp informationen i intern och extern 
fungerar inte bra i dagsläget, det händer att intern information skrivs på fel sida.  
 
STAB: Tryckeriets produktionsrapporter är olika utformade beroende på vilken produkt det 
gäller, även innehållet varierar. Dock är Sydsvenskan och Kvällspostens rapporter likadana. 
Produktionsrapporter genereras endast för återkommande produkter som Sydsvenskan, 
Kvällsposten, City och Metro. 

5.3. Systembeskrivningar 
För att undersöka hur informationsflödet kring nyckeltal och produktionsutfall kan effektiviseras 
följer här en kartläggning av de system på Bolds tryckerier som samlar in, lagrar och presenterar 
informationen. Beskrivningen delas in efter var i organisationen systemen används. 

5.3.1. Koncerngemensamma system 
På ett tidningstryckeri styrs arbetsförloppet av olika system på processnivå. Dessa innehåller 
användargränssnitt som visar statusinformation i form av t.ex. tidsuppgifter, exemplar och 
händelseloggar från produktionen. Exempel på huvudprocesser på tryckerierna som styrs av denna 
typ av system är pappersförsörjning, plåtframställning, tryckning och efterbehandling.  
 
Prepress 
Arbetsflödessystemet Newsway är gemensamt för alla tryckerier inom Bold. Genom att använda 
ett gemensamt system effektiviseras underhållet och det blir möjligt för kunderna att skicka alla 
sidfiler till samma adress, där de distribueras vidare till rätt tryckeri. Kunderna skickar sidfilerna till 
Bolds ftp-server från vilken det digitala materialet överförs till systemet.  
 
Orderhantering 
OPM är ett så kallat MIS, ett Management Information System. Det är ett administrativt verktyg 
som används för kalkylering, orderhantering, lagerhantering och fakturering, dvs. till att styra det 
administrativa flödet kring huvudprocesser och vissa stödprocesser. Ingen automatisk integration 
finns mellan de olika processystemen och OPM, därför matas uppgifter avlästa ur processystemen 
manuellt in i OPM. Systemet är kopplat till DNEX databas som i sin tur är kopplat till 
processystemen, det är därför möjligt att automatisera flödet av informationen om 
produktionsutfallet till OPM. 
 
Datalager och websidor för presentation 
Ett gemensamt datalager lagrar information från koncerngemensamma system, men även lokal 
data från DNEX övriga system. Nyckeltalen presenteras på websidor som alla tryckerier har 
tillgång till. 
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Övriga administrativa system 
Medvind är ett koncerngemensamt system för personalplanering där uppgifter finns om vilka 
tider de anställda har jobbat. Hanteringen av tryckeriernas ekonomi sköts i ekonomisystemet 
XOR och verktyget för personaladministration är även det gemensamt inom koncernen.  

5.3.2. Gemensamma system hos DNEX och STAB 
Tryckerierna DNEX och STAB har ett antal system som är gemensamma, något som delvis beror 
på att de har samma typ av tryckpressar.  
 
Materialhantering 
Flödet av pappersrullar styrs av systemet MHS. Det hanterar förutom pappersrullarna även 
utrustning bestående av självgående PDV:er som flyttar pappret från lager till press.  
 
Tryckning 
Tryckpressarnas styrsystem MPS registrerar automatiskt driftsstatistik om pågående produktion, 
där en stor del av de händelser som sker under tryckning sedan kopplas till olika meddelanden som 
förklarar vad som inträffat. Exempel på statistik som samlas in är intagstider, tryckstart, 
tryckslut, start- och körmakulatur, stopptider och antal godkända exemplar.   

Återkoppling 
Resultaten av mätningarna presenteras internt bland annat med hjälp av bildskärmar där 
informationen visas grafiskt. Till detta används Cognos, ett beslutsstödssystem som 
sammanställer data och  visar den grafiskt på ett överskådligt sätt. Systemet genererar 
standardiserade rapporter som kan användas som besluts- och presentationsunderlag. Cognos 
hämtar data från datalagret och skickar rapporterna till en Billboardserver som visar 
informationen på bildskärmarna.  

5.3.3. System unika för respektive tryckeri 
Utöver de gemensamma systemen inom Bolds tryckerier finns det även lokala lösningar på hur 
data insamlas, lagras och presenteras. 
 
BTT: Tryckpressens styrsystem, PPMS, har en databas där data hämtad ur andra processystem 
kan lagras. I packsalen styrs flödet av produktionsfiler som innehåller information om 
efterbehandlingen, leveranstider och vilka buntar som ska med vilken bil. Med denna information 
produceras, packas och levereras de önskade buntarna till respektive transportfordon. Systemet i 
packsalen, TMS, sparar inte någon historik efter avslutad produktion utan informationen måste 
lagras i en databas för att kunna användas.  
 
För beräkning av leveransprecisionen har en applikation utvecklats som räknar antalet tidningar i 
stackrarna, data som förs över till det lokala nätverket och sedan vidare till DNEX datalager för 
presentation på webbsidor. I underhållssystemet Rejus hanteras arbetsordrar vad gäller 
utrustningens underhåll samt uppföljning av fel och åtgärder. I dagsläget finns det inget 
övergripande system för att samla och presentera nyckeltalen internt, de nyckeltal som används 
tas fram genom manuellt arbete där data sammanställs i olika Excelfiler. 
 
DNEX: Flödet i packsalen styrs på samma sätt som på BTT, men i systemet Newslink. Till 
Newslink är externa räknare kopplade som registrerar information från olika delar av packsalen 
beroende på var de är placerade. MWM CopyTrack är ett produktionsövervakningssystem som 
kopplas in på externa räknare för att ge överblick och kontroll i realtid över pågående 
produktion. Systemet gör det möjligt att samla statistik och används framförallt till att övervaka 
antalet tidningar som har passerat modulen och vid stopp fånga orsaken till störningen. Detta är 
möjligt då systemet består av ett användargrässnitt där felorsaken måste fyllas i av operatören vid 
uppkommen störning.  
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Det koncerngemensamma datalagret är kopplat till DNEX olika processystem, där information 
om de olika aktiviteterna förvaras. Härifrån hämtas sedan data för presentation av nyckeltalen på 
det egna intranätet. Från datalagret kommer också den information som presenteras på 
bildskärmarna runt om i tryckeriet. Datafångsten till nyckeltalen är på DNEX automatisk, 
förutom de uppgifter som läses av och skrivs in för hand i OPM. Underhållssystemet som 
tillämpas är Terema. Vilka system som samlar, lagrar och presenterar informationen vad gäller 
nyckeltal på DNEX visas i figur 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Flödet av information kring nyckeltalen på DNEX. 
 

I produktionen används program som gör det möjligt att se realtidsinformation om pågående 
tryckning. PRIS är ett produktionsinformationssystem där aktuell produktion kan följas vad gäller 
hur planerade tider hålls, hur mycket startmakulatur som uppstår under inkörningen, antal 
exemplar kvar att trycka osv. En tryckkurva kan genereras som visar hur väl utfallet av 
tryckningarna följer planerade trycktider under hela produktionen. PÖS är et t 
produktionsövervakningssystem där sidfilerna följs i realtid genom flödet. Dessa verktyg används 
bland annat av tryckarna för att planera tryckstarten beroende på hur filflödet följer utsatta tider.    
 
STAB: Dagboken är en Accessdatabas där information om tryckeriets produktion och viss 
information från packsalen lagras. Systemet har automatisk koppling till presstyrsystemet MPS 
men inte till packsalssystemet, utan data förs därifrån manuellt. Eventuella avbrott i press och 
packsal återrapporterar den produktionsansvarige i Dagboken, informationen ligger sedan till 
grund för vidare kategorisering av störningarna och fungerar som underlag för nyckeltal. 
 
Packsalssystemet Müller Martini styrs av kundens produktionsfiler på liknande sätt som på de 
andra tryckerierna inom Bold. Tryckeriets underhållssystem är samma som BTT använder, Rejus. 
Tryckeriet innehar en SQL-databas som kan användas till lagring av data. 

5.4. Sammanfattning 
• Det finns i dagsläget lite jämförande statistik, endast ett nyckeltal, leveransprecision, går att 

följa dagligen för alla tre tryckerier. Det finns dock kopplingar mellan tryckeriernas databaser 
och system vilket ger möjlighet att dela ytterligare information, även om de bör förbättras. 

 
• Tryckerierna har kommit olika långt med arbetet med nyckeltal, alla följer dock upp 

leveransprecision, pappersutnyttjande, oplanerade stopp, startmakulatur och 
reklamationskostnader.  

 
• Nyckeltalens definitioner skiljer sig mellan tryckerierna och även syftet med uppföljningen. 

Utfallen av nyckeltalsmätningarna följs framförallt på ledningsnivå och för att kontrollera 
verksamheternas prestationer. 
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• Återkopplingen av nyckeltalen kommuniceras till medarbetarna på olika sätt på tryckerierna, 
presentation sker via websidor, bildskärmar, anslagstavlor, återkommande möten och 
informationsblad. 

 
• Tryckerierna delar ett antal system som är koncerngemensamma, utöver det har DNEX och 

STAB samma system då de använder likadan tryckpress. I övrigt tillämpas på tryckerierna 
olika system för att hantera informationen kring nyckeltal och produktionsutfall. 

 
• Informationsflödet kring nyckeltal består i dagsläget delvis av onödigt manuellt arbete, vilket 

resulterar i otillförlitlig information kring hur prestationer och processer presterar. 
 
• Befintliga produktionsrapporter ser på tryckerierna olika ut för varje produkt, med undantag 

för de mallar som tillämpas på DNEX. Informationsflödet kring produktionsrapporter består 
av samma anledning som för nyckeltalen till stor del av manuellt hanterad information. Detta 
minskar uppgifternas tillförlitlighet. 
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6. Koncerngemensamma nyckeltal 
Kapitlet beskriver, med utgångspunkt i de beskrivna modellerna för prestationsmätning, vilka 
områden som är mest framgångskritiska för Bolds tryckerier och hur nyckeltal utformas utifrån 
dessa perspektiv. Vidare diskuteras syftet med de olika måtten och var och hur datafångst bör ske. 

6.1. Modell för prestationsmätning 
Denna analys om nyckeltal inom Bold utgår från de presenterade mätmodellerna för at t 
kvalitetssäkra de nyckeltal som tas fram. Genom att utforma nyckeltalen efter faktorer som är 
kritiska för företagets framgång försäkras att måtten verkligen ger effekt på de långsiktiga målen. 
I det undersökta moderbolaget finns tydliga visioner som varje tryckeri bryter ner i olika mål för 
den egna produktiviteten och effektiviteten. Dessa mål är både på strategisk och operativ nivå, 
där uppfyllnaden av strategiska mål framförallt följs på ledningsnivå. De operativa målen är 
utformade som nyckeltal för att förverkliga långsiktiga mål, vilket är i enighet med både 
prestationspyramiden och det balanserade styrkortet. Att utgå från mätmodellerna säkerställer 
också att olika delar av verksamheten som påverkar varandra följs upp, så att inte någon viktig 
del av verksamheten förbises. Prestationsmätningen på Bolds tryckerier är i dagsläget inte 
balanserad eftersom alla dimensioner som är framgångskritiska inte finns representerade. Exempel 
på områden där uppföljningen är bristfällig är produktionen i packsalen, underhållsarbetet och till 
viss del den tryckta kvaliteten. 
 
Bolds vision är att vara en utvecklande och lönsam partner och leverera tryckta produkter i rät t 
tid med rätt pris och kvalitet. Visionen innefattar de parametrar som kunderna efterfrågar, vilka 
är god kvalitet och leveranser i tid, men även det interna perspektivet där väl fungerande 
processer ger lönsamhet och förutsättningar att anpassa sig till förändringar. Utifrån visionen och 
modellerna för uppföljning av prestationer kan tre huvudsakliga områden identifieras som mest 
kritiska för tryckeriernas lönsamhet och konkurrenskraft; kvalitet, leverans och produktivitet.  
 
Övervikt av nyckeltal i någon dimension kan tillåtas med hänsyn till målen med verksamheten, 
det viktiga är att alla områden finns representerade. Under genomförda intervjuer har det 
framkommit att det framförallt är i produktionen som det finns ett behov av ökad uppföljning, på 
grund av att det är där tryckeriernas huvudfokus ligger. Produktionen är en avgörande faktor för 
tryckeriernas framgång och fokus bör därför ligga på mått som säger något om den egna 
produktiviteten. De huvudsakliga resurserna på Bolds tryckerier överensstämmer med de som 
Olsson (2006) presenterar, d.v.s. personal, material och maskiner. För att nå ökad produktivitet 
kan utnyttjandegraden av dessa resurser studeras så att förluster i produktionen kan minskas. 
Uppdelningen av de gemensamma nyckeltalen inom Bold bör inriktas på följande områden. 
 
Kvalitet 
Kvalitet är ett vitt begrepp men innefattar i denna studie den tryckkvalitet som de tryckta 
tidningarna håller. Kraven på kvalitet handlar om kundens subjektiva upplevelse av tidningarnas 
kvalitet. Trots att det också handlar om att tillfredsställa kundens kund, annonsörerna, är det av 
stor vikt att Bold tryckerier levererar tidningar till sina kunder som håller den avtalade kvaliteten 
i trycket. Brister i kvaliteten orsakar direkta förluster genom den administration som krävs och 
ersättningen som betalas tillbaka till kunden. Bristande kvalitet skadar också relationen med 
kunden. 
 
Leverans  
Trots att Bolds kunder efterfrågar både exakta leveranstider, god tryckkvalitet och låga priser, är 
leveransförmåga det största hotet mot kundrelationen. Detta har att göra med att dagstidningar är 
en färskvara, en försenad tidning är inte värd någonting om den inte når slutkunden i tid. 
Förmågan att leverera i tid påverkar affärsrelationen med kunden på både kort och lång sikt. Den 
påverkar också produktiviteten, dålig leveransprecision innebär problem i interna flöden och at t  
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produktionen måste planeras om, något som även påverkar efterkommande produktioner. 
Försenade leveranser orsakar förluster i form av den ersättning som kunderna får för besväret. 
 
Materialutnyttjande 
Materialutnyttjandet i detta arbete begränsas till tidningspappret eftersom kostnaden för det på 
dagstidningstryckerier är betydligt större än för övriga material tillsammans. En viss del av det 
inköpta pappret blir som tidigare nämnts makulatur. Spillet står för drygt 3 % av tryckeriernas 
omsättning. Detta visar på den stora besparingspotential som finns, varje besparad krona i 
makulatur är en kronas ökad lönsamhet. Kunden betalar ofta en fast andel makulatur och genom 
att utnyttja pappret mer effektivt kan pengar sparas.  
 
Utnyttjandegrad av kritisk utrustning 
Utnyttjandegraden av kritiska maskiner handlar om att se hur väl investerat kapital utnyttjas, en 
hög sådan är en möjlighet att kostnadsmässigt hävda sig i konkurrensen mot andra 
dagstidningstryckerier. Till kritiska maskiner hör den mest kapitalintensiva utrustningen, vilken 
på Bolds tryckerier är tryckpressen. Det är också speciellt intressant att studera den utrustning 
som begränsar ökad produktivitet för att kunna hitta orsakerna till förluster och förebygga dem. 
Var flaskhalsarna i produktionen på Bolds tryckerier uppstår varierar beroende på vilken produkt 
som avses och t. ex. av hur avancerad efterbehandling som utförs. Generellt begränsas 
produktionshastigheten på STAB och BTT av packsalens kapacitet medan flaskhalsen på DNEX 
framförallt är tryckpressen. Alla tre tryckerier arbetar med att förbättra flödet i packsalen och 
situationen kan därför förändras inom den närmsta tiden.  
 
Personalutnyttjande 
Löner till personalen uppgår till en stor del av tryckeriernas totala kostnader, därför bör 
prestationsmätningen innefatta hur väl personalens tid nyttjas.  

6.2. Utformning av nyckeltal 
De kritiska framgångsfaktorer som identifierats inom Bold ligger till grund för utformningen av 
nyckeltal. Då nyckeltalen är ändamålsenliga för tryckerierna ger de respektive tryckeriledning en 
överblick över interna förhållanden, vilket underlättar styrningen. Detta är, i enighet med Lynch 
och Cross, det huvudsakliga syftet med de koncerngemensamma nyckeltalen.  
 
För att nyckeltalen ska ge önskad effekt måste syftet med dem vara tydligt. Catasús m.fl. (2001) 
betonar fyra användningsområden för nyckeltal: kontroll, lärande, mobilisering och belöning. 
Flertalet av de nyckeltal som används på tryckerierna i dag syftar till att kontrollera insatser 
samtidigt som några mått verkar motiverande och lärande. Under projektets gång har det 
efterlysts nyckeltal som tydligare kan relateras till varandra så att medarbetarna kan koppla sina 
handlingar till måttens resultat. Detta kan uppnås dels genom att definiera nyckeltalen med 
termer som alla känner igen, men även genom att i återkopplingen vara extra tydlig. Genom at t 
göra det lättare att förstå måtten genereras ett ökat lärande som är en förutsättning för at t 
engagera personalen i förbättringsarbetet. Intern benchmarking mellan tryckerierna syftar 
framförallt till kontroll av tryckeriernas utveckling men kan även verka motiverande då den 
skapar en tävlingsanda som ofta leder till bättre prestationer. 
 
Nyckeltalet leveransprecision används på Bolds tryckerier som ett belönande mått tillsammans 
med andra mått. Genom att låta kriterier för belöning bero på ett antal nyckeltal kan resultatet bli 
att ett mål uppfylls med råge och ett annat knappt, vilket inte genererar bonus trots enormt bra 
insatser med ett mått. Detta kan ge motsatt effekt vad gäller medarbetarnas motivation. De 
kriterier som ska vara uppfyllda för att generera bonus måste därför vara tydliga för att inte skapa 
felaktiga förväntningar samt uppfattas som uppnåeliga för att verka som morot. 
 
För att den intern benchmarking som de koncerngemensamma nyckeltalen möjliggör ska vara 
intressant är vissa egenskaper hos måtten viktigare än andra. Förutom att de ska driva ständiga 
förbättringar, vara lätta att förstå och kopplade till samma långsiktiga mål måste samma 
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definitioner av nyckeltalen används på tryckerierna. Tillvägagångssätten för att uppnå målen 
varierar på de tre tryckerierna eftersom de vid olika perioder lägger fokus på olika områden. Så 
länge målen följer samma vision gäller det endast att vara medveten om detta.  
 
För att uppföljningen och analysen ska bli tillförlitlig måste informationen samlas in och 
sammanställas på ett likartat sätt i de tre tryckerierna. Genom automatisk informationshantering 
säkerställs kvaliteten på resultatet av mätningarna och det är för varje nyckeltal möjligt at t 
identifiera orsakerna till utfallet. Genom analys av insamlad data går det då att hitta åtgärder för 
att förhindra att problem återkommer. I vissa fall är det meningsfullt att mäta prestationer trots 
att insamlingen av data inte kan ske automatiskt. Då beror utfallen på hur väl personalen 
rapporterar i olika system. Om medarbetaren förstår vikten av att registrera information 
regelbundet och på rätt sätt, ökar tillförlitligheten i insamlad data vilket ger mer pålitliga 
nyckeltal. Trots att måtten i så stor utsträckning som möjligt bör spegla verkligheten kommer 
felkällor alltid att finnas som påverkar utfallet. Det viktiga är att mätfelen är konstanta så att de 
inte påverkar möjligheten att utläsa förändringar i tiden. Eventuella skillnader i förutsättningar 
mellan tryckerierna bör utjämnas i nyckeltalen i den mån det går så att benchmarking är så 
representativ som möjligt. Samtidigt innebär kompenseringar för olikheter att data korrigeras och 
att utfallet påverkas. I vissa fall bör därför skillnaderna kvarstå så länge en medvetenhet finns om 
vad de beror på. Jämförelserna bör därför följas på ledningsnivå framför allt, där kunskaper om 
tryckeriernas olika förutsättningar antas finnas. Det huvudsakliga syftet med jämförelser är at t 
kunna utläsa förändringar i tiden för att se hur trenderna går. Nyckeltalen kan även användas till 
funktionell benchmarking eller jämförelser med konkurrenter i den mån det går att få tillgång till 
deras statistik. 
 
Antalet nyckeltal har i projektet begränsats till omkring tio, vilket är färre än vad både 
prestationspyramiden och det balanserade styrkortet rekommenderar. Detta är för att nyckeltalen 
ska vara intressanta på en övergripande nivå, mer detaljerade mått bör utöver dessa tillämpas på 
respektive tryckeri. Att hålla nere antalet är nödvändigt för att informationsmängden ska gå at t 
hantera på ett enkelt sätt. I första hand eftersträvas mått som täcker in stora produktionsavsnit t 
snarare än delprocesser. En konsekvens som är ofrånkomlig är då att nyckeltalen blir aningen 
grova och har därför kompletteras med mer preciserade mått. Följande beskrivning av 
nyckeltalens utformning tydliggör syftet med måtten och hur valda parametrar påverkar utfallet. 
Definitionerna av nyckeltalen sammanställs i bilaga 3.  

6.2.1. Kvalitet 
Tryckta tidningars kvalitet kan mätas direkt i pressen med system som finns på marknaden. 
Fördelar med egenkontroll är möjligheten att direkt kunna se resultatet av utfört arbete och at t 
kunna använda utfallet som en kontroll av de kvalitetsbrister som kunden påtalar. För 
dagstidningstryckerier i storlek med de inom Bold skulle det krävas stora investeringar och 
personalresurser för att följa upp resultatet dagligen. På DNEX följs den upplevda kvaliteten upp 
för Expressen, där tryckarna i ett program anger hur deras subjektiva uppfattning är av den 
tryckta tidningen. För att det ska finnas någon poäng med att mäta detta krävs det dels att någon 
sammanställer data efter en viss period och även att någon analyserar och reagerar över utfallet. 
Det gäller att väga resursåtgången mot hur mycket som går att få ut av mätningarna och i 
dagsläget skulle insatta resurser överstiga nyttan.  
 
Tryckkvaliteten kan istället följas upp genom att se på de kvalitetsbrister som kunderna anmärker 
på genom reklamationer. Den största svårigheten med att utforma nyckeltal för reklamationer är 
datafångsten, att många ärenden inte registreras i något system, och att se till att måttet driver 
förbättringar vilket endast kan göras genom att förena det med konkreta handlingar.  
 
Andel levererade tidningar med påtalade kvalitetsbrister 
Att som i dagsläget följa och presentera kostnaderna för kvalitetsreklamationer begränsar det 
lärande som kan uppnås då utfallet kopplas direkt till tryckarnas arbetssätt. Det är på grund av at t 
kostnaden i många fall beror på parametrar som tryckarna inte kan påverka, exempelvis vilken 
kund det gäller. Måttet reklamationskostnader är ett kontrollnyckeltal som framför allt är 
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intressant att följa på ledningsnivå. Ska kostnaderna redovisas på annan nivå bör de beräknas på 
ett objektivt och standardiserat sätt, målvärdet bör också göras tydligt för att ge perspektiv på 
summan. Ett alternativ är att titta på antalet reklamationsärenden, något som tydligare visar på 
tryckarnas arbete med att uppnå en stabil tryckprocess. Nackdelen är det inte säger något om hur 
stor del av den berörda upplagan som har felaktig kvalitet. Det kan istället fångas genom att mäta 
andelen reklamerade tidningar av de levererade upplagorna, ett mått ur vilket det går att utläsa 
tryckarnas prestationer samtidigt som det ger ett perspektiv på problemets omfattning. Att titta 
på hela tidningar snarare än på berörda sidor innebär att omfattningen av felaktigheten kan 
variera mycket utan att det speglas i nyckeltalet. Vanligt är trots detta att en tidning stämplas 
som av dålig kvalitet oberoende av hur stor del av tidningen som innehåller fel. 
 
Intervallet för uttag av kontrollexemplar bör vara konstant och så kort som möjligt utan att det 
kräver för mycket av tryckarnas arbetstid. Genom att göra detta mer frekvent kan antalet 
reklamationer minska. För att uttagen ska bli gjorda är det viktigt med en larmande funktion som 
påminner tryckarna, något som i dag saknas på BTT. 
 
Mätpunkt för datainsamling 
Nyckeltalet andel påtalade reklamationer bör baseras på statistik från den nya funktionen i OPM 
där alla produktioners reklamationer kan registreras. Det går då att bryta ner nyckeltalet i de olika 
produkterna och pressarna för att kunna hitta orsakerna bakom kvalitetsbristerna. För at t 
insamlad data ska vara representativ och tillförlitlig måste alla reklamationer registreras i OPM, 
även om ersättningen fortfarande grundar sig på muntliga förhandlingar mellan kunden och 
tryckeriets kundansvarige.  
 
Problematik som kvarstår är att reklamationsstatistiken visar mer på hur benägen kunden är at t 
reklamera än hur omfattande kvalitetsbrister det är på de tryckta upplagorna. Kundens benägenhet 
att reklamera beror på vilka förväntningar denne har på tryckt kvalitet. Att införa systematik för 
att samla statistik om reklamationer höjer tillförlitligheten i de nyckeltal som bygger på 
informationen, dock är det svårt att helt komma från att muntliga förhandlingar görs som inte 
registreras. Vidare kommer reklamationer in väldigt sporadiskt, vissa veckor kan det vara väldigt 
få och andra väldigt många. Det är därför att föredra att följa upp nyckeltalet månadsvis.  

6.2.2. Leverans 
Förmågan att leverera beställda upplagor kan beskrivas med hur tillförlitliga leveranserna är, 
leveransprecisionen, eller med hur kunden upplever leveransförmågan, där förseningar resulterar i 
reklamationer. Antalet förseningsreklamationer är direkt kopplade till förseningar och kan därför 
utläsas ur nyckeltalet leveransprecision. Kostnaden för dessa bör följas på ledningsnivå för at t 
kontrollera att den totala summan inte överstiger budget.  
 
Leveransprecision 
Måttet leveransprecision beskriver tryckeriets förmåga att leverera i tid är, det vill säga hur stor 
andel av upplagan som levereras senast vid de tidpunkter som är avtalade med kunden. För et t 
antal produkter gäller avtalet det manifest som styr flödet med avseende på bilavgångar och för 
andra ett konstant leveransflöde. Dessa tider bör gälla som planerade leveranstider som utfallet 
jämförs mot. Nyckeltalet kan antingen beräknas efter hur stor andel som levererats i tid eller 
motsatsen, hur stor andel som inte levererats i tid. För att det ska verka uppmuntrande är det at t 
föredra att fokusera på det första. Att måttet i dagsläget endast innefattar tidskritiska 
nattprodukter beror på att de produkter som inte är tidskritiska ofta lagras för att levereras vid ett 
senare tillfälle, dessa minskar nyckeltalets relevans. Därför bör bara de produkter ingå som efter 
tryckning transporteras direkt ut till distributörerna, d.v.s. de tidskritiska produkterna som trycks 
och levereras på natten. Förmågan att leverera övriga produkter på avtalade tider bör följas upp 
på annat sätt och återrapporteras med hjälp av produktionsrapporter.  
 
När kundens manifest ligger till grund för de planerade leveranstiderna finns det en risk för att de 
är specificerade enligt en hastighet som överstiger pressens högsta hastighet. Detta påverkar 
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leveransförmågan negativt, tiderna i manifesten bör därför regelbundet kontrolleras och diskuteras 
med kunden. 
 
Leveransprecisionsmåttet är på Bolds tryckerier så inarbetat att medarbetarna vet vad det innebär, 
om inte är nyckeltalet utformat så att det enkelt går att förstå innebörden. Respektive tryckeri 
bör ändå bryta ner måttet i de olika processer som ingår i produktionsflödet för att skapa en 
förståelse för vilka specifika handlingar och åtgärder som ger effekt på det. Leveransprecisionen 
visar inte på förseningar under plåtframställningen eller i tryckstart och det är viktigt att pressen 
håller planerade produktionstider då eventuella förseningar tar av tiden för planerat underhåll och 
annan service. Risken med att bara fokusera på tidskritiska produkter i nyckeltalet är att dessa 
förseningar inte tas på så stort allvar för resterande produkter. Ett projekt bedrivs i nuläget inom 
Bold där en funktion i OPM ska fånga förmågan att t rycka upplagor på utsatta tider.  
 
Mätpunkt för datainsamling 
För att fånga den verkliga leveransförmågan är det optimalt att mäta utfallet av en produktion så 
nära utlastningspunkten som möjligt. På STAB och BTT fångas informationen i stackrarna, 
vilket gör att eventuella störningar i efterföljande utrustning inte visas i måttet. Att flytta 
mätpunkten till platsen för utlastning ses dock inte som ett alternativ i dagsläget då insatta 
resurser skulle överstiga nyttan. Ett alternativ för att uppnå det som eftersträvas, ett nyckeltal 
som mäts på samma sätt inom Bold, är att flytta DNEX mätpunkt från utlastningen till 
stackrarna. Det kan ses som en försämring av måttet. Övervägas bör dock ifall försämringen 
innebär större negativa effekter än vad suboptimeringen bidrar till på koncernnivå. Enhetliga 
nyckeltal kan till exempel underlätta samarbete, administration etc. På grund av de olika 
förutsättningarna föreslås trots detta att de tre tryckerierna mäter på olika sätt men att en 
framtida lösning är att fånga upp data vid tidningarnas utlastning.  
 
Några av de tidskritiska nattprodukterna på DNEX och STAB har en okomplicerad 
efterbehandling som innefattar produktion av standardbuntar som automatlastas på pall, vilket 
innebär att de inte når den punkt där tiden för leverans mäts. Istället samlas informationen om 
dessa produkter i falsen, vilket inte alltid visar på tiden för utlastning. Mätpunkten bör även där 
flyttas så nära kajen som möjligt, förslagsvis till stackrarna.  
 
En svårighet vid mätning av nyckeltalet är då den ursprungliga tiden för tryckstart ändras under 
planerad produktionstid, något som direkt påverkar leveransprecisionen. En försening kan bero på 
att kunden lämnar sidfilerna för sent, det bör då vara möjligt att automatiskt justera nyckeltalet 
leveransprecision som endast ska påverkas av problem som är orsakade internt. Nyckeltalet bör 
följas upp dagligen och per produkt.  

6.2.3. Materialutnyttjande 
Pappersutnyttjandet bör följas upp för hela produktionsflödet men även för de processer som ger 
mest pappersspill, vilka är tryckningen och efterbehandlingen, där möjligheten till besparingar är 
stor. Nyckeltalet pappersutnyttjande beskriver hur effektivt papperet används genom hela 
anläggningen. Att bryta ner måttet i startmakulatur och övertryck skapar ett lärande om vilka 
åtgärder som ger effekt på det övergripande måttet . Körmakulatur står också för en stor del av 
den totala makulaturen och stora besparingar kan därför göras genom att reducera antalet 
störningar i pressen. Detta fångas dock upp i andra mått, därför tas inte körmakulatur med som 
ett eget nyckeltal. 
 
Pappersutnyttjande 
Pappersutnyttjandet kan beräknas genom att ställa pappersvolymen för levererad eller beställd 
upplaga mot det förbrukade pappret eller det inköpta papperet. Optimalt är att utforma 
nyckeltalet efter målet med mätningen och utgå från den definition där data i störst utsträckning 
samlas automatiskt. Det inköpta pappret registreras manuellt och beror på papperslagrets 
fyllnadsgrad, något som räknas för hand. Att räkna med inköpt papper ses därför som den mest 
felbenägna metoden. Med den totala förbrukningen i nyckeltalet placeras mätningens osäkerhet 
till den del av produktionsprocessen som består av rullhanteringen från leverans till montering i 
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rullställen, makulatur som i dagsläget inte mäts utan uppskattas till en konstant. Konstanten bör 
regelbundet kontrolleras för att öka mätningens tillförlitlighet.  
 
Att i nyckeltalet använda beställd eller levererad upplaga beror på vad det övergripande målet med 
nyckeltalet är. Är det att förbättra interna processer bör måttet innefatta levererade exemplar. 
Beställd upplaga svarar istället på om prestationerna utförs effektivt så att tryckeriet slipper 
betala för spillet. Oberoende av den ekonomiska aspekten är målet att utnyttja pappret så bra som 
möjligt, därför bör levererad upplaga ingå i nyckeltalet. Denna princip gäller för flera nyckeltal. 
 
Mätpunkt för datainsamling 
Pappersförbrukningen baseras på data som loggas i styrsystemen i press och packsal. Alla 
nyckeltal som berör hur pappret används mäts lämpligen dagligen och bör kunna brytas ner i 
enskild produktion och press. Eftersom nyckeltalet visar på pappersutnyttjandet och är oberoende 
av vem som betalar pappret bör alla produkter ingå i måttet, även de som köper papper direkt 
från leverantören. 
 
Startmakulatur 
All minskad makulatur innebär en direkt besparing, så även startmakulatur som mäts i antal 
makulerade exemplar under inkörningen. Mätningar visar på att startmakulaturen på Bolds 
tryckeriers pressar i genomsnitt är ca 2000 exemplar per uppstart. Uppskattningsvis görs tio 
starter per fals och dag i de sju falsarna inom koncernen, vilket ger ett stort antal startmakulerade 
exemplar. Papperskostnaden för en tidning är i genomsnitt 60 öre, vilket på ett år ger kostnader 
för startmakulatur på 30,6 Mkr. En förbättring av nyckeltalet med 500 exemplar mindre per 
uppstart skulle ge en årlig besparing på 7,7 Mkr. 
 
Startmakulatur är också en bra indikator på tryckpressens kondition. Spillet är direkt kopplat till 
hur lång tryckpressens inkörningstid är, vilket bland annat beror på hur väl underhållet blivit 
utfört och stabiliteten i offsetprocessen där färg, fukt, plåt, gummiduk, papper etc. spelar in. 
Dessa parametrar beskriver tryckprocessens stabilitet och vid god sådan kortas tiden för inkörning 
och startmakulaturen minskar. Att arbeta med att minska startmakulatur ger därför dubbel vinst 
genom både minskat spill och kortare ledtider. Vid flera editioner görs förinställningar främst vid 
det första intaget, det är därför mest intressant att till startmakulatur räkna det spill som uppstår 
under tiden för detta. Den makulatur som uppstår vid plåtbyten i samband med nya editioner ingår 
i körmakulatur. 
 
Att minska startmakulaturen handlar om att tidigare under inkörningen släppa godkända exemplar 
till packsalen, lika mycket tid läggs då inte på att ändra inställningar i pressen för att uppnå god 
tryckkvalitet. Vid minskad startmakulatur finns en risk att detta beror på att man släpper 
upplagan för tidigt - med konsekvensen att man drabbas av kvalitetsbrister som genererar fler 
reklamationer. Det är därför viktigt att kontinuerligt balansera dessa kontraproduktiva nyckeltal 
och se till att de håller sig inom definierade toleranser. Startmakulaturen påverkas av antalet 
intag, stor upplaga ger bättre pappersutnyttjande. Andra parametrar som har effekt på 
startmakulaturen är om enkel- eller dubbelproduktion tillämpas samt hur många tryckverk som 
används.  
 
Övertryck 
Övertryck står liksom startmakulatur för stora kostnader, skillnaden är att överupplagan går at t 
minimera genom ett ökat fokus på att planera, förenkla och mäta processerna i packsalen. 
Besparingspotentialen är därför större för övertrycket som i genomsnitt är 1500 exemplar per 
produktion. Genom att halvera övertrycket kan omkring 11,5 Mkr sparas varje år. I nuläget mäts 
övertrycket i antal exemplar, vilket inte säger något om upplagans storlek. Nyckeltalet bör 
istället utformas med en kvot för att belysa hur stor andel godkända exemplar som blir makulatur i 
packsalen. 
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6.2.4. Utnyttjandegrad av kritisk utrustning 
Då tryckpressen är den dyraste utrustningen på tryckerierna och i många fall en trång sektor 
under produktion är det intressant att följa utnyttjandegraden av den, vilket kan göras med hjälp 
av TAK. Det är ett generellt mått som är tillämpbart i olika industrier, dock bör det modifieras 
något för att vara intressant inom dagstidningstryckerier. De ingående parametrarna måste 
stämma överens med vad som är önskat inom produktionen för att nyckeltalet ska vara en 
återgivning av produktiviteten. Det är en förutsättning för att det ska gå att dra korrekta 
slutsatser om utfallet av måttet. Mest intressant för Bolds tryckerier vore att mäta TAK på hela 
anläggningarna för att få en överblick över den totala utrustningseffektiviten. En förutsättning 
för ett tillförlitligt värde är att datainsamlingen sker automatiskt och det är endast i tryckpressen 
som den omfattande informationen som ingår i måttet kan fångas på ett sådant sätt. Ett första 
steg för Bolds tryckerier bör vara att följa upp TAK för pressarna för att sedan gå vidare till olika 
linjer i packsalen och slutligen mäta för hela anläggningarna. Måttet kan med fördel användas för 
funktionella jämförelser med andra företag inom samma bransch. 
 
Att tryckpressen inte producerar maximalt beror till stor del på de störningar som uppkommer 
under planerad produktionstid. Bolds ledning vill kunna följa tidstillgängligheten dagligen för at t 
aktivt kunna arbeta med åtgärder för att minska dessa problem. Det finns med andra ord behov av 
att bryta ner utrustningsutnyttjandet i ett nyckeltal som endast innefattar tidstillgängligheten. För 
att verka uppmuntrande snarare än att lyfta fram brister utformas ett mått för hur stor del av 
produktionstiden som är fri från störningar. 
 
Packsalens utrustning kan även den kategoriseras som kritisk på grund av att den i dagsläget 
begränsar flödeshastigheten och därmed produktiviteten. En av anledningarna till att packsalen är 
en trång sektor i produktionen är många oplanerade stopp. Packsalarna på Bolds tryckerier är 
utformade så att störningar inte ska stoppa pressen, den begränsade kapaciteten resulterar istället i 
att pressen körs med onödigt låg hastighet. Att mäta produktionen i packsalen är mycket 
komplext, det stora antalet maskiner och möjliga konfigurationer gör att det krävs en stor 
informationsmängd för att få ett helhetsperspektiv över hela processen.  
 
En anledning till att efterbearbetningen på Bolds tryckerier inte följs upp annat än för enskilda 
maskiner är att det i dagsläget inte finns något system som kan hantera all information från 
packsalsutrustningen. Vidare beror det på svårigheten att mäta flödet som tar olika vägar vid varje 
produktion. Av dessa anledningar går det inte att utforma ett övergripande nyckeltal ur vilket det 
går att identifiera var i packsalen störningar uppkommit, ett mått som det finns behov av i 
dagsläget. Utan information om varje maskins kapacitet skulle ett övergripande nyckeltal säga 
mer om produktmixen, d.v.s. vilken efterbehandling som utförts, än om prestanda i packsalen.  
 
Ledtider för hela packsalen är intressant att följa för enstaka, återkommande produkter för at t 
utläsa förändringar i tiden. Tryckeriernas olika förutsättningar i produktmix och maskinpark gör 
att sådana mätningar inte är relevanta att följa på koncernnivå. Istället gäller det att fokusera på 
de maskiner som är de största hastighetsreglerarna. Andersson (2004), hävdar att av den 
utrustning som används ofta i packsalar är det generellt ibladningsutrustningen som begränsar 
flödestakten. Det beror på att maskinerna inte går lika snabbt som tryckpressarna, till skillnad 
från annan packsalsutrustning. På STAB är ibladningsfunktionen den mest trånga sektionen i 
packsalen, även DNEX begränsas av den men har även problem med utlastnings- och 
buffringssystem. Undantaget är BTT som har störst problem med stackrar och buntmaskiner. 
Ibladningsutrustningen i packsalarna på Bolds tryckerier kan ändå anses vara den största 
hastighetsregleraren, vars kapacitet därför är intressant att följa upp på koncernnivå. Kapaciteten 
kan utläsas ur den medelhastighet som ibladningsmaskinerna håller.  
 
Ett väl utfört underhåll påverkar i hög grad utnyttjandegraden av maskiner, då det förlänger 
utrustningens livslängd och minskar felfrekvensen. Underhållsarbetet på Bolds tryckerier syftar 
framförallt till att öka processtabiliteten genom förebyggande åtgärder men även till att utföra det 
akuta underhållet så effektivt som möjligt. Genom att utforma ett nyckeltal för underhåll kan 
kvaliteten på det utförda arbetet kontrolleras och förbättras. Ett tecken på att underhållsarbete 
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håller god kvalitet är att akuta åtgärder endast är en liten del av de totala underhållsinsatserna. Et t 
nyckeltal som visar förhållandet mellan akut och planerat underhåll är därför intressant att följa.  
 
TAK 
För dagstidningstryckerier är det orealistiskt att uppnå 100% utnyttjandegrad av utrustningen på 
grund av de nödvändiga stillestånd som innefattas i metoden för tryckning. Exempel på moment 
som är oundvikliga och som minskar den totala utrustningseffektiviteten är tiden för intag och 
plåtbyte. Dagstidningstryckning kan inte ske mot lager, utan varje exemplar som trycks är 
kundorderstyrt. Nattetid, d.v.s. ca 22.00 – 03.00 råder kapacitetsbrist på marknaden, medan det 
dagtid råder en stor överkapacitet och därmed en pressad prisbild.  Den ojämna efterfrågan, 
framförallt över dygnets timmar men även under året, påverkas av det aktuella läget på 
marknaden. I måttet bör endast den bemannade tiden ingå då Bolds tryckerier endast har för 
avsikt att producera under denna tid.  
 
TAK-värdet säger inte någonting om orsakerna till stopp, därför är det viktigt att härleda felen 
för att kunna åtgärda de problem som har uppkommit. Det krävs också kunskap om hur de 
ingående parametrarna i nyckeltalet påverkar produktionen och genom att prioritera problemen 
går det att se var en insats ger störst nytta. Nyttan med måttet blir som störst om alla förstår 
vilka handlingar som påverkar det, därför måste de tre parametrarna tydliggöras vid presentation. 
Den potentiella produktionsvolymen uppnås då pressen körs utan stopp, på maxfart och bara 
trycker tidningar med godkänd kvalitet under bemannad tid. De tre parametrarna som TAK-
värdet består av bör definieras som följer: 
 
Tidstillgängligheten är hur stor andel av den planerade drifttiden som pressen trycker tidningar, 
något som påverkas av hur långa avbrott som uppstår. I tidstillgängligheten bör det planerade och 
det oplanerade stilleståndet ingå. Syftet med att låta planerade avbrott som förebyggande 
underhåll ingå i tiden för stopp är att sträva mot att även det ska utföras så effektivt som möjligt. 
Då det på ett smidigt sätt i Bolds uppföljningssystem inte går att skilja småstopp, som i den 
ursprungliga TAK-definitionen ingår i hastighetsförlusterna, från andra avbrott i pressen 
innefattas dessa i stilleståndstiden. Det gör även tiden då pressen inte är belagd, något som 
påverkas av efterfrågan och marknadsavdelningens förmåga att knyta kunder till tryckeriet. Den 
ej belagda tiden kan minskas genom samarbete mellan ledningen och marknadsansvarige. Genom 
att låta alla typer av stopp räknas av från den planerade produktionstiden kommer 
tidstillgängligheten att visa på pressens sanna tillgänglighet. Fördelen med att hamna på ett lågt 
värde är den drivkraft som skapas för att minska omfattningen av stillestånd. Avbrott i pressen 
som beror på störningar i packsalen bör inte påverka pressens TAK-värde. Dessa kan 
kategoriseras som just packsalsstopp och beroende på var orsaken vanligast uppstår kan de 
tilldelas antingen pressen eller packsalen. 
 
Anläggningsutnyttjandet beskriver hur effektivt pressen producerar i förhållande till en ideal nivå. 
Eftersom småstopp räknas in i tidstillgängligheten och tomgång inte förekommer, är 
anläggningsutnyttjandet lika med hur stor del av den ideala produktionstakten som utnyttjas. 
Tryckpressarna på Bolds tryckerier har konstruktionshastigheter på 40000-42000 cylindervarv/h. 
På grund av begränsningar i packsalar och pressarnas kritiska varvtal vid vilka resonansfrekvenser 
skapas, undviks dessa hastigheter. Den ideala takten bör istället ligga på 30000-32000 
cylindervarv/h.  
 
Kvalitetsutbytet i pressen är hur stor andel tidningar som uppfyller de uppsatta kvalitetskraven, 
d.v.s. är godkända exemplar. På grund av att reklamationer bedöms subjektivt och kommer in 
först i efterhand bör de inte tas med i kvalitetsutbytet. Den makulatur som uppstår i pressen 
minskar kvalitetsutbytet, d.v.s. start- och körmakulatur. Övertryck uppstår framförallt i 
packsalen och ingår därför inte i nyckeltalet, det gör inte heller övrigt spill som uppstår i 
rullkällaren. 
 
Beräkningarna bör göras för varje tryckeris falsar tillsammans, men för att se var störningarna har 
uppkommit måste det vara möjligt att se utfallet per fals. Vid mätningar i pressen hamnar 
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tryckerierna på omkring 25 – 30 % utnyttjandegrad, något som bekräftas av en tidigare studie på 
DNEX. Ett realistiskt mål vore då ~ 35 % på kort sikt och ~ 40 – 50 % på lång sikt. Enligt 
Olsson (2006) krävs underlag från minst tre månaders körning för att TAK-värdet ska vara 
tillförlitligt. 
 
Störningsfri tid i press 
I dag följs antalet oplanerade i pressen upp, vilket inte säger något om stoppens omfattning. Mer 
intressant är det istället att titta på tiden för oplanerade stopp, hur lång tid avbrotten tar av 
värdeskapande produktionstid. Nyckeltalet störningsfri tid i press visar på andelen produktionstid 
som är utan oplanerade stopp. Tiden för inkörning räknas då till produktiv tid. På grund av 
svårigheter att skilja editionsbyten från oplanerade störningar bör måttet följas upp per edition.  
 
Nyckeltalet berör den dagliga driften och syftar till att motivera medarbetarna till att arbeta med 
att minska störningar i pressen. Därför bör termen ”tillgänglighet” undvikas vars innebörd inte är 
tillräckligt lätt att förstå.  
 
Medelproduktion ibladningsutrustning 
Nyckeltalet medelproduktion ibladningsutrustning beskriver hur många exemplar som har gått 
igenom packsalens ibladningstrummor under den totala driftstiden. Eventuella stopp ingår i den 
totala driftstiden eftersom det framförallt är dessa som sänker utrustningens medelproduktion. 
Genom att låta stoppen ingå i måttet visar nyckeltalet på effekter av åtgärder som utförs för at t 
minska avbrotten. Nyckeltalet påverkas bland annat av tidningarnas tjocklek och skick samt av 
hur medarbetarna hanterar bilagorna, parametrar som inte kan utjämnas i måttet. De ansvariga på 
respektive tryckeri kan dock se hur åtgärder för att öka hastigheten påverkar flödet genom 
ibladningsmaskinerna över tiden. I nyckeltalet ingår givetvis endast de produkter som går genom 
ibladningsutrustningen, vilka är stora kunders tidningar som DN, Sydsvenskan och BT. 
 
Mätpunkt för datainsamling 
Ur ibladningsutrustningen är det möjligt att få ut information gällande dess kapacitet från inbyggda 
räknare. Det är dock inte möjligt att automatiskt överföra data till något annat system för 
sammanställning. Istället kan externa räknare vid ibladningsmaskinerna kopplas till system som 
CopyTrack. I systemet ställs planerade driftstider in så att det går att skilja de oplanerade 
avbrotten från de planerade. Vidare kan CopyTrack användas för att samla data om stopporsaker 
som kan sammanställas och analyseras, genom att operatören vid uppkommet avbrott registrerar 
orsaken till det i användarfönstret. 
 
Förhållandet mellan planerat och akut underhåll 
Nyckeltalet är ett mått på hur behovet av akut underhåll påverkas av planerade 
underhållsåtgärder. Underhållsarbete kan anges i antal utförda aktiviteter eller i tiden för dem. 
Åtgärderna kan ta väldigt olika lång tid att genomföra, därför är antalet inte lika relevant att följa 
som den nedlagda tiden.  
 
Nyckeltalet är utformat så att effekten av ett ökat planerat underhåll är ett minskat akut, vilket 
endast stämmer till en viss gräns. Det är möjligt att investera i obegränsat med förebyggande 
underhåll utan att behovet av akut underhåll elimineras eftersom oplanerade stopp i maskiner 
alltid kommer att ske. Det går däremot att minimera det akuta underhållet med rätt mängd 
åtgärder i förebyggande syfte. Vilken andel planerat underhåll som bör eftersträvas beror på 
utrustningens ålder och ledningens ambitioner. Målvärdet bör vara ~ 70 – 80 % av det totala 
underhållsarbetet, vilket är hur STAB styr arbetet i dag.  
 
En stor del av det akuta underhållet beror på handhavandefel som är uppstår då operatören 
hanterar maskinen på ett felaktigt sätt. Personalen bör uppmuntras till att rapportera in orsaken 
till fel även när de själva orsakat problemet. Det är då inte nödvändigt att i efterhand lägga 
resurser på att hitta felkällan i utrustningen som ett  steg i att åtgärda uppkomna fel. Behovet av 
underhåll beror också till stor del på hur väl utförd den dagliga rengöringen är, som operatörerna 
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ansvarar för. Ett effektivt sätt att minska behovet av underhåll är genom utbildning av personalen 
som arbetar i produktionen. 
 
Mätpunkt för datainsamling 
Endast det underhållsarbete som rapporteras i underhållssystemen kan ligga till grund för 
nyckeltalet. Kategorisering av vad som är akut och planerat kan göras i underhållssystemen Rejus 
och Terema vid registrering av en arbetsorder. En osäkerhetsfaktor i nyckeltalet är att det beror 
på personalens förmåga att rapportera in aktiviteter i underhållssystemet. Det är viktigt att de 
skriver in rätt tid för hur lång tid arbetet tog. Vidare grundas underhållsrelaterade stopp på 
subjektiva bedömningar, vilket också påverkar nyckeltalets tillförlitlighet. Bristen på precision 
begränsar möjligheterna till analys av insamlad information för att se vad felen berodde på. 
 
För att öka måttets tillförlitlighet bör störningar i produktionen kategoriseras direkt när de 
uppstår och informationen bör sammanställas automatiskt. En framtida lösning kan därför vara 
att låta operatörerna kategorisera stopp i det användarfönster de arbetar i, vilket automatiskt 
genererar en arbetsorder. För att det ska vara möjligt måste flera system sammankopplas och 
varje maskin bör kunna generera information om stopp och felorsaker inklusive tider. 
 
Trots de begränsningar som nyckeltal om underhållsarbetet innefattar går det ur måttet att avläsa 
trender och se utvecklingen i tiden. Förhållandet mellan de olika underhållsaktiviteterna varierar 
mycket från vecka till vecka, nyckeltalet bör därför presenteras månadsvis. 

6.2.5. Personalutnyttjande 
Hur personalen utnyttjas som resurs kan beskrivas på olika sätt, generellt är det svårt att samla 
tillförlitlig information om hur mycket som har åstadkommits under den arbetade tiden. Arbetad 
tid visar på ett bra sätt insatta resurser i personal och är enkelt att mäta. För att få en helhetsbild 
över hur väl personalen skapar värde kan nyckeltalet levererade exemplar per mantimme 
studeras.  
 
Levererade exemplar per mantimme 
Genom att ställa de levererade upplagorna mot den arbetade tiden erhålls ett övergripande 
nyckeltal som visar på den egna produktiviteten. Nyckeltalet fungerar bra vid benchmarking 
eftersom faktorerna utjämnar skillnader i antal anställda och upplagestorlek. All personal bör ingå 
i måttet då de på olika sätt bidrar till att leverera tidningar till kunden. Inhyrd personal kan ha 
inverkan på måttet men anlitas på Bolds tryckerier i begränsad utsträckning och bör därför inte 
räknas in. Nyckeltalet produktion per mantimme är enkelt att förstå och är framförallt intressant 
att följa i tiden för att se hur genomförda förändringar påverkar den totala produktiviteten. 

6.3. Sammanfattning 
• Genom att vid utformningen av nyckeltal utgå från mätmodeller för prestationsmätning 

kvalitetssäkras de genom att alla områden som är framgångskritiska för Bold ingår. Utifrån 
koncernens vision har följande faktorer identifierats som mest avgörande för tryckeriernas 
konkurrenskraft och lönsamhet: kvalitet, leverans och utnyttjandegrad av de största 
produktionsresurserna. Resurserna som står för störst kostnad är material, personal och 
kritisk utrustning. 

 
• Övervikt av nyckeltal i någon dimension kan tillåtas med hänsyn till målen med 

verksamheten. Tryckeriernas huvudfokus ligger på produktionen, tyngdpunkten i de 
koncerngemensamma nyckeltalen ligger därför på mått som säger något om tryckeriernas 
produktivitet. 

 
• Kvaliteten i trycket går i dagsläget endast att mäta genom de reklamationer som kunderna 

påtalar. Ett nyckeltal för hur stor del av de levererade tidningarna dessa står för visar på 
problemets omfattning.  
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• Förmågan att leverera tidningar i tid kan följas genom nyckeltalet leveransprecision. För att 

måttet ska vara relevant bör endast tidskritiska nattprodukter ingå. Tryckeriernas olika 
förutsättningar att mäta tidningsflödet nära utlastningspunkten innebär att olika mätpunkter 
bör användas för de produkter som följer manifest. Produkter som i standardbuntar 
automatlastas på pall bör mätas så nära kajen som möjligt, förslagsvis i stackrarna. 

 
• Hur väl personalens tid nyttjas kan mätas genom att se på hur många tryckta exemplar som 

levereras per arbetad mantimme. All personal bör ingå i måttet med undantag för tillfälligt 
inhyrd sådan. 

 
• Materialutnyttjandet har avgränsats till pappret som står för en stor del av tryckeriernas 

omsättning. Nyckeltalet pappersutnyttjande beskriver hur effektivt pappret används genom 
hela anläggningen och innebär en stor besparingspotential. Det gör även måttets ingående 
parametrarna, startmakulatur och övertryck är därför också intressant att följa. En halvering 
av det övertryck som i dagsläget i genomsnitt genereras skulle ge besparingar inom koncernen 
på drygt 10 Mkr på ett år. En minskning av startmakulatur med 500 exemplar per uppstart 
skulle på samma sätt minska kostnader med omkring 8 Mkr. 

 
• Till kritisk utrustning räknas de maskiner som begränsar ökad produktivitet, vilka är pressen 

och maskinerna i packsalen. På grund av de begränsade möjligheterna att mäta produktionen i 
packsalen har uppföljningen begränsats till ibladningsutrustningens kapacitet. Pressens 
utnyttjandegrad följs upp med hjälp av TAK, ett övergripande mått som bör brytas ned i 
ingående parametrar för att det ska vara möjligt att hitta orsaker till utfall. Vidare finns ett 
behov att följa upp hur stor del av planerad trycktid som pressen är produktiv, därför 
utformades måttet störningsfri tid i press. 

 
• Underhåll av utrustning påverkar direkt utnyttjandegraden av den och tas därför med som ett 

nyckeltal. Genom att studera förhållandet mellan planerade och akuta underhållsåtgärder kan 
det planerade underhållet anpassas för att minimera oplanerade störningar. 

 
• För de nyckeltal som baseras på subjektiva bedömningar där data registreras av medarbetarna 

måste rutiner införas för att informationen ska bli tillförlitlig.  
 
• Intern benchmarking mellan tryckerierna syftar framförallt till kontroll av verksamheternas 

prestationer. Då det finns skillnader i förutsättningar mellan tryckerierna som inte går att 
utjämna i nyckeltalen bör jämförelserna framförallt följas på ledningsnivå där medvetenhet 
om olikheterna antas finnas. 
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7. Kommunikation 
Detta kapitel innehåller förslag på hur nyckeltalen ska kommuniceras och även hur 
återkopplingen av produktionsutfall bör ske med hjälp av produktionsrapporter. 

7.1. Återkoppling av nyckeltal 
För att nyckeltalen ska ha någon verkan på tryckeriernas uppsatta mål måste intern 
kommunikation fungera tillfredsställande. Nyckeltalen kommer framförallt att vara ett verktyg i 
Bolds ledningsgrupp och i ledningarna på de olika tryckerierna. Målen för de olika nyckeltalen bör 
formuleras och emellanåt omprövas under regelbundna ledningsgruppsmöten. I detta forum bör 
även utfallet av mätningarna följas upp och diskuteras.   
 
För att nyckeltalen ska ge önskad effekt måste de även förankras bland medarbetarna. All 
personal bör regelbundet informeras om utfallet av mätningarna, för att se nuvarande resultat och 
följa arbetets utveckling. Människor tar till sig information på olika sätt och därför bör ett antal 
olika kommunikationskanaler användas för att få alla medarbetare att följa utvecklingen av 
nyckeltalen. Hur nyckeltalen kommuniceras påverkar förståelsen för vad måtten innebär, 
presentationen av måtten bör därför hållas enkel. I dagsläget återkopplas måtten på Bolds 
tryckerier på ett antal olika sätt. För att samma förutsättningar ska gälla vid mätningarna bör 
följande kommunikationsvägar användas gemensamt inom koncernen för presentation av måtten: 
 
• Webbsidor  
• Billboardsystemet 
• Regelbundna möten 

 
De koncerngemensamma webbsidor som i dag finns för att presentera nyckeltalens utveckling 
innehåller detaljerad information om ingående parametrar. Här finns information som ligger till 
grund för djupare analyser hur olika skiftlag och maskiner presterar. Webbsidorna är till för 
ansvariga på respektive områden men även för medarbetare som är intresserade av att följa den 
egna prestationen. Denna information är det upp till mottagaren att själv söka upp och ta till sig, 
det kan därför ta tid innan mottagaren upptäcker informationen och reagerar över den. 
Webbsidorna som kommunikationskanal bör därför kompletteras med en annan som garanterar 
att medarbetarna snabbt får tillgång till informationen.  
 
Billboardsystemet gör det möjligt att hålla medarbetarna informerade om nyckeltalen dagligen 
genom bildskärmarnas placering ute i produktionen, närmast de berörda. Förutom at t 
informationen är lättillgänglig gör grafiken det möjligt att formulera bilderna så att det är lätt at t  
förstå innehållet. Med hjälp av grafer och diagram går det att visa om resultatet är bättre eller 
sämre än önskat, så att det är tydligt hur nuvarande resultat är i förhållande till målet. Utfallet av 
den senaste mätningen bör också jämföras med tidigare resultat så att utvecklingen går att följa. 
Innebörden av nyckeltal kan förtydligas genom är att utforma frågor som graferna svarar på, 
exempelvis; ”Hur effektivt utnyttjas pressen?”, efter vilken uppfyllnadsgraden av TAK:s tre 
faktorer visas. Ett annat sätt är att underlätta förståelse för måtten är att omvandla utfallet till 
pengar eller andra konkreta ting som verkar engagerande. Nackdelen med bildskärmar är att varje 
nyckeltal bara visas i några sekunder innan nästa bild dyker upp, därför kan det finnas en poäng i 
att även visa nyckeltalsutfallen på anslagstavlor där det går att titta hur länge som helst. Fördelar 
med att kommunicera via informationsnätverk är att budskapet inte förvrängs innan den når 
mottagarna eftersom sammanställning och presentation sker automatiskt. Det är endast DNEX 
och STAB som i dag har fungerande och automatiska system för presentation av nyckeltal. På 
BTT krävs att ett antal system kopplas ihop för att göra detta möjligt. 
 
Den dagliga återkopplingen via bildskärmarna bör innefatta de viktigaste nyckeltalen som 
produktionspersonalen arbetar med varje dag. Att fokusera lika mycket på alla tio nyckeltal 
resulterar i för mycket information för medarbetarna att ta till sig. Alla nyckeltal kan presenteras 
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på skärmarna men med olika frekvens där de mest framgångskritiska nyckeltalen bör visas oftare 
än övriga. På så sätt tydliggörs vad ledningen prioriterar, vilket bör vara följande nyckeltal:  
 
• Leveransprecision 
• Andel levererade exemplar med påtalade kvalitetsbrister 
• Pappersutnyttjande 
• Störningsfri tid i press 
• Startmakulatur 

 
På DNEX kan pågående produktion följas i realtid via bildskärmarna, vilket vore önskvärt även 
på STAB och BTT. Detta ligger utanför syftet med detta projekt men för att göra det möjligt 
krävs investeringar i nya system.   
 
Att presentera nyckeltalen på bildskärmar eller webbsidor garanterar inte att alla medarbetare tar 
till sig informationen. Nyckeltalen bör även regelbundet diskuteras under lednings-, avdelnings- 
och morgonmöten för att skapa en dialog kring utfallen av måtten. På så sätt är alla medarbetare 
med och påverkar samt tar ansvar för resultatet av mätningarna, detta kommunikationssätt bör 
därför ha större genomslagskraft än andra.  

7.2. Produktionsrapporter 
De produktionsrapporter som presenterar resultatet av genomförda produktioner är också en del 
av den interna kommunikationen. De presenteras även externt, vilket ställer vissa krav på 
innehållet. I övrigt gäller samma princip vad gäller tydlighet, enkelhet och fördelar med 
automatisk datafångst som för återkoppling av nyckeltal för produktionsrapporterna. 
 
Att arbeta med produktionsrapporter med olika utformning och innehåll är tidskrävande, speciellt 
för Bolds ledning som ska tolka informationen i de tre tryckeriernas alla olika rapporter. Samma 
problem uppstår för tryckeriernas ledningsgrupper men även för de som arbetar med flera olika 
kunder. Att utforma mallar för produktionsrapporter inom koncernen syftar till att förenkla 
intern och extern kommunikation. En produktionsrapport bör enkelt och tydligt presentera 
relevant information om genomförd produktion. Tydligheten ligger bland annat i att avvikelser 
från planerad produktion belyses och att informationen visas grafiskt. Standardiseringen bör gälla 
utformningen av dag- och nattproduktioner, vilka bör vara lika och där de informationsfält som 
inte är relevanta för respektive produktion kan lämnas tomma. 
 
Den transparens mot kund som finns vad gäller produktionsutfallen innebär både för- och 
nackdelar för tryckerierna. Ett väl utvecklat samarbete ger utrymme och förståelse för eventuella 
problem som uppkommer, men också information om kundens behov och vilka tjänster som 
efterfrågas. Sådana uppgifter kan användas för att knyta kunderna till sig och genom at t 
kundanpassa erbjudandet uppnås ökad konkurrenskraft. En nackdel med att detaljerat informera 
kunderna om produktionsutfallet är att kunden vid interna förbättringar vill ta del av vinsten 
genom ändrade avtal. Detta minskar tryckeriets vinst men också drivkraften att arbeta med 
förbättringar. Vidare skapar störningsrapporterna minskat förtroende från kundernas sida och et t 
ökat behov av att vilja kontrollera sådant som de ändå inte kan påverka. 
 
Internt finns det ett stort intresse av att på ett smidigt sätt kunna ta del av information om 
genomförda produktioner. Att kontrollera sin verksamhet på detta sätt gör det möjligt att 
utvecklas till det bättre genom att lära av uppkomna problem. För att snabbt kunna se var 
eventuella störningar har uppkommit måste information från varje viktig process i produktionen 
presenteras.  
 
För att undvika det faktum att oönskad information når kunden bör två rapporter genereras efter 
en produktion, en extern som anpassad för kunden och en intern. Den interna rapportens innehåll 
bör vara omfattande medan innehållet i den externa begränsas till det som kunden har nytta av at t 
veta, d.v.s. det som står i avtalet. Bolds ledning bör utforma en standard för vilken information 
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kunderna ska ha rätt till och utgå från den när nya avtal skrivs eller befintliga omförhandlas. På så 
sätt är tryckerierna inom koncernen konsekventa mot kunderna de delar. Förslag på hur de olika 
produktionsrapporterna kan vara utformade visas i bilaga 4 och 5. Nedan följer en beskrivning av 
vad som bör ingå i de olika rapporterna.  

7.2.1. Extern produktionsrapport 
På grund av att avtalen med de olika kunderna varierar vad gäller vilken driftsinformation de har 
rätt att få tillgång till, kan kundrapporten delas in i två sidor. Tanken är att den första sidan visar 
allmän information medan den andra innehåller uppgifter om de processer som är specifika för 
den aktuella produktionen.  
 
Sidlämningar 
För att det ska vara möjligt att trycka och leverera tidningar efter avtalade tider är det viktigt at t 
kunden levererar materialet i tid, d.v.s. sidfilerna. Plåtarna ska hinna produceras före tryckstarten, 
därför måste sidfilerna överföras i ett kontinuerligt flöde. Enligt avtalen med kunden får endast 
ett antal filer överföras den sista timmen innan den sista filen ska vara mottagen, något som 
begränsas av CTP-linjens kapacitet. Tryckerierna följer i dag upp tiden för när sista sidfil tas 
emot, men inte hur flödet är. För att kunna identifiera orsaken till försenade leveranser på kaj och 
kontrollera hur väl kunderna följer kravet på ett jämnt överföringsflöde bör filerna följas under 
hela överföringstiden. Nödvändigt är då att i avtalen med kunden förtydliga vilka villkor för 
filöverföring som gäller, en punkt i avtalen som reglerar filflödet bör alltid finnas. Förutom tider 
för när första och sista fil får skickas bör avtalet beröra hur omsändning av sidor samt editioner 
ska ske. Även mätpunkten, Bolds ftpserver, bör förtydligas i avtalet då det är där tiderna för när 
filerna mottages bör avläsas. Kunden får sedan stå för eventuella förseningskostnader då 
leveranser försenats på grund av för sent skickade filer. Att presentera filflödet med en graf där 
det verkliga flödet ställs mot ett önskat filflöde, ger en snabb överblick över aktuellt läge. 
 
Tryck- och leveranstider 
De flesta kunder har enligt avtal rätt till att se även hur tryck- och leveranstider hålls. 
Leveranstiderna är vitala för att tidningarna ska nå läsarna i tid, d.v.s. för att tryckeriets kunder 
ska kunna hålla avtalen med sina kunder. För att kunna leverera i tid med ett visst flöde måste 
tryckningen starta en viss tid. Information om tryckstart och leveranstider är därför nödvändigt 
att visa kunden som har nytta av den. Presenteras leveranstiderna med en graf där de verkliga 
utfallet jämförs med de planerade tiderna, blir det enkelt att se eventuella förseningar. För at t 
ytterligare underlätta för läsaren bör förseningar visas med negativa och röda siffror, medan utfall 
i tid visas med positiva gröna siffror, kopplingar som är naturliga för de flesta. När en produktion 
består av flera editioner finns det plats för flera rader av tryck- och leveranstider. 
 
Störningsinformation 
Ett problem i dagsläget är att kunderna får information om störningsorsaker som i samtliga fall 
inte har påverkat leveranstiderna, bland annat genom tryckkurvan på DNEX:s rapporter. Vid 
längre stopp i pressen kan leveranstiderna påverkas, men inte alla störningar som uppkommer 
under tryckningen ger sena tidningar på kaj. Det beror på att packsalen tar igen den förlorade 
tiden genom att köra snabbare än planerat. När en maskin i packsalen stannar går det ofta at t 
styra flödet genom annan fungerande utrustning. Att för kunden presentera orsaker till interna 
störningarna skapar ofta snarare diskussioner och missnöje än nöjda kunder. Därför utelämnas 
information om detta i den externa produktionsrapporten. Vid avvikelser från avtalade 
leveranstider bör tryckeriet ha muntlig kontakt med kunden och informera om var problemet låg. 
De generella problem som tryckeriet har bör diskuteras med kunden i andra forum, exempelvis 
under återkommande möten. 
 
Förbrukat papper och makulatur 
Ett antal kunder betalar för det förbrukade pappret och har därför rätt att få uppgifter om hur 
mycket makulatur och övertryck som blir under produktionen. Genom att utforma avtalen med 
ett fast spill finns det möjlighet att tjäna på att minska makulaturantalet, till mindre än det 
överenskomna, och det finns då ingen anledning att presentera dessa uppgifter för kunden. Den 
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beställda upplagans antal bör presenteras på rapportens första sida medan informationen om 
pappersförbrukning och makulatur bör visas på den andra, om avtalet ger kunden rätt till 
uppgifterna. 

7.2.2. Intern produktionsrapport 
En intern produktionsrapport bör innehålla all information om produktionstider för att fånga var 
eventuella stillestånd sker. Genom att visa flödeskurvor av överföring av sidfiler, tryckning och 
leverans får läsaren en snabb överblick över var störningarna ägt rum. Övertryck- och 
makulaturantalet är viktigt att hålla nere och bör därför visas tydligt. Informationen om 
uppkomna störningar bör vara omfattande men samtidigt enkel att avläsa. För att komma ifrån 
att alla tryckare beskriver var stoppen har uppstått på olika sätt, kan informationen presenteras 
med standardalternativ av de vanligaste problemområdena. Dessa kompletteras sedan med 
kommentarer där den produktionsansvarige antecknar orsaken bakom uppkommet problem, 
information som ligger till underlag för att internt hitta åtgärder för att se till att störningarna 
inte återkommer. Utformningen av den interna rapporten följer i övrigt samma princip som 
kundrapporterna, där den första sidan består av allmän information och den andra mer 
produktspecifika uppgifter.   

7.3. Sammanfattning 
• Ett sätt att utjämna skillnader i förutsättningar mellan tryckerierna är att kommunicera 

nyckeltalen på samma sätt. Tryckerierna får då samma underlag för att skapa engagemang 
hos medarbetarna, något som i hög grad påverkar arbetet med att nå uppsatta mål. 

 
• Följande tre kommunikationskanaler kan användas på alla tryckerier inom Bold: websidor, 

Bilboardsystemet och regelbundna möten. Websidor ger detaljerad information om 
nyckeltalsutfallen och Bilboardsystemet ger goda möjligheter att nå ut till alla anställda. 
Avgörande för att engagera medarbetarna är dock att  skapa en dialog kring nyckeltalen, 
därför bör de diskuteras på regelbundna möten på alla nivåer i organisationen. 

 
• Standardiserade mallar för produktionsrapporter underlättar för Bolds ledning samt för de 

kunder som trycker sin tidning på flera av Bolds tryckerier. Genom att utforma en intern och 
en extern rapport undviks problemet med att kunderna informeras om makulaturantal och 
störningar under produktion som skapar missnöje och ökade krav på sänkta priser. 

 
• Den interna rapporten innehåller mycket information samtidigt som den externa endast 

innefattar den information som är avtalat att kunden har rätt till. Bolds ledning bör utforma 
en standard för vilken information kunderna ska ha rätt till och utgå från den när nya avtal 
skrivs eller befintliga omförhandlas. Gemensamt för båda rapporterna är att den första sidan 
innehåller allmän information om genomförd produktion medan sida två består av mer 
specifik information om utförd efterbehandling och bilavgångar etc.  

 
• Genom att publicera produktionsrapporter på Internet kan tidsbesparingar göras då den 

mailhantering som sker i dag elimineras.



8. Systemlösningar för informationsflödet 
Kapitlet presenterar förslag på tekniska lösningar som har potential att effektivisera utbytet av 
information mellan tryckerierna och därigenom möjliggöra intern benchmarking.   

8.1. Övergripande systemlösning 
För att jämförelser med nyckeltal ska vara meningsfull måste insamling, sammanställning och 
återkoppling av data ske på samma sätt på tryckerierna. Informationshanteringen bör ske 
automatiskt så att utfallet av mätningarna är tillförlitligt. Detsamma gäller för information om 
genomförda produktioner som presenteras genom rapporter. Automatisk hantering av data har 
fördelen att inga personalresurser behövs läggas på att uppdatera eller registrera data i olika 
system. Optimalt är därför att så många av de system som samlar, lagrar och presenterar utfallet 
från nyckeltalen är knutna till varandra. På Bolds tryckerier används ett antal gemensamma 
system, all data ur dessa system lagras i DNEX databas. Varje tryckeri har även lokala system som 
endast används där, dessa är framförallt processystem. Att integrera alla system i produktionen 
medför problem, framförallt i början av arbetet. Ett tryckeri som består av ett lappverk av 
system och maskiner från olika tillverkare kräver initialt stora insatser för att koppla ihop de 
olika processerna. Det handlar främst om att koppla ihop processystem till databaser, uppdatera 
servrar och nätverk för att klara de stora datamängderna och skapa kopplingar mellan databaser 
för att dela information.  
 
De koncerngemensamma nyckeltalen genererar en stor mängd information, därför avgör 
informationsflödets effektivitet hur snabbt och enkelt det är att hämta önskad data. För att uppnå 
rationell distribution av måtten bör all information samlas, kontrolleras och struktureras på 
samma ställe, d.v.s. i ett datalager. Ett alternativ är att för varje slutgränssnitt hämta och 
strukturera data från olika system, vilket ger ett mer komplext flöde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Hur DNEX, STAB och BTT:s system bör sammankopplas. 

 
På DNEX insamlas data från olika processystem som lagras i den lokala databasen. Information 
skickas därifrån till vidare för sammanställning och presentation. För att enkelt utbyta 
information mellan tryckerierna bör BTT och STAB tillämpa samma systemlösning som DNEX. 
På så sätt kan information från processystemen skickas från de lokala databaserna till DNEX där 
all data lagras. Anledningen till att DNEX databas föreslås som den centrala lagringsplatsen är at t 
det därifrån redan finns kopplingar till de koncerngemensamma systemen och att fungerande 
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lösningar finns för automatisk presentation av data. Genom att varje tryckeri har en egen databas 
ansvarar de för att strukturera och bearbeta egen data som då kan skickas direkt till DNEX 
databas. Trots denna ansvarsfördelning bör DNEX ansvara för att informera BTT och STAB hur 
data bör förberedas. En alternativ lösning är att koppla tryckeriernas alla lokala processystem till 
DNEX databas, vilket lägger allt ansvar för drift och utveckling på ett tryckeri samtidigt som 
informationsflödets komplexitet ökar. Hur tryckeriernas system bör sammankopplas illustreras i 
figur 7. 

8.2. Systemlösningar för de koncerngemensamma nyckeltalen 
På DNEX och STAB finns redan i dag fungerande system för att samla data till en stor del av 
nyckeltalen. Där tryckerierna saknar möjligheter att insamla information på ett sätt som är 
optimalt föreslås vilka lösningar som bör tillämpas.  

8.2.1. Datafångst  
Följande system bör tillämpas för att samla in data som ligger till underlag för de 
koncerngemensamma nyckeltalen. För att få tillförlitlig data som samlas genom de 
koncerngemensamma systemen måste de användas på samma sätt på tryckerierna. 
 
Presstyrsystem 
Bolds tryckerier får efter varje genomförd produktion ut information om antal tryckta exemplar, 
trycktid och makulatur, data som av tryckarna skrivs in i OPM. För att minska risken för 
felaktigheter bör informationen istället skickas direkt till det lokala datalagret och på så sätt nå 
OPM automatiskt. Alternativt kan en koppling upprättas mellan presstyrsystem och OPM. För 
att kunna skilja på händelser som sker i pressen måste styrsystemets stoppkoder kopplas till olika 
meddelanden som beskriver det inträffade. STAB och BTT som inte automatiskt gör detta i dag 
bör definiera händelserna utifrån det egna sättet att arbeta. STAB kan utgå ifrån DNEX 
definitioner eftersom de har samma styrsystem, men vara medvetna om att det finns specialfall 
utformade efter DNEX arbetssätt, något som inte säkert även gäller på STAB. 
 
Packsalssystem 
STAB och BTT bör förbinda packsalssystemen med deras lokala databaser för att på ett enkelt 
sätt kunna dela information om efterbehandlingen med DNEX. För att kunna följa 
ibladningsfunktionens medelhastighet måste utrustningens interna räknare, alternativt externa 
räknare, kopplas till CopyTrack som skickar vidare informationen till packsalssystemet, något 
som gäller för alla tre tryckerier. Insamling av data från de produktioner vars mätpunkt för 
leverans flyttas till stackrarna från falsen bör också ske med interna eller externa räknare och 
CopyTrack. STAB har en väl fungerande lösning för detta, BTT måste koppla den applikation 
som samlar statistik vid stackrarna till packsalssystemet, även DNEX behöver en lösning för at t 
få data från stackrarnas räknare till packsalssystemet. Statistik om leverans av de tidningar som 
mäts vid utlastningsplatsen på DNEX skickas direkt till packsalssystemet. 
 
OPM 
Informationsinsamlingen som sker i OPM baseras på att användare registrerar uppgifter i 
systemet. Det nyckeltal vars datafångst sker i OPM handlar om kvalitetsreklamationer och beror 
på hur väl funktionen för reklamationshantering är utformad för att göra det enkelt för 
kundansvariga att föra in ett ärende, alla reklamationer bör registreras. 
 
Medvind 
Information från systemet för personalplanering lagras automatiskt i DNEX databas då det är et t 
koncerngemensamt system.   
 
Rejus/Terema 
För att kunna dela och på ett automatiskt sätt presentera statistik om utfört underhållsarbete 
måste underhållssystemen Rejus och Terema förbindas med respektive tryckeris databas. En 



 51 

framtida lösning för att identifiera underhållsrelaterade stopp är att låta operatörerna kategorisera 
avbrott direkt när de uppstår. På så sätt kan arbetsordrar skapas på plats om underhållssystemen 
är kopplade till OPM. 

8.2.2. Lagring av data 
DNEX och STAB har databaser som används för att lagra information om nyckeltalen. Även 
BTT har en databas i PPMS, presstyrsystemet, som kan användas till ändamålet. Kopplingen som 
finns i dag mellan DNEX och BTT baseras på en speciallösning där en textfil skickas via ftp och 
läggs på en server på DNEX, från vilken informationen läses in. Denna lösning är utformad för 
att endast skicka information om ett nyckeltal och är inte den mest effektiva när datamängden 
ökar. Även DNEX och STAB:s databaser behöver kopplas ihop för att de ska kunna dela stora 
mängder information. Överföring data från STAB och BTT:s databaser till DNEX bör göras 
regelbundet. Data som registreras i de koncerngemensamma systemen lagras automatiskt i DNEX 
databas. 

8.2.3. Återkoppling  
Billboardsystemet och webbsidorna är de kommunikationskanaler som kräver olika system för at t 
presentera nyckeltalens utfall. Med hjälp av dessa visas nyckeltalen dagligen på DNEX och STAB.  
 
Billboardsysystemet 
DNEX och STAB använder Billboardsystemet i dag, endast BTT behöver upprätta en lokal 
Billboardserver som visar nyckeltalen på bildskärmar. Vidare krävs att den lokala databasen 
skickar informationen till DNEX för att Cognos ska kunna generera rapporter till 
Billboardservern.  
 
Webbsidor 
Väl fungerande system finns i dagsläget för att presentera de koncerngemensamma nyckeltalen på 
webbsidor som de tre tryckerierna alla har tillgång till. I dag tillämpas en specialfunktion där 
nyckeltalsinformationen genereras från databastabeller istället för att hämtas från DNEX databas. 
Föreslås att istället använda Cognos för att visa nyckeltalen på webbsidorna med data som hämtas 
ur DNEX databas. 

8.3. Systemlösningar för produktionsrapporter 
Bolds tryckerier har olika sätt att samla in data, vilket gör det svårt att skapa en gemensam 
lösning som kan hantera alla olika data som samlas in. Information om körkurvor, bilavgångar 
osv., måste samlas ur lösningar som är lokala om datafångsten ska ske automatiskt. Följande 
förslag på vilka system som ska tillämpas vid en gemensam lösning grundar sig därför på att en 
stor del data måste matas in manuellt i OPM.  

8.3.1. Datafångst 
Tider för sidlämning sparas i mottagande ftp och för att kunna lagra informationen måste en 
applikation skapas som läser in data ur ftp och skickar vidare till DNEX databas. Under tryckning 
arbetar tryckarna i ett fönster i OPM där information om produktionen registreras. Är 
presstyrsystemet kopplat till OPM via den lokala databasen kan händelser i pressen automatiskt 
presenteras i tryckarnas fönster. Tryckarna behöver då endast kommentera de händelser som 
dyker upp och kategorisera eventuella störningar. För att skilja på kommentarer som i 
rapporterna ska visas för kunden och internt bör ytterligare ett fält läggas till i OPM.  

8.3.2. Lagring och sammanställning av data 
Cognos kan användas för att generera Excelrapporter där information om genomförd produktion 
presenteras. Informationen hämtas från DNEX datalager och data som har registrerats i OPM 
hämtas därifrån. För att rita upp kurvor över tiden för sidlämningar, tryckning och leverans kan 
en webbapplikation utvecklas som hämtar information från DNEX databas, ritar upp en bild och 
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skickar den till rapporten som Cognos har genererat. DNEX har redan en lösning för att rita upp 
tryck- och leveranskurva, men inte för hur sidlämningarna går till. BTT och STAB behöver 
system för att kunna visa alla tre kurvorna.  
 
I och med att varje avdelning ansvarar för att  rapportera om uppgifter om sin del av 
verksamheten som placeras på produktionsrapporternas andra sida blir produktionsledaren endast 
ansvarig för informationen på den första sidan. Någon typ av signering bör krävas av ansvarig 
produktionsledare innan rapporten publiceras. 

8.3.3. Publicering av rapporterna 
Genom att förenkla publiceringen av produktionsrapporterna kan tidsbesparingar göras. En  
webbaserad lösning gör det möjligt att komma ifrån den mailhantering som sker i dag för at t 
tillgodose kunder och medarbetare med produktionsdata. Information från DNEX databas läggs då 
upp på webbsidor som kunderna får tillgång till och även sidor där de tre tryckerierna kan se de 
interna produktionsrapporterna. Kunden kan då vid behov själv gå in och titta på 
återrapporteringen av genomförda produktioner samtidigt som informationen styrs så att endast 
kunden får del av den. Risken för att informationen sprids vidare minskar om webbsidorna 
lösenordsskyddas. Internt kan rapporterna publiceras på koncerngemensama webbsidor. 

8.4. Sammanfattning 
• För att interna jämförelser med nyckeltal ska vara meningsfull måste insamling, 

sammanställning och återkoppling av data ske på samma sätt på tryckerierna och sedan delas 
mellan dem. Informationshanteringen bör ske automatiskt i den mån det är möjligt så att 
utfallet av mätningarna är tillförlitligt. Optimalt är därför att så många av de system som 
samlar, lagrar och presenterar utfallet från nyckeltalen är kopplade till varandra.  

 
• En övergripande lösning har tagits fram utifrån idéer som redan finns inom Bold. Denna 

innebär att informationsflödet på STAB och BTT följer samma väg som det gör på DNEX, 
d.v.s. att data fångas genom lokala processystem för att lagras i lokala databaser. Därifrån kan 
informationen om de koncerngemensamma nyckeltalen på ett enkelt sätt skickas till DNEX 
databas för gemensam presentation. Vidare kan system för lokal presentation då utnyttja 
lösningar som DNEX har utvecklat. 

 
• Då det inte finns någon instans inom Bold som hanterar systemlösningar måste tryckerierna 

själva hantera informationen från mätningar. Genom att varje tryckeri samlar informationen 
i en egen databas fördelas ansvaret att strukturera data inför gemensam presentation. DNEX, 
som redan kommit långt med att automatisera informationsflödet, bör ansvara för at t 
informera STAB och BTT om hur data bör förberedas. 

 
• Även  informationsflödet kring produktionsrapporter bör i den mån det går automatiseras. En 

svårighet med det är att tryckerierna tillämpar olika system, därför kommer datafångsten at t 
ske på olika sätt för varje tryckeri. Sammanställningen av informationen kan ske med hjälp 
av Cognos som genererar Excelrapporter där informationen sammanställs. Presentationen av 
rapporterna bör ske via Internet för att underlätta för både kund och medarbetare.  
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9. Slutsatser och rekommendationer 
Detta kapitel presenterar de slutsatser som arbetet har lett fram till och avser sammanfatta svaren 
på de frågeställningar som sattes upp vid studiens början. Vidare följer rekommendationer på 
fortsatt arbete för Bolds ledning och tryckerier.  
 
Det huvudsakliga syftet med studien var att utforma koncerngemensamma nyckeltal som verktyg 
för styrning, uppföljning och intern benchmarking mellan tryckerierna. Det kan konstateras at t 
de tre tryckerierna har kommit olika långt med att styra verksamheterna med hjälp av nyckeltal. 
Koncerngemensamma nyckeltal används i liten omfattning och förutom måttet leveransprecision 
som dagligen rapporteras för de största nattproduktionerna, finns lite jämförande 
produktionsstatistik. Uppföljning från kritiska områden såsom produktionen i packsalen, 
underhållsarbetet och tryckt kvalitet är bristfällig eller saknas helt. 
 
Problematiken med att ha en obalanserad prestationsmätning är att viktiga delar av verksamheten 
förbises, vilket ger en felaktig bild av hur väl arbetet med att uppfylla uppsatta mål fortskrider. 
Utifrån de befintliga nyckeltalen, tryckeriernas behov och olika mätmodeller har tio nyckeltal 
utformats som bäst speglar de faktorer som är viktiga för företagets lönsamhet och 
konkurrenskraft. Genom att utgå från mätmodeller, som prestationspyramiden, kvalitetssäkras 
nyckeltalen så att alla viktiga delar följs upp och suboptimeringar motverkas. De faktorer som har 
identifierats som de mest framgångskritiska för Bolds tryckerier är kvalitet och leverans och 
produktivitet. Nyckeltalen är valda för att vara intressanta på en övergripande nivå inom 
koncernen och definierade för att driva önskade förbättringar. 
 
• Leveransprecision 
• Andel levererade tidningar med påtalade 

kvalitetsbrister 
• Pappersutnyttjande 
• Startmakulatur 
• Övertryck 

• TAK 
• Störningsfri tid i press 
• Medelproduktion ibladningsutrustning 
• Förhållandet mellan planerat och akut 

underhåll 
• Levererade exemplar per mantimme 

 
I samband med identifieringen av nyckeltal har följande faktorer framkommit som bör beaktas vid 
användandet av måtten: 
 
• Trots att nyckeltalen framförallt kommer att vara ett verktyg på ledningsnivå måste 

nyckeltalen förankras på samtliga nivåer i organisationen och skapa engagemang för att ge 
önskad effekt.  

 
• Tydliga målvärden bör på ledningsnivå formuleras för varje nyckeltal. Resultatet av 

mätningar bör sedan presenteras i förhållande till de målvärden som ska uppnås för att tydligt 
visa på det aktuella läget.  

 
• Interna och externa förutsättningar förändras med tiden och nyckeltalen måste därför 

ständigt uppdateras för att inte minska i relevans.  
 

• Återkopplingen av nyckeltalen bör ske så nära i tid som möjligt efter mätningarna så att det 
går att identifiera orsaker till utfallen för att kunna förhindra att problem återkommer.  

 
För merparten av de koncerngemensamma nyckeltalen finns det skillnader i förutsättningar 
mellan tryckerierna. Därför bör jämförelserna mellan dem framförallt följas upp på ledningsnivå 
där kunskap om dessa förutsättningar finns. Det huvudsakliga syftet med jämförelserna är at t 
kunna utläsa förändringar i tiden och ur dessa lära av varandras framgångar, vilket de är utformade 
för. Förslaget på de kommunikationskanaler som bör vara koncerngemensamma ger tryckerierna 
liknande förutsättningar i att förankra nyckeltalen bland medarbetarna. 
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Ytterligare ett syfte med studien var att ge förslag på tekniska lösningar för hur data från 
nyckeltalsmätningar och produktionsutfall ska samlas in, sammanställas och presenteras. Vid 
framtagningen av nyckeltal har det framkommit att en förutsättning för att de 
koncerngemensamma måtten ska frigöra tid för tryckerierna, ge möjlighet att identifiera och 
åtgärda flaskhalsar och optimera användningen av interna resurser, är att de kombineras med en 
effektiv lösning för informationshantering.  
 
De datasystem som tryckerierna använder sig av är inte fullt integrerade vilket gör det svårt at t 
sammanföra informationen som de olika systemen genererar. Den omfattande 
informationshanteringen medför onödiga merarbete och behovet av ett integrerat 
informationsflöde framstår tydligt. Rekommenderade systemförändringar skulle öka 
möjligheterna till prestationsmätning och intern benchmarking samt ge nödvändigt stöd för at t 
erhålla tillförlitlig information. Kvaliteten på informationen som finns till hands är mycket viktig 
då den ligger till grund för beslut kring förbättringsarbete med utgångspunkt i nyckeltalen. Genom 
automatisk hantering av data säkerställs informationens tillförlitlighet samtidigt som behovet av 
administration minskar då överflödiga manuella inmatningar och sammanställningar elimineras.  
För de mått som baseras på manuellt registrerad information är det viktigt att medarbetarna blir 
informerade om och förstår vikten av att rapportera regelbundet och på rätt sätt. Föreslagen 
systemlösning kan effektivisera informationsflödet genom att all information samlas in på 
respektive tryckeri men lagras i DNEX databas för gemensam presentation. Eftersom ingen 
instans inom Bold hanterar gemensamma system fördelas ansvaret att tillhandahålla 
välstrukturerad data till DNEX databas bäst mellan de tre tryckerierna. Det är ofrånkomligt vid 
införandet av gemensamma lösningar att tryckeriet med det mest välutvecklade systemet delar 
med sig av sitt arbete. 
 
Om Bold väljer att inte göra verklighet av föreslagen systemlösning eller liknande finns det en 
stor risk att tryckerierna inom koncernen kommer att fortsätta utveckla egna, lokala system för 
att fylla luckor som övriga system inte fyller. Detta försvårar möjligheten till jämförelser 
samtidigt som risken för att ineffektiva lösningar tillämpas ökar.  
 
Tryckeriernas bristfälliga systemlösningar innebär att även sammanställningen av statistik i 
produktionsrapporter är ineffektiv och otillförlitlig då stor del av informationen matas in 
manuellt. Data till rapporterna måste delvis samlas ur lokala system, framtaget förslag på 
informationshanteringen ökar automatiseringen till den grad det är möjligt. Det huvudsakliga 
syftet med koncerngemensamma produktionsrapporter är ändå att underlätta för Bolds ledning 
och för kunder som tar del av rapporter från flera av tryckerierna, vilket den gemensamma 
utformningen uppfyller.  
 
Förmodligen är implementeringen den största svårigheten vid införande av koncerngemensamma 
nyckeltal inom Bold. Det är först då alla aspekter av nyckeltalens inverkan på organisationen 
tydliggörs vad det gäller drivkrafter och handlingssätt. Ett första steg är att förverkliga önskat 
informationsnätverk för att sedan förankra nyckeltalen hos tryckeriernas samtliga medarbetare 
och skapa en grund för vidareutveckling av måtten. Förhoppningen är att den rekommenderade 
uppsättningen nyckeltal och presenterade förslag på kommunikations- och systemlösningar ska ge 
en bra grund för fortsatt utveckling av mätningar med hjälp av nyckeltal inom Bold.  

9.1. Förslag till fortsatt arbete 
Eftersom denna studie kan ses som en förstudie till ett implementeringsprojekt är den givna 
fortsättningen på arbetet att implementera föreslagna lösningar. Först efter ett sådant projekt kan 
koncernen dra nytta av detta och efterföljande projekt. Fortsatt arbete på respektive tryckeri kan 
vara att utifrån de koncerngemensamma nyckeltalen utforma lokala nyckeltal genom att bryta 
ner måtten i ingående parametrar. En jämförande studie skulle också kunna göras med andra 
företag i branschen med tillämpning av nyckeltal i fokus för att lära ytterligare av andras företags 
tillvägagångssätt. 
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Bilaga 1. Intervjumall 
Frågeformulering 
Vilka nyckeltal är intressanta att använda gemensamt inom koncernen och hur bör data samlas in 
och presenteras? 
 
Upplägg 
Underlaget till intervjuerna består av förbestämda frågor indelade i olika ämnesområden, de 
formas sedan utifrån respondentens kompetens och kompletteras med följdfrågor. Intervjuerna är 
av öppen riktad karaktär och liknar vardagliga samtal. De spelas in för vidare bearbetning av 
informationen.  
 
I början av varje intervju klargörs des syfte och upplägg, hur informationen ska användas och at t 
återkoppling kommer att ske efter intervjun. 
 
Bakgrund 
Vilka är dina arbetsuppgifter och din funktion? 
Har du några uppsatta mål som du arbetar mot i ditt dagliga arbete? 
Vilken information är mest väsentlig för att avgöra om den del av verksamheten där du arbetar är 
framgångsrik eller inte? 
 
Strategi 
Vilken är er vision för hela verksamheten? 
Vilka faktorer är mest avgörande för företagets lönsamhet och konkurrenskraft? 
 
Befintl iga nyckeltal 
Vilka är nyckeltalens huvudsakliga syfte, uppfylls syftet i dag?  
Hur skulle de nuvarande nyckeltalen kunna utvecklas för att säga mer om verksamheten? 
 
Gemensamma nyckeltal 
Vilka krav är viktigast att ställa på nyckeltalen?  
Vilka behov finns det av nyckeltal som inte används i dag? 
Vilka befintliga nyckeltal skulle kunna utvecklas för att säga mer om verksamheten? 
 
Datafångst 
Vilka mätpunkter bör användas för de olika nyckeltalen?  
Vilka system krävs för att automatisk samla in data till alla nyckeltal? 
 
TAK-modellen 
Är TAK-modellen ett nyckeltal som är intressant att  följa upp? 
Vilka möjligheter och begränsningar har TAK-modellen? 
 
Återkoppling 
Hur bör informationen från nyckeltalen förmedlas till medarbetarna? 
I vilka forum borde nyckeltalens utfall och efterföljande åtgärdsplan diskuteras? 
Hur hanteras oönskade utfall, finns det någon plan för att åtgärda eventuella fel? 
 
Produktionsrapporter 
Vilken information är relevant att visa kunden, vad kräver kunden?  
Vilken information om hur produktionen har gått är intressant att ha med? 
Hur kan innehållet presenteras på ett tydligare sätt?



Bilaga 2. Projektets tidsplan 



Bilaga 3. Koncerngemensamma nyckeltal 



Bilaga 4. Förslag på extern produktionsrapport 
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Bilaga 5. Förslag på intern produktionsrapport 
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