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Sammanfattning
Examensarbetet har gjorts utifrån Företaget AB där kundnyttan med JDF har utretts. 

JDF står för Job Definition Format och är standard inom den grafiska industrin som används till att 
skapa produktionsflöden mellan olika enheter. Idén är alltså att få olika enheter att kommunicera med 
varandra. JDF kan även vara en fil (.jdf) och det är då en elektronisk arbetssedel som menas. 

En uppdelning har gjorts mellan interna och externa kunder eftersom kundnyttan skiljer sig åt dem 
emellan. Interna kunder erhåller ett mer digitliserat arbetsflöde med mindre manuell hantering medan 
externa kunder får lägre kostnad vid framställning av en trycksak. Generellt gäller att båda parter vin-
ner tid i ett automatiserat JDF-flöde. 

Intervjuer med externa kunder visar att de viktigaste parametrarna är hög tryckkvalitet, snabb leve-
ranstid och personliga relationer. Man väljer att trycka hos Företaget AB för att tryckeriet kan erbjuda 
dessa tjänster till ett bra pris. Med JDF skulle man kunna behålla dessa parametrar och ändå öka 
lönsamheten. 

Man kan välja att utnyttja JDF på olika sätt. I rapporten har tre hypoteser ställts mot varandra där 
utnyttjandegraden av JDF kontra för- och nackdelar för kunder och tryckeri presenterats. 
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Summary
This degree project investigates customer benefits of JDF. JDF (Job Definition Format) is a standard in 
the graphic arts industry where it is used to create workflows between different production units. The 
objective is to enable communication between the production units. JDF can also be a file format (.jdf) 
which is a digital worksheet. Customer benefit was decided into internal and external benefits because 
of there different aspects.

Internal customers gain a more automated workflow with less manual work. External customers on the 
other hand gain lower production costs. Both internal and external customers gain time in an automatic 
JDF-worklflow.

Interviews show that the most important parameters are: high printing quality, fast delivery and per-
sonal relations. The decision to print at Company Ltd is because they offer this service at a good price. 
With JDF it is possible to keep these parameters and still increase profitability. 

JDF can be used in different ways. In this report three hypotheses have been compared. The grade of 
utilization of using JDF versus benefits and disadvantages for the printing house and the customers 
are presented.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Företaget AB står inför ett teknikskifte. Nya hård- och mjukvaror har 
köpts in med syfte att öka produktiviteten. Detta med hjälp av ett JDF-
flöde genom hela produktionskedjan, från digitalt original till färdig 
produkt. Påverkan på kund och effekterna av ett digitalt flöde är inte 
kartlagda hos Företaget AB, men är av största vikt att ha vetskap om. 
Eftersom detta är ett nytt sätt att arbeta i den grafiska branschen finns 
det få referenser att tillgå. 

Kundnytta och kundkrav är relativt abstrakta, vilket gör det svårt att 
mäta. Eftersom det nya flödet inte hinner implementeras fullständigt 
under projekttiden kommer det innebära att resultatet blir ännu mer 
spekulativt än om det hade varit i full drift. 

1.2 Syfte
Arbetet syftar till att synliggöra kundkrav och kundnytta med ett JDF-
flöde med utgångspunkt från de förutsättningar som finns på ett arkoff-
settryckeri som Företaget AB.

1.3 Mål
Målet är att Tryckeriet AB ska kunna utnyttja sitt JDF-flöde på bästa 
sätt för att uppfylla behoven för de kunder man väljer att rikta in sig på. 
Genom att utreda vilka för- och nackdelar ett JDF-flöde kan medföra för 
både de interna och de externa kunderna ökar man förutsättningarna 
för att lyckas med sin implementering. När man känner till nackdelarna 
kan man på ett effektivare sätt arbeta för att vända dessa till fördelar. De 
fördelar som framkommer i rapporten kan användas som ett bra konkur-
rensmedel. 

1.4 Metod
Arbetet inleddes med efterforskningar av JDF. Eftersom JDF är så pass 
nytt och hela tiden utvecklas har största delen av informationen sökts på 
Internet och bland artiklar i facktidskrifter. Dessutom har en heldag spen-
derats på AGI:s seminarium ”Workflow 2006” och ett besök har gjorts på 
ett tryckeri som också ligger i startgroparna för implementering av JDF.
Den största delen av projektrapporten bygger på intervjuer av externa 
kunder och interna kunder, främst inom sälj, projektledning och prepress. 
Delar av Företaget AB:s kunddatabas kommer att finnas tillgänglig som 
faktaunderlag för projektet. 

1.5 Avgränsningar
Eftersom Företaget AB redan har investerat i en ny JDF-kompatibel 
maskinpark och MIS-system har inga ansträngningar lagts på att jämföra 
de olika system och JDF-kompatibla maskiner som idag finns på mark-
naden. Däremot har en hård- och mjukvarucheck gjorts på Företaget AB:
s investering. 
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Kvalitativa kundintervjuer har gjorts istället för kvantitativa, dels för att 
spara tid och dels för att få en bättre uppfattning om kundernas behov 
och krav genom en dialog via telefon. Endast befintliga kunder har inter-
vjuats.

Mätningar utförda av projektgruppen har begränsats till en utredning 
där de vanligaste formaten identifierades. Övrig data som presenteras i 
rapporten kommer från muntliga källor på Företaget AB. Projektgruppen 
har valt att lita på att dessa stämmer överens med verkligheten.
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2. Korta fakta om JDF
JDF står för Job Definition Format och är standard inom den grafiska 
industrin som används till att skapa produktionsflöden mellan olika 
enheter. Idén är alltså att få olika enheter att kommunicera med varan-
dra. JDF kan även vara en fil (.jdf) och det är då en elektronisk arbets-
sedel som menas. 

Förenklat består JDF av två delar JMF Job Message Format och JDF. 
JDF-delen innehåller all data som kan tänkas behövas, t ex färginställ-
ningar, utskjutningsmallar, ordernummer, leveransadresser osv. JMF är 
ett styrspråk som kommunicerar med produktionsenheterna utifrån JDF-
informationen. Återrapportering sköts av JMF till ett affärssystem och det 
är via den man kan se var i processen ett jobb befinner sig. Affärssystemet 
hanterar de administrativa uppgifterna som matas in via JMF.

Grunden till JDF lades 1995 av Adobe, Agfa, Heidelberg och Man Roland. 
Tillsammans satte de ihop en XML-baserad arbetsorder som man kall-
lade JDF. Samtidigt arbetade en organisation som kallade sig CIP3 
(International Cooperation for Prepess, Press, and Postpress) med ett fil-
format som kunde styra färgzonerna i tryckpressen (PPF, Print Production 
Format). Den fortsatta utvecklingen av JDF drevs av CIP3-organisatio-
nen. År 2000 lanserades JDF och samtidigt bytte CIP3-organisationen 
namn till CIP4 (The International Cooperation for the Integration of 
Processes in Prepress, Press and Postpress). Idag består gruppen av flera 
hundra medlemmar från hela den grafiska industrin världen över och 
man jobbar med en ständig utveckling. [3, 7, 24]
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3. Företaget AB
Företaget AB är ett stort arkoffsettryckeri med ca 50 anställda. Företaget 
ligger i Sverige och bildades på 90-talet efter en sammanslagning av två 
mindre arktryckerier. Idag har man ett säljkontor på annan ort. För att 
kunna vara nära kunderna. Reklambyråer, produktionsbolag och direkt-
kunder (dvs företag med egen originalframställning) återfinns bland 
kunderna. Företaget AB har specialkompetens när det gäller tryck i stora 
upplagor med högt ställda kvalitets- och sekretesskrav, som t ex års-
redovisningar och företagspresentationer med flertalet språkvarianter. 
Företaget är idag kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000, miljöled-
ningscertifierade enligt ISO14001 och har licens att svanenmärka sina 
trycksaker.

3.1 Affärsidé
”Vi skall tillverka och tillhandahålla trycksaker till kunder som kräver 
hög kvalitet och service.” [23]

I kvalitetspolicyn står det att Företaget AB skall upplevas som ett tjäns-
teföretag som alltid sätter kunden i centrum.

Målsättningen är att skapa långsiktiga personliga relationer med kund. 
Företaget AB ska fungera som en samarbetspartner och ett bollplank när 
det gäller trycksaksproduktion. För att uppnå detta använder man sig av 
personlig service och marknadsföring baserad på direktreklam.

3.2 Hårdvarucheck
De tre nuvarande tryckpressarna kommer att bytas ut mot två nya 
från KBA. Alla efterbehandlingsmaskiner byts ut till maskiner från 
Heidelberg. Helst hade man velat bygga upp ett JDF-flöde utifrån en och 
samma leverantör av både mjuk- och hårdvaror. Den enda leverantör som 
idag kan erbjuda detta är Heidelberg. Heidelbergs tryckpressar motsva-
rade inte kraven på automation som Företaget AB ställde. [20]

3.2.1 KBA – tryckpressar
Till tryckeriet har två fabriksnya tryckpressar med helautomatiskt plåt-
byte köpts in från KBA.

– KBA Rapida 105-8, ZF SW4
– KBA Rapida 105-10, ZF SW5

Pressarna har åtta respektive tio färgverk. Båda har helautomatisk 
omställbar S/W-utrustning (Schön/Wieder). För båda pressarna gäller 
maximal arkstorlek 740x1050 mm och materialtjocklek 60 g/m2 – 0,7 mm. 
Tryckhastigheten i RA105-8 är 18 000 ark/timme vid rak bana och 15 000 
ark/timme med SW. Ra105-10 trycker 15 000 ark/timme både med och 
utan vändning. Hastigheten är dock beroende av substratets tjocklek och 
vilken färg som används. [8, 19]
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3.2.2 Heidelberg – bokbinderiutrustning
Till bokbinderiet har man köpt in fyra falsmaskiner, en häftmaskin, en 
avläggare och en skärmaskin.

– 3 st Heidelberg Stahlfolder KH78.4/KL-PFH
– Heidelberg Stahlfolder TH56.6/56.6-RFH
– Heidelberg stationshäft ST 400
– Polar TR-1 EL 130-4 (avläggare)
– Polar 137 AT, Autotrim (skärmaskin)

3.3 Mjukvarucheck
De olika avdelningarna prepress, tryckeri och bokbinderi kräver alla 
sina egna mjukvaror. I prepress används Agfa ApogeeX för hantering 
och färdigställande för tryck av inkommet material. I tryckeriet kommer 
mjukvaran Logotronic Proffessional användas för kommunikation med 
tryckpressarna. Kommunikationen mellan de olika bokbinderimaski-
nerna sker med hjälp av två olika programvaror, FCS 100 och CompuCut. 
Affärssystemet, technoLOGIC som all information kommer återkopplas i 
levereras av Rogler Software som samarbetar med KBA. Innan Företaget 
AB bestämde sig för Rogler och technoLOGIC tittade man på andra mer 
komplexa och kanske bättre affärssystem. Det faktum att Rogler och KBA 
har ett samarbete ger trygghet i att kommunikationen mellan systemen 
kommer att fungera. [20, 13]

3.3.1 Rogler Software
Rogler Software är ett mjukvaruföretag som samarbetar med KBA vad 
gäller överföring av information inom den grafiska branschen. Företaget 
AB har köpt in MIS-systemet technoLOGIC och planeringssystemet tech-
noPLAN. 

technoLOGIC
technoLOGIC erbjuder automatiserad kalkylering för den grafiska indu-
strin. Kalkylen är uppdelad inom områdena prepress, tryckeri, bokbinderi 
och externa tjänster. Programmet får information om tidigare jobb och 
kunder via JMF. Bl a produktionstider, pappersförbrukning och produkt-
specifikationer (antal sidor, upplaga osv), dvs allt som berör produktionen 
kan tas in. Information om nya kunder skrivs in i systemet manuellt. 

Variationskalkylering hjälper till att enkelt göra kostnadsjämförelser. 
Kalkylunderlaget lämnar sedan information om beräknad produktionstid 
och kostnader för framtida jobb. I technoLOGIC är det även möjligt att 
räkna på lönsamheten på varje projekt. Kalkylen omvandlas enkelt till 
en digital arbetsorder med en utskjutningsmall. Programvaran erbju-
der också ett säljstöd, där all information om varje kund samlas (CRM 
– Customer Relationship Management). I lättöverskådliga diagram och 
tabeller kan man ta fram allt underlag om t ex tidigare ordrar, reklama-
tioner kunder, ledtider. [26, 13]
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technoPLAN
technoPLAN är en digital planeringstavla där varje jobb visas som ett 
planeringskort och hanteras grafiskt med ”drag and drop”-teknik. Vid 
omplacering av ett planeringskort kan man välja att tillåta efterföljande 
jobb att automatiskt flytta i förhållande till detta. Varje planeringskort 
innehåller all information om jobbet och visas om kortet aktiveras. 
technoPLAN är sammankopplat med kostnadsställena i produktionen. 
Statusen på planeringstavlorna uppdateras automatiskt via JDF och 
JMF. Man kan också göra manuella ändringar i varje jobb, t ex ändring 
av tidsåtgång och produktionsdatum. Om det finns flera produktionsav-
delningar som är beroende av varandra, t ex tryckeri och bokbinderi, kom-
mer en ändring i tryckeriets technoPLAN även synas i planeringstavlan 
för bokbinderiet. [27, 13]

3.3.2 Agfa ApogeeX
ApogeeX används i prepress för att förbereda en digital fil mha ett digitalt 
flöde. Här lägger man själv upp olika alternativ för hur hantering av en 
PDF ska ske. Här kan man välja vilka vägar en felaktig PDF ska gå. Om 
PDF:en t ex innehåller lågupplösta bilder eller saknade teckensnitt leds 
filen antingen vidare till en annan mapp eller direkt tillbaka till kund 
med ett felmeddelande. Företaget AB gör i dagsläget många korrigeringar 
åt kund. På senare tid har debitering av korrigeringar börjat göras. En 
korrekt fil leds vidare för att renderas, separeras och på annat sätt förbe-
redas för att skriva ut plåtar. Om ApogeeX är integrerat i ett JDF-flöde 
kan man automatisera PDF-hanteringen fullt ut. [15, 13]

3.3.3 KBA Logotronic Professional
KBA Logotronic Professional är ett styrsystem som kontrollerar KBAs 
tryckpressar. Data utbyts med MIS-systemet via JDF/JMF-gränssnittet. 
[8]

3.3.4 Heidelberg
Efterbehandligsservern tar emot JDF-information om det aktuella jobbet. 
Utifrån denna information genereras ett program för önskad efterbehand-
ling. Kommunikationen mellan efterbehandlingsservern och maskin sker 
antingen via mjukvaran CP 2000 eller POLAR CompuCut, beroende på 
vilken efterbehandlingsmaskin det gäller.

Prinect FCS 100
FCS 100 är mjukvaran som styr Heidelbergs fals- och häftmaskiner. FCS 
100 innehåller ett fals- och häftbibliotek och ser till att maskinerna auto-
matiskt ställs in efter givna värden via JDF.

POLAR CompuCut
Skärprogrammen genereras på en dator för att överföras till skärmaski-
nen genom POLAR CompuCut. Det betyder att skärmaskinen redan är 
programmerad för nästa jobb när det föregående jobbet fortfarande hål-
ler på att utföras. POLAR CompuCut är ett programsystem uppbyggt av 
moduler som kan uppgraderas individuellt efter kundens behov. [9]
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3.4 Företaget AB:s implementeringsplan

Fig. 1. Översiktsbild över JDF-kommunikationen och de olika hård- och mjukvarornas 
kopplingar till varandra. [13]

Till en början kommer Företaget AB att koncentrera sig på att installera 
och köra alla hårdvaror utan inflytande av JDF. Så småningom kommer 
man etappvis att börja utnyttja maskinernas JDF-kompabilitet. [13]. 
Åsikterna om när man kommer att ha ett fullt fungerande JDF-flöde i 
hela produktionskedjan går isär bland de involverade på företaget. Buden 
är årsskiftet 2006/2007, sommaren 2007 och inom två till tre år. 
Implementeringen kommer ske i följande tre steg:

Steg 1: Installation av hård- och mjukvaror.
Steg 2: Återrapportering med JMF.
Steg 3: Full JDF-styrning
[13, 20, 19]

Vid inköp av mjukvaror och hårdvaror har avtal slutits med alla leveran-
törer där de garanterar att systemen kommer att fungera tillsammans i 
ett JDF-flöde. [13] Företaget AB känner stort engagemang från leverantö-
rerna eftersom implementeringen är en av de första i sitt slag i Sverige och 
mycket står på spel. Ett misslyckande skulle inte bara slå mot Företaget 
AB utan även leverantörerna riskerar att förlora förtroendet hos framtida 
kunder. Man har helt enkelt ögonen på sig från branschen. [20]

3.4.1 Prepress
Idag används redan Agfa ApogeeX i prepress. En uppdatering av vissa 
funktioner ägde rum i april, under projektarbetets gång. I februari invig-
des den nya tjänsten ”Företaget AB:s WebbApproval”. Den nya tjänsten 
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tillåter kunden att leverera, korrekturläsa och godkänna den färdigrip-
pade filen direkt på sin dator via en internetuppkoppling. Detta spar 
mycket tid för kunden i form av färre möten, postgång och bud angående 
korrektur eftersom plotterkopian inte längre behövs. Dagens prepress-
flöde är idag redo att användas i ett JDF-flöde. [15]

3.4.2 Bokbinderi
I dag har man fem falsmaskiner varav en mycket sällan används. Under 
vecka 19 kommer fyra nya falsmaskiner att installeras. De kommer att 
ställas bredvid de gamla falsmaskinerna. Detta innebär att produktionen 
kan fortsätta utan avbrott under installationen av de nya maskinerna. 
Den nya placeringen innebär att maskinerna kommer att kunna matas 
med papper från två olika håll. Tidigare kunde de bara matas från sidan 
eftersom de stod för tätt intill väggen. [19, 16]

Den nya häftmaskinen levereras och installeras under vecka 19. 
Häftmaskinen kommer stå på samma plats som den befintliga vilket 
innebär ett stopp i produktionen under installationstiden. All häftning 
kommer därför under denna tid att läggas ut på andra företag. 
För att minimera antalet jobb som måste läggas ut på andra företag job-
bar man i treskift inför stillaståendet. [20, 16]

Skärmaskinen och tillhörande avläggare levereras under första halvan av 
september. Idag finns två skärmaskiner med tillhörande skakbord. Efter 
nyinstallationen behålls en av de gamla skärmaskinerna tills den nya 
maskinens kapacitet säkerställts. [16]

All installation av nya maskiner och demontering av gammal utrustning 
kommer att göras av Heidelberg enligt avtal. [16]

3.4.3 Affärssystem
I nuläget förs grunddata in så som t ex timpriser och ledtider i technoLO-
GIC som förberedelse för övergången. Dessa data baserar sig på data från 
de nuvarande maskinerna och arbetssätten. Kompenseringar i inmatad 
data har gjorts efter hur man tror att de nya maskinerna presterar. Det 
enda hinder för att börja använda sig av technoLOGIC idag är att koppling 
mellan utskjutningsprogrammet Preps saknas. Detta är något som Rogler 
just nu jobbar med att åtgärda. När detta är åtgärdat finns inte längre 
några hinder för att börja använda technoLOGIC. Enligt plan beräknas 
det gamla affärssystemet ersättas av det nya i juni. Ersättningen kommer 
att vara definitiv, dvs ingen parallellkörning kommer ske. Detta för att 
undvika förvirring, kommunikationsproblem och för att alla snabbt ska 
komma igång och  arbeta med technoLOGIC. Innan övergången kommer 
berörd personal att få utbildning i det nya systemet. Tryckeriet räknar 
med att det under en veckas tid kommer att råda förvirring bland använ-
darna inom företaget men detta är inget som kunden ska behöva märka. 
[20]
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technoPLAN, den digitala planeringstavlan, kommer börja användas 
parallellt med den nuvarande planeringstavlan tills främst produktions-
ledaren känner sig trygg med systemet. [20]

3.4.4 Tryckeri
Under sommaren kommer KBA att demontera den befintliga 5-färgs 
tryckpressen och därefter, vecka 26, montera den nya 8-färgs tryckpres-
sen. Den beräknas börja användas i mitten av augusti. I oktober kommer 
press nummer två att installeras. Detta innebär att tryckeriet under 
några månader kommer att behöva ha två olika ICC-profiler, en till KBA 
tryckpressen och en till de gamla Mitsubishi pressarna. [15, 19]

3.5. Framtidsvision

Vision 1
”All handpåläggning, dvs alla processer som inte förädlar trycksaken ska 
tas bort för att effektivisera. I och med valet av tryckpressar kommer de 
optimala jobben vara 16-sidiga trycksaker i A4-format. Specialiseringen 
kommer vara mot stora jobb, dvs trycksaker med stor upplaga och många 
sidor (16 x X antal sidor). Marknadssegmentet kommer troligtvis vara det 
samma som tidigare”. [20]

Vision 2
”Ett JDF-flöde ska vara ett verktyg för att kunna utnyttja varje minut och 
varje sekund till fullo. Effektivitet är ett nyckelord som ska nås genom en 
mer standardiserad industrilik process. Standarden ska vara tillräckligt 
snäv för att vinna effektivitet och produktivitet men tillräckligt vid för att 
kunden fortfarande ska ha en valmöjlighet för sin slutprodukt”. [19]
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4. Kundnytta med JDF

4.1 Interna kunder
Alla medarbetare som ingår i en process på företaget skall ses som interna 
kunder. Medarbetarna uppträder omväxlande i rollerna kund, producent 
och leverantör. Om medvetenheten att man agerar olika vid olika situa-
tioner finns, och att man i en process är beroende av varandra kan kund-
nyttan identifieras. Även ledningen skall ses som interna kunder då de 
levererar viktig information till medarbetarna. [6]

Under detta kapitel följer en kort beskrivning av arbetsfördelning på 
varje avdelning som det ser ut idag och hur det är tänkt att fungera efter 
en implementering av JDF. De för- och nackdelar med ett JDF-flöde, som 
frmkommit under proektets gång, kommer att presenteras under varje 
avdelning. Det finns dock några för- och nackdelar som inte kan tillskri-
vas någon särskild intern kund utan som gäller hela företaget. 

Fördelar
Den totala makulaturen skulle kunna minska i och med att automationen 
förebygger att fel uppstår och att pressarna snabbt kommer upp till givna 
densitetsvärden. I och med att även bokbinderimaskinerna kommer att 
ställas in efter JDF-informationen kan man förvänta sig att makulatur 
pga mänskliga faktorn minskar och därigenom minskar spillet. Detta gör 
också att tryckeriet teoretiskt skulle kunna minska överupplagan som 
idag trycks.

Tillgång av material som t ex plåtar, tryckfärg och dyligt kan man genom 
återrapportering ha en mycket god överblick på. I Rogler finns en automa-
tisk beställningsfunktion där man kan välja om förbrukningsvarorna ska 
beställas automatiskt i särskilda tidsintervall eller om den automatiska 
beställningen ska ske när fastställda brytpunkter uppnås. 

Nackdelar
Stora förändringar kan verka skrämmande för personalen. Rädslan kan 
uttryckas på många sätt som är mindre fördelaktiga för företaget. T ex är 
en reaktion att personer inte tillämpar den nya tekniken fullt ut. Genom 
information och utbildning av personal kan man öka förutsättningen för 
en lyckad implementering.

Om mängden information inte begränsas och anpassas efter använd-
ningsområde (tryckarna behöver t ex bara se sin specifika data osv) så blir 
det snabbt rörigt och svårnavigerat.

4.1.1 Styrelse och ledning
Företagsledningen består av VD, vVD, produktionschef och marknads-
chef. I styrelsen sitter de fyra delägarna samt två personalrepresentanter. 
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Styrelsen och ledningen ansvarar bl a för att data samlas in och analyse-
ras och utifrån detta sätts mål upp för företagets verksamhet. I dagsläget 
samlas data in genom handskrivna formulär och genom affärssystemet 
Admera. Materialet är inte särskilt exakt eftersom personalen oftast 
dokumenterar tider och händelser i efterhand. I ett JDF-flöde kommer 
återrapportering genom JMF säkerställa att korrekt data tillförs syste-
met. [10, 20]

Fördelar
Tack vare återrapporteringen kommer man lättare att kunna ha pro-
cesskontroll som kan användas för att effektivisera och jobba för en ökad 
produktivitet. Efterkalkyler kan göras exakt och löpande medan ett jobb 
fortfarande finns i processen. Statistik och analys på lönsamheten kom-
mer att bli mer lätthanterligt. Kontroll över mantimmar som kan använ-
das som underlag till omstrukturering av insatser.

Nackdelar
En svårighet kan vara att bestämma vilken data man vill ta till vara på. 
Görs inget urval från början finns risk att man fokuserar på ”fel” typ av 
data. En annan stor nackdel är att det finns risk att kontroll av mantim-
mar utnyttjas på fel sätt och istället används som övervakning.

4.1.2 Produktionsledning
Produktionsledningen utgörs av två personer, den ena ansvarar för pro-
duktionsplaneringen i tryckpressarna och den andre för planeringen i bok-
binderiet. Produktionsledningens uppgift är att planera in produktionen 
på de olika avdelningarna och se till att man vinner högsta möjliga effek-
tivitet. Även att göra mätbar uppföljning av produktionen och uppföljning 
av reklamationer ingår i arbetsuppgifterna. Produktionsplaneringen 
sker utifrån en planeringstavla som visar när och vad som ska produ-
ceras inom de närmsta fem veckorna på varje maskin. Varje produktion 
markeras med ett eller flera kort där det framgår vad ordern innehåller. 
Tavlan för tryckpressarna bevakas av tryckförmännen, projektledarna 
och prepress. Även säljkåren har nytta av att överblicka produktionspla-
neringen. Planeringstavlan för bokbinderiet bevakas av produktionsleda-
ren för tryckpressarna. Denne förmedlar sedan informationen muntligt 
till bokbinderipersonal. De båda tavlornas planeringskort möbleras om 
relativt ofta beroende på vilka villkor nyinkomna ordrar har. 

En digital planeringstavla där man använder sig av ”drag and drop”-tek-
nik kommer så småningom att ersätta dagens planeringstavla. 

Fördelar
Mycket tid kommer att sparas eftersom informationsdata om varje 
jobb som projektledarna redan skrivit in används. En förändring i en 
order, t ex ändrad upplaga eller annat format uppdateras automatiskt. 
Samkörning mellan de båda produktionstavlorna underlättas eftersom 
all information ligger på en databas och att förflyttning av ett jobb i 
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tryckplaneringstavlan direkt indikeras på planeringstavlan i bokbinde-
riet. Produktionsledarna spar tid genom att de slipper ge en övergripande 
rapport via telefon till säljarna som är placerade på säljkontoret. Däremot 
kommer fortfarande kontakten dem emellan att fortsätta när det gäller 
att verkligen planera in ett jobb.

Nackdelar
Risk finns att planeringstavlorna blir röriga och svåra att överblicka. 

4.1.3 Administration
På administrationsavdelningen jobbar en ekonom, en receptionist, en 
administratör och en datatekniker. Ekonomen sköter bokföring, redo-
visning, budget, bokslut och kontakt med myndigheter. Receptionisten 
och administratören sköter faktureringar, löneadministration och annat 
administrativt. Datateknikern har ett övergripande ansvar för IT-utveck-
ling, utbildning och prepress. Utbildning hålls både internt och externt. 
För externa kunder är det främst utbildning inom PDF-hantering och 
användning av ICC-profiler. I dagsläget är det inte säkerställt att dagens 
administrationsprogram kommer att kunna länkas samman till det nya 
affärssystemet Rogler. [11, 13]

4.1.4 Säljkår
Säljkåren består av åtta säljare placerade på säljkontoret och på huvud-
kontoret. Även marknadschef, VD och vice VD har viss säljande funktion. 
Säljarna söker själv aktivt upp sina kunder och bokar in kundbesök. 
Dessutom köps tjänster av ett externt bolag som bokar in kundbesök åt 
Företaget AB. Säljarna har en viktig roll i att känna av kundens eko-
nomiska tolerans innan ett offertförslag lämnas. I dag har säljarna sin 
kunddatabas i Outlook express. Denna programvara är mycket dåligt 
anpassad för att fungera som säljstöd, dels för att det inte finns någon 
koppling till dagens affärssystem, dels upplever säljarna programmet som 
mycket svårhanterligt, svåröverskådligt och med en otillförlitlig sökmotor. 
Det nya säljsystemet kommer att vara integrerat i affärssystemet. [14]

Fördelar
Mycket tid kommer att kunna sparas genom att all information blir mer 
lättillgänglig. Säljarna behöver inte längre dubbelkontrollera uppgifter 
i de olika systemen. Tillförlitligheten blir bättre. Mer information kan 
lagras och dessutom lätt hittas eftersom all kundspecifik data presente-
ras ihop samlat på ett bra sätt. Effektiviteten frigör tid som istället kan 
läggas på att bearbeta fler/nya kunder. Säljarna kommer att kunna spåra 
var ett produktionsjobb befinner sig utan att fysiskt behöva genomsöka 
tryckeriet, särskilt användbart blir detta för säljarna placerade på säljkon-
toret. Återrapporteringen kommer att innebära att man får mycket bra 
underlag över vilka jobb som är lönsamma. På så vis kan säljarna bättre 
fokusera sina insatser på lönsamma jobb och kunder. Återrapporteringen 
av produktionsjobben bidrar med att säljarna kan utföra en mer precis 
uppföljning av varje jobb för att säkerställa att kunden är nöjd och för 
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att få ytterligare ett tillfälle att fördjupa sina affärsrelationer. Tid kan 
sparas genom att produktionsplaneringstavlan kan överblickas på skärm. 
Dessutom kan säljarna på säljkontoret med större säkerhet kunna erbju-
da kunder särskilda leveranstider. Planeringstavlan kan fungera som en 
morot för säljarna då de lätt kan se hur mycket jobb som finns inplanerat 
i tryckpressarna, och var man kan placera in kommande jobb.

Nackdelar
Risk att nyanser i kommunikationen mellan säljare och projektledare 
missas om för stor del av kommunikationen är digital. Tillförlitligheten 
skulle kunna minska om säljarna lägger sig på olika grad av utnyttjande 
av programvaran. Planeringstavlan skulle kunna leda till negativ stress 
och press på säljkåren.

4.1.5 Projektledning
Tre personer jobbar som projektledare på Företaget AB. Dessa tar över 
kontakten med kund när en order skapats. Projektledarna är spindeln i 
nätet när det gäller kundkontakt. De har utöver kunden en nära kontakt 
med säljare, prepresspersonal och produktionsledare. Till arbetsuppgif-
terna hör att räkna offerter, registrera order i bokföringssystemet, göra 
externa inköp från underleverantörer, stämma av order mot offert, ansva-
ra för att ordern är komplett vid överlämnade till produktion och skicka 
orderbekräftelse till kund. [23, 17]

Fördelar
Att skriva offerter kommer att bli enklare eftersom systemet innehål-
ler exakta ledtider osv. Utskjutningmallar kan hämtas mer eller mindre 
automatiskt varvid mycket tid sparas på att projektledaren själv slipper 
räkna fram vilken mall som passar bäst. Smidig åtkomst av kundinforma-
tion som säljarna skrivit in. Projektledarna spar tid genom att de slipper 
ge en övergripande rapport via telefon till säljarna som är placerade på 
säljkontoret. Man kan i systemet följa upp leveranser av gods och slipper 
engagera annan personal för detta.

Nackdelar
Eftersom projektledarna för in en stor mängd information om varje jobb 
ställer det stora krav på att data som förs in är korrekt. Ett litet misstag 
kan leda till stora konsekvenser senare i kedjan.

4.1.6 Prepress
På prepressavdelningen jobbar sammanlagt sex personer. Material kom-
mer in digitalt som PDF eller som öppna dokument via FTP, e-mail och i 
sällsynta fall på CD och DVD. Inkommet material kontrolleras i ett flö-
dessystem där de öppna dokumenten konverteras till PDF. I flödessyste-
met anpassas sedan dokumenten för tryck. Därefter rippas de och en plot-
terkopia skrivs ut i någon av bläckstråleskrivarna. När kunden kräver 
görs ett förprovtryck som tas fram i en ”Agfa Approval”. Förprovtrycket 
är laminerat i fyra färgskikt på ett ark av samma kvalitet som man 
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ämnar trycka på och skapar ett rastrerat förprovtryck där möjlighet att 
upptäcka t ex moiré är möjligt. När kunden godkänt och skickat tillbaka 
plotterkopian och eventuellt förprovtryck skrivs plåtar ut på en av de två 
CTP-utrustningar som finns.

Företaget AB:S WebbApproval
Sedan en tid tillbaka kan nu kunder skicka sina pdf-filer via ett webb-
gränssnitt – Företaget AB:s WebbApproval från Agfa ApogeeX. För att 
en kund ska kunna skicka sina filer på detta sätt krävs ett konto. När 
en order lagts skapar prepresspersonalen ett flöde anpassat för den 
produktion som kunden beställt. Det flödessystem som byggs upp är det 
samma som för alla andra kunder. Skillnaden är att med Företaget AB:
s WebbApproval godkänner kunden sin trycksak via webben, utan plot-
terkopia, kunden kan själv byta ut sidor och göra korrigeringar innan 
godkännande. Tanken med WebbApproval är att varje inkommet jobb ska 
behöva så lite hantering av prepresspersonalen som möjligt. För att flödet 
ska kunna utnyttjas maximalt krävs korrekta pdf:er. Strävan är att få 
alla kunder att använda Företaget AB:s WebbApproval. [15]

Fördelar
Information om varje jobb i form av upplaga, format, antal sidor osv kom-
mer överföras via en JDF-fil från affärssystemet till ApogeeX. Eventuella 
ändringar uppdateras automatiskt. Detta spar tid för prepresspersonalen 
och minskar risk för fel vid snabba ändringar. Planeringstavlan kommer 
att vara lättåtkomlig från datorerna på prepressavdelningen vilket spar 
tid då personalen slipper gå till tavlan varje gång man vill kontrollera 
produktionsplaneringen. Mindre tid kommer att behöva läggas på att 
hantera varje jobb för sig eftersom mycket av tryckanpassningen sker 
automatiskt. Därför kan istället tiden man tjänar läggas på att agera 
support åt kunder. Arbetsuppgifterna blir därigenom mer varierade vil-
ket borde vara en stor fördel för personalen. Tack vare Företaget AB:s 
WebbApproval hamnar mer av ansvaret på kund. Prepress behöver inte 
hantera utbyte av sidor osv.

Nackdelar
Om Företaget AB:s WebbApproval av någon anledning ligger nere måste 
prepresspersonalen snabbt kunna återgå till att jobba manuellt. Detta 
kommer att kräva mycket extra tid för varje jobb som man inte har beräk-
nat för.

4.1.7 Tryckeri
I tryckeriet finns tre tryckpressar; en fyrfärgspress, en femfärgspress 
och en åttafärgspress S/W, alla från Mitsubishi. I tryckeriet jobbar åtta 
personer i tvåskift. Vid hög beläggning i tryckpressarna tar man även 
in två extra personer och jobbar i treskift. Dagtid jobbar fyra tryckare 
under ett skift, en person per tryckpress och en som assisterar. Vanligtvis 
placeras den assisterande personen vid S/W-tryckpressen så att det 
blir två stycken som sköter den. Tryckförmannen förser tryckarna med 
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plåtar och tar emot plotterkopiorna från prepress. Vid intag kontrolle-
ras alltid trycket mot den utskrivna plotterkopian (endast korrektur, ej 
färg). Tryckarna strävar alltid mot densitetsvärden men när förprovtryck 
finns används dessa som färglikare. Redan idag tar tryckpressarna emot 
CIP3-information, dvs de specifika färginställningarna för varje plåt. 
En fysisk ordersedel som medföljer plåtarna talar om hur många ark 
som ska tryckas och på vilken papperskvalitet. Tryckarna ställer genom 
knapptryckningar in pressen efter arkformat och arktjocklek. I ett JDF-
flöde ersätts den fysiska ordersedeln av en digital JDF-ticket. Denna 
innehåller samma information som ordersedeln. Genom JMF tolkas datan 
i JDF-ticketen och tryckpressen ställer automatiskt in sig efter aktuella 
pappersegenskaper. JMF återrapporterar sedan automatiskt all data om 
det tryckta jobbet, t ex antal ark som gick igenom, eventuella stopp, tid 
för hela tryckningen. Efter tryckningen kör tryckarna in de färdigtryckta 
arken till bokbinderiet. [18]

Fördelar
Tryckarna slipper hålla reda på ordersedlar. All manuell återrapportering 
försvinner. Den negativa stress som tryckarna kan känna över att snabbt 
ställa in pressarna vid intag försvinner. All intressant information om res-
pektive jobb kan snabbt tas fram tack vare åtkomst till affärssystemet. 

Nackdelar
Risk att yrkesstoltheten minskar eftersom automationen minskar hant-
verksmässigheten. 

4.1.8 Bokbinderi
Här jobbar totalt 12 personer. Bokbinderiet består av två likadana skär-
maskiner, fem falsmaskiner och en häftmaskin. Den minsta falsmaskinen 
har enbart fickfalsar och falsar upp till åtta sidor. De övriga falsarna har 
både fick- och knivfalsar, dessa falsar ark upp till 16 sidor. En av falsma-
skinerna köptes in speciellt för att kunna serva en stor kund men används 
nu mycket sällan. Till alla maskiner kan en extra modul kopplas på för att 
öka antalet falsveck. På falsavdelningen jobbar sex personer i tvåskift.

Häftmaskinen kan blada i fem ark och har möjlighet att lägga på ett 
omslagsark plano, dvs omslaget behöver inte falsas innan. Trimning av 
den häftade trycksaken sker inline. Inför nyinstallationen jobbar fyra 
personer treskift i häftmaskinen. 

Skärmaskinerna ställs in inför varje jobb. Det finns möjlighet att spara 
upp till 100 tidigare inställningar i varje skärmaskin. I anslutning till 
varje maskin finns ett skakbord och en avläggare. Skärarna är två 
stycken och de jobbar parallellt i ett dagskift. När nya jobb ska skäras 
som har annorlunda utskjutningar måste skärpersonalen mäta för hand 
och därefter ställa in skärmaskinen manuellt för varje nytt snitt som ska 
göras. Återkommande produktioner som ej är lagrade i maskinen ställs 
in efter dummies som skärpersonalen sparat från tidigare tillfällen. Dock 
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är det vanligt att de återkommande jobben tryckts i en annan tryckpress 
vilket gör att annan utskjutning använts och skärmärkena har ändrat 
position. [12, 16]

JMF kommer att tolka JDF-ticketen som innehåller all data för respek-
tive maskin om det aktuella jobbet. Maskinen ställs om automatiskt. Den 
automatiska omställningen i kombination med nya snabba maskiner 
minskar tiden för varje jobb avsevärt. Återrapportering via JMF sker av 
all data kring påbörjade och avslutade jobb.

Fördelar
Bokbinderipersonalen slipper ställa om maskinerna manuellt vilket är 
tidskrävande och många gånger ganska krångligt och svårt att komma 
åt. Lösa ordersedlar blir ett minne blott och man slipper hålla ordning på 
dessa. All intressant information om respektive jobb kan snabbt tas fram 
tack vare åtkomst till affärssystemet. Manuell återrapportering försvin-
ner vilket frigör mer tid och tvånget att jobba med byråkrati försvinner. 
Denna tidsvinst kan t ex ägnas åt packning efter specificerade listor för 
att underlätta belastningen för expeditionen. Risken för fel minskar tack 
vare automatisk inställning via JDF-instruktioner. En stor fördel är att 
det kommer underlätta för den personal som vill variera sina arbetsmo-
ment och lära sig manövrera de andra maskinerna i bokbinderiet.

Nackdelar 
Yrkesstoltheten riskerar att minska eftersom mindre hantverksmässig 
manövrering av maskinerna krävs. Dåliga kunskaper i att navigera i ett 
datasystem kan leda till att man missar viktig information. 

4.1.9 Expedition
På expeditionen jobbar en person. Den personen ansvarar för att leve-
ranser kommer iväg i tid och att budbilar och övrig spedition bokas. 
Avstämning med produktionsledaren för bokbinderiet sker dagligen för 
att hela tiden vara uppdaterad med vilka leveranser som ska bokas och 
när de ska skickas. Avstämning görs genom att listor över framtida leve-
ranser (inom de närmsta dagarna) lämnas över. Informationen finns att 
hitta i Admera, men eftersom programmet upplevs som invecklat gör man 
avstämningen som en säkerhetsåtgärd. Till arbetsuppgifterna hör också 
att packa avgående gods och ta emot inkommande gods, dock ej pappers-
pallar. I vissa fall packas godset rätt redan i bokbinderiet. Det händer att 
bokbinderiet förses med instruktioner från expeditionen för hur godset 
ska packas på bästa sätt för att kunna levereras i olika upplagor till olika 
adresser. En stor del av inkommande gods är legoproduktioner som åter-
kommer till Företaget AB för vidarebefordring till kund.

Fördelar
Programmet Log Trade som idag används för att skriva ut fraktsedlar, 
ersätts med Roglers egen modul. Detta resulterar i att dubbelarbetet med 
att föra över information mellan programmen försvinner. Det ger förut-
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sättning för att en handskriven lista inte behöver överlämnas av bokbin-
deriförmannen. Mindre assistering krävs till projektledare och säljare i 
spårning av gods.

4.1.10 Lager
En person ansvarar för att tryckeriet har rätt pappreskvaliteter hemma 
inför en tryckning. I arbetsuppgifterna ingår att beställa papper, föra in 
mottagna pappersleveranser och se till att korrekta uppgifter vad gäl-
ler att rätt pappersupplaga är inlagd i Admera. Lagerarbetaren håller 
sig ständigt uppdaterad när det gäller ändringar i produktionstavlan. 
Noteringar på papper med information om beställare och ordernummer 
skrivs ner, för att sedan ta fram relevanta uppgifter från datorn. Papper 
som inte finns hemma beställs. Beställning av specialpapper görs efter 
samråd med förmannen för bokbinderiet. Från lagret hämtas papper dag-
ligen och körs in till tryckeriet i väntan på att användas i tryckpressarna. 
Man försöker ha ett så litet lager som möjligt, men papper av udda kva-
liteter och format blir lätt stående och upptar utrymme. Lagerarbetaren 
kommer att ha tillgång till TechnoPLAN när den börjar användas.

Fördelar
Tack vare TechnoPLAN kommer tidsvinster att göras, eftersom att man 
slipper föra över information från planeringstavlan direkt. TechnoPLAN 
uppdateras i realtid, vilket minskar risken för att ändringar missas.

4.2 Externa kunder
Externa kunder i den här rapporten syftar till de kunder som köper tryck-
tjänsten av Företaget AB.

4.2.1 Identifikation av kunder
Företaget AB har delat in sin kundbank i tre kategorier; A-, B- och C-
kunder. Bland kunderna återfinns reklambyråer, produktionsbolag och 
direktkunder, dvs företag med egen originalframställning. Kundbanken 
som ligger som underlag för utredningen är från år 2005. Där ingår totalt 
227 kunder. Till segmentet A-kunder räknas kunder som köper tjänster 
för över 500 000 kr/år. B-kunder köper tjänster för mellan 95 000 och 
499 000 kr/år. Resterande andel kunder hör till segmenter C-kunder. 
Under år 2005 utgjorde A-kunderna 22% och B-kunderna 26% av den 
totala kundbanken.

År 2005 stod A-kunderna för 82% av omsättningen, B-kunderna stod för 
14% och C-kunderna för 4%. 

I följande nulägesanalys av orderhistorik har endast perioden 2005-01-01 
till och med 2005-04-30 granskats. En avgränsning av tiden har gjorts 
för att kunna göra analysen på ett mer lätthanterligt sätt. I samråd med 
ledningen och projektledare har ovan nämnd period valts då man anser 



Erik Isaksson
Zandra Yveborg
Examensarbete, 10 p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Kundnytta med JDF-flöde

23

att den speglar årets verksamhet på ett bra sätt. Totalt var det 473 ordrar 
uppdelat på 123 kunder under den givna perioden, varav 38 stycken var 
A-kunder, 34 stycken B-kunder och 51 stycken C-kunder. A-kunderna stod 
för 57% av ordrarna, B-kunderna för 22% och C-kunderna för 21% av alla 
ordrar under perioden. (Se tabell 1).

050101-050430 Antal Fakturerade ordrar

A-kunder 38 (31%) 270 (57%)

B-kunder 34 (28%) 103 (22%)

C-kunder 51 (41%) 100 (21%)

Totalt: 123 st 473 st

Tabell 1. Identifiering av antal kunder och antal fakturerade ordrar per kundsegment 
under perioden 050101–050430

4.2.2 Identifikation av produktionsjobb
Huvudidén med JDF-flöden är att automatisera så långt det är möjligt för 
att vinna effektivitet och produktivitet. För att kunna utnyttja ett JDF-
flöde till fullo krävs att man inför ett antal mallbibliotek för varje inver-
kande faktor i en färdig trycksak, t ex format, omfång och papper. Dels 
skapas mallar i affärssystemet, dels i utskjutningsprogrammet. Mallarna 
i affärssystemet Rogler talar om vilka standarder som går att välja mel-
lan vad gäller omfång, format och efterbearbetning (häftning alternativt 
limbindning). Utifrån denna information hämtas utskjutningsmallar i 
programmet Preps. Dessa mallar innehåller information om sidantal per 
ark, sidformat och pappersformat. Tryckeriet vill ha så få mallar som 
möjligt för att standardisera sin produktion. Ett för stort mallbibliotek är 
svårhanterligt, ”man ser inte skogen för alla träden” [13], och syftet med 
ett JDF-flöde och standardisering försvinner. Man räknar med att behöva 
ha maximalt 100 utskjutningsmallar och med dessa ska täcka 70-80% av 
de inkommande jobben som då kommer hanteras med full automation.

I detta projektarbete har fokus lagts på kundens beteende. Enligt Kotler, 
så är det fem gånger dyrare att attrahera nya kunder än att behålla 
befintliga [4]. I boken ”Kvalitet från behov till användning” finns att 
läsa:
 ”Centralt i dagens syn på kvalitet är att alltid sätta kunderna i centrum. 
… Att sätta kunderna i centrum innebär att man aktivt tar reda på vad 
kunderna vill ha och sedan systematiskt under utveckling och tillverk-
ning av varor och tjänster försöker uppfylla dessa behov och förvänt-
ningar”. [6]

Vid stora upplagor utgör papperskostnaden en stor del av produktionsjob-
bet. I dagsläget hanteras upp till hundra olika arkformat och papperskva-
liteter årligen. Den största delen utgörs av tre arkformat. Genom att ratio-
nalisera bort udda papperssorter ur lagret och istället öka omsättningen 
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av utvalda standardpapper kan man undvika onödig kapitalbindning. 
Samtidigt kan ett bättre pris från pappersleverantören förhandlas fram. 
Arkformat väljs utifrån vilket format den slutgiltiga trycksaken ska ha. 

Med detta som grund har variationen av format på produktionsjobben 
hos Företaget AB identifierats genom att analysera fakturerade ordrar 
under en begränsad tidsperiod. Variationen mellan formaten var stor och 
många format förekom endast en eller ett par gånger. Utifrån resultatet 
beslutades att en rimlig brytpunkt gick vid fyra ordrar per format, dvs 
format som förekommer färre än fyra gånger under perioden ej vanligt 
förekommande format, hädan efter kallat ”standardformat”. Detta resul-
terade i 16 standardformat. På grund av att ett av dessa standardformat 
(140x165 mm) nyttjades av en stor A-kund som nu gått i konkurs har 
antalet standardformat reducerats till 15 stycken. Detta ger dock inga 
större skillnader på den totala fördelningen mellan standardformat och 
icke standardformat som presenterats. Det totala antalet ordrar under 
perioden ändras från 473 till 453 stycken. Det absolut vanligast förekom-
mande formatet är stående A4 (210x297 mm) som användes i 61% (183 
st) av de undersökta jobben. Se diagram 1 och bilaga C. De identifierade 
standardformaten skulle förslagsvis kunna utgöra stommen i bibliote-
ket för utskjutningsmallarna. Varje standardformat som läggs in som 
utskjutningsmall har ett antal varianter beroende på om produkten ska 
häftas eller limbindas och hur många sidor varje ark kan innehålla. För 
att förtydliga detta ges ett exempel: för en produkt med formatet 210x297 
mm behövs två grupper av utskjutningsmallar; en för häftning och en för 
limbindning. Var och en av dessa grupper innehåller fyra mallar för hur 
sidorna ska placeras på arket. I slutändan kräver alltså ett utskjutnings-
bibliotek för formatet stående A4 åtta olika utskjutningsmallar. 

 Diagram 1. Kartläggning av de mest vanligt förekommade produktionsjobben 
 angående format under perioden 050101–050430.

Format: 210x297 mm

Limbindning Häftklammer

2-sidig

4-sidig

8-sidig

16-sidig

Fig. 2. Åtta olika utskjutningsmallar 
krävs för att kunna erbjuda kun-
den alla möjliga omfång för en 
limbunden eller klammerhäftad 
produkt i formatet 210x297 mm.
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De 15 standardformaten som tagits fram har grupperats efter hur flitigt 
använda de är av respektive kundkategori. Det har visat sig att A- och 
C-kunder i högre grad använder standardformat än icke standardformat. 
I kategorin B-kunder läggs ungefär lika många ordrar i standard- som i 
icke standardformat.

Diagram 2. A- och C-kunder köper mer standardformat än udda format.

De 15 olika standardformaten som valts ut kräver sammanlagt sex olika 
arkformat. Här kan tryckeriet ta ställning till hur många olika arkfor-
mat man anser vara lönsamt att jobba med. Till varje arkformat brukar 
vanligtvis tryckerierna dessutom kunna erbjuda minst tre olika pap-
perskvaliteter, bestruket, silk och obestruket som sina ”huspapper”. När 
tryckeriet valt ut vilka arkformat som ska tillhöra sin standard skulle 
man kunna erbjuda kunderna alla utskjutningsvarianter som är möjliga 
på dessa arkformat och ha dessa som standardalternativ.

Omslag
Det bästa ur produktivitetssynpunkt vore att utesluta omslag. Då skulle 
man slippa pappersbyte och i vissa fall även plåtbyte. En stor del av 
produktionen (33%) under undersökt tidsperiod är dock med omslag. Det 
vore troligtvis förödande för tryckeriet att ta bort denna valmöjlighet för 
sina kunder eftersom efterfrågan är så pass stor. I dagsläget levereras 
omslag för limbindning i tre olika varianter (se figur 3). Variant 3 används 
väldigt sällan av kunder och har ingen funktion som inte de andra varian-
terna kan uppfylla. De andra två varianterna skiljer sig genom att utsida 
omslag på den ena är uppbyggd som en sammansatt del, medan den andra 
är uppdelad i tre delar; framsida, rygg och baksida. Den förstnämnda 
lämpar sig främst till omslag där bilder sträcker sig från ena sidan över 
ryggen och till andra sidan. Om variant 3 utesluts så minskas antalet 
mallar avsevärt. Kvar återstår dock att skapa mallar för variant 1 och 2. 

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Utsida omslag Insida omslag

FramsidaBaksida

FramsidaBaksida

FramsidaBaksida

Insida
framsida

Insida
framsida

Insida
framsida

Insida
bakmsida

Insida
bakmsida

Insida
bakmsida

Figur 3. Tre olika varianter av utskjut-
ning för omslag som kunderna levere-
rar till Företaget AB.
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Till dessa två varianter tillkommer olika mallar beroende på hur bred 
rygg man vill ha. Ryggens bredd beror på papperstjocklek och omfång. I 
nuläget sker uppmätning av ryggens bredd manuellt genom mätning av 
antalet ark som trycksaken skall innehålla. Det är ett ineffektivt arbete 
som är mycket tidskrävande och många gånger mäts samma produkt upp 
vid ett flertal olika tillfällen. Förslagsvis skulle man istället kunna skapa 
en tabell, antingen genom att man avsätter en stund för att mäta upp de 
vanligast förekommande omfången på trycksaker gjorda på  huspapperen, 
eller genom en matematisk modell där tjockleken (omfånget) på 100 ark 
mäts upp för att sedan divideras med 100. Man har då fått ut hur tjockt 
varje ark är med hänsyn till den luft som ”kapslas in” mellan varje ark. 

4.2.3 Kvalitativa kundintervjuer 
Attitydundersökningar bygger på att man direkt frågar kunder om vad de 
anser, upplever, tycker etc. Den attityd som kunden uttrycker är i själva 
verket baserad på en medveten och subjektiv upplevelse hos kunden. 
Attitydundersökningar brukar ofta kallas kundtillfredsställelse- eller 
kundnöjdhetsmätningar.

Attitydundersökningar är ofta relativt enkla att genomföra. Problemet 
är att kundernas attityder i många fall inte på ett tillfredsställande sätt 
speglar kundens beteende och de effekter som detta leder till för före-
taget. Kundattitydmätningar kan dock ofta bidra med viktig kunskap, 
men behöver kompletteras med andra mätningar för att ge en fullständig 
förståelse.

Attitydundersökningar kan bedrivas på många sätt. Generellt kan man 
skilja på kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Kvalitativa under-
sökningar har som främsta mål att utveckla förståelse för en enskild situ-
ation. De grundar sig på kundens tolkning av verkligheten och baseras på 
kundens eget språk. Kvalitativa undersökningar genomförs vanligen med 
litet urval och stort undersökningsdjup. Vid kundmätningar utnyttjas 
oftast dessa undersökningar för att bestämma kundernas behov eller för 
att erhålla förståelse för kundens situation. [6]

För kundintervjuerna valdes att genomföra en kvalitativ undersökning. 
Valet gjordes pga att lite tid stod till förfogande och att det kan vara svårt 
att få en tillräckligt stor urvalsgrupp för att kunna genomföra en rättvi-
sande kvantitativ undersökning. Intervjuerna gjordes per telefon under 
tre arbetsdagar. För att få så verklighetstrogna svar som möjligt kommer 
Företaget AB inte att kunna koppla ett särskilt svar till en viss kund. 
Detta informerades kunderna noggrant om.

4.2.4 Urvalsgrupp
Marknadschefen gav säljarna i uppgift att välja ut ett antal kunder som 
de ansåg vara lämpade och villiga att ställa upp på en intervju. Det resul-
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terade i en urvalsgrupp på 24 kunder som förbereddes på att en intervju 
skulle ske. I urvalsgruppen är följande kunder representerade:

– Direktkunder (10)
– Reklambyråer (4)
– Magasinkunder (2)
– Produktionsbolag (1)
– Kommunikationsbyrå (1)

Två av kunderna önskade bli intervjuade via e-mail varför dessa uteslöts 
ur undersökningen. Fyra kunder kunde inte genomföra intervjun pga att 
de inte fanns på plats vid tidpunkt för intervju eller att de inte hade möj-
lighet att avsätta tid vid tillfället. Resultatet blev 18 utförda intervjuer.

4.2.5 Frågeställningar
Ett frågeformulär utarbetades och godkändes av marknadschef och VD. 
Formuläret består av sju frågor varav fråga 1, 2 och 7 har följdfrågor. 
Kravet vid utformningen var att intervjutiden skulle vara maximalt 10 
minuter. (Bilaga B) 

Fråga 1 – Vikta kundparametrar
I fråga 1 skulle kunden vikta nio olika parametrar efter en fyrgradig 
skala från Inte viktigt (1) till Mycket viktigt (4). Där flera parametrar 
fick samma viktning bads kunden att rangordna dem inbördes. Detta 
ledde till att alla nio parametrarna fick en rangordning. Att be kunden 
rangordna alla nio parametrarna på en gång skulle vara alldeles för kom-
plicerat pga att intervjun skedde över telefon. Om en enkät hade skickats 
ut hade detta inte varit en svårighet. Parametrarna ”Fri valmöjlighet 
format”, ”Fri valmöjlighet omfång”, ”Brett sortiment av papper” syftade 
till att undersöka hur viktigt dessa är för kund och därigenom se vilka 
möjligheter som finns till att standardisera dessa parametrar.

Fråga 2 – Ansvar för inlämnat material
Den grafiska branschen har under lång tid sett det som sin uppgift att 
korrigera felaktiga original från kunderna, utan att ta betalt för det. På 
senare tid har fler och fler tryckerier börjat våga ta betalt för extra tjäns-
ter som denna. Trots att det nu är mer accepterat att ta betalt för dessa 
tjänster är det en bromskloss i produktionen. Fortfarande är det många 
kunder som tror sig kunna skapa korrekta original eftersom de aldrig får 
reda på att tryckeriet utfört korrigeringar. Många kunder förväntar sig 
att tryckeriet gör korrigeringar som upptäcks inför tryckning och slarvar 
därför, medvetet eller omedvetet, med sina dokument. Intervjufrågan 
syftar till att känna av hur Företaget AB kunder ställer sig till ansvars-
frågan om levererat original.

En naturlig följdfråga till ansvarsfrågan är om kunderna skulle vara 
beredda att ”köpa sig fri” från visst ansvar för att leverera material som 
är korrekt ur tryckteknisk synvinkel, t ex utfall. Dvs sådana parametrar 
som ett automatiskt flöde inte kan varna för. 
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Fråga 3 – Val av tryckeri
Kunderna tillfrågades varför de valt att trycka hos Företaget AB. Detta 
för att se om det fanns något tydligt mönster och vad tryckeriets kunder 
värderar högt hos Företaget AB.

Fråga 4 – Saknas någon tjänst?
För att kunna tillgodose kundernas behov bättre ställdes denna fråga. 
Frågan förtydligades genom att undra på vilket sätt Företaget AB skulle 
kunna bli bättre. Syftet var att undersöka om kunderna hade något sär-
skilt önskemål som skulle kunna uppfyllas i ett JDF-flöde.

Fråga 5 – Pris i förhållande till leveranstid
Här undersöktes om kunden är beredd att lämna material tidigare om 
tryckeriet i gengäld kan erbjuda ett lägre pris. Frågan grundar sig i 
att kunderna idag ofta eftersträvar en så kort leveranstid som möjligt 
samtidigt som de ofta överskrider deadline för inlämning av material till 
tryckeriet. Deadline har tappat sin innebörd vilket många gånger leder 
till extraarbete för tryckeriet. Säljarna upplever ofta att de viktigaste 
parametrarna hos kund är kort leveranstid och lågt pris. Därför är frågan 
intressant eftersom de två viktiga parametrarna ställs mot varandra i ett 
verkligt scenario. 

Fråga 6 – Pris i förhållande till standardformat och standardpapper
För ett tryckeri borde en arbetsgång med standardiserade format och pap-
per leda till en större produktivitet än om man erbjuder alla lösningar. 
Frågan undersöker hur kunderna ställer sig till att krympa sin valmöjlig-
het till förmån för ett lägre pris.

Fråga 7 – Företaget AB:s WebbApproval
Frågan handlar om att undersöka inställningen till Företaget AB:s 
WebbApproval. WebbApproval är ett steg på vägen till att utnyttja ett 
JDF-flöde så mycket som möjligt och för att kunna automatisera produk-
tionen. 
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5. Resultat

5.1 Resultat av kundintervjuer
Här nedan presenteras svaren på de 18 intervjuer som gjordes under peri-
oden 060510–060512. På de frågor där flera kunder gett svar av samma 
innebörd presenteras dessa som en och samma kommentar. Några citat 
har heller inte tagits med eftersom de antingen är allt för liktydiga med 
något annat citat eller att de inte är av relevans för projektet.

1. Hur viktigt är följande parametrar?

Kommentar: De flesta parametrarna viktades inom kategori 3 och 4, 
dvs Ganska viktigt och Mycket viktigt. Därför presenteras endast dessa 
svar i diagrammen nedan. Diagram 3 visar det sammanlagda resultatet 
av viktningen över alla kategorier 1-4. Inom kategori 4 hamnade 51% av 
kundernas svar och inom kategori 3 31%. 

Frågorna kring valfrihet vad gäller format och omfång var för vissa kun-
der svåra att besvara eftersom de såg det som självklart att välja dessa 
fritt och de kunde därför inte sätta sig in i frågeställningen i Fråga 1, 
enligt dem själva.

Diagram 4. Endast resultat i kategori 4 respektive 3.

Diagram 3. Sammanlagt resultat där alla svar i viktningen 1-4 (Inte viktigt – Mycket 
viktigt) rangordnats.
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2. a) Hur mycket ansvar är du beredd att ta för att levererat original är 
korrekt enligt givna specifikationer? 

– Hur mycket som helst.
– Det är solklart att vi ska ha ansvaret.
– Man ska se specifikationerna som ett avtal mellan kund och tryck-
eri.
– Ansvaret ligger på kund, skulle vilja ha en kravspecifikation.
– Vi försöker ta stort ansvar för att leverera korrekta pdf:er.
– Vi litar på att vår leverantör av tjänster tar ansvaret, men självklart 
ligger ansvaret snarare på mig eller vår leverantör, än på tryckeriet.
– 100%

b) Är du beredd att betala extra för att tryckeriet kontrollerar vissa 
parametrar, t ex utfallande bilder? 
 
Ja (14 st)

– Under inkörningsperiod, men inte på sikt.
– Vill ha den inbakad i offerten.
– De korrigerade parametrarna måste specificeras så vi kan lära oss 
till nästa gång. Vissa parametrar (bildupplösning och antal färger) har 
vi svårt att kontrollera. Dessa kan vi betala extra för, för att få kontrol-
lerade, så länge det specificeras.
– Vi värderar en kontroll från tryckeriets sida högt eftersom den 
mänskliga faktorn alltid spelar in hos oss.
– Alltid bra med extra kontroll.
– Ibland.
– I vissa fall, det beror på hur bråttom och viktig produkten är.

Nej (4 st)
– Hellre lägre pris än kontroll, vi kollar själva idag.
– Chefen vill ha så lågt pris som möjligt.

Kommentar: Alla kunder säger att de förstår att det yttersta ansvaret 
ligger på dem. Kravspecifikationer efterfrågas för att man ska kunna 
skapa korrekta pdf:er. Även specifikationer på utfört prepressarbete som 
beror på ”kundslarv” önskas. Kunden får på så vis reda på vad som gjor-
des fel och kan själva göra en bedömning om man tycker det är värt att 
betala tryckeriet för detta eller om man väljer att lära sig att göra det 
själv. De flesta kunder är dock beredda att betala för en extra kontroll 
utförd av prepresspersonalen och de ställer sig positiva till valmöjligheten 
att köpa tjänsten eller att inte köpa tjänsten. Svaren kan i vissa fall vara 
lite missvisande eftersom en del kunder är helt övertygade om att de gör 
korrekta pdf:er trots att så inte är fallet. Några av direktkunderna anlitar 
reklambyråer för trycksaksframställningen och det är då byråerna som 
sköter pdf:andet. Direktkunderna förutsätter att reklambyrån gör rätt.
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3. Varför valde ni att trycka hos Företaget AB?
– Kvalitet (12 st)
– Personliga/långvariga relationer (10 st)
– Bra pris (7 st)
– Leveranssäkerhet 
– Löser problem som uppstår 
– Pålitlig 
– Bra service 
– Tillgänglig 
– Bra resurser för kapacitet 
– Oerhört lyhörda 
– Bra upphandlingar där bl a pris, format och miljökrav spelar in.
– Snabba
– De uppfyller våra miljökrav.

Kommentar: Majoriteten av kunderna anlitar Företaget AB tack vare 
hög kvalitet, personliga/långvariga relationer och bra pris. Med bra pris 
menar kunden att det offererade priset står i bra proportion till erhållen 
produkt.

4. Är det någon tjänst du saknar idag som du skulle vilja se hos 
Företaget AB i framtiden? (Hur kan man bli bättre?)

Nej (12 st )
– känner inte Företaget AB tillräckligt.
– Inget vad jag kommer på, på rak arm.
– Svårt att säga, har lagt för lite produktion här.

Ja (6 st)
– Köra bilagor inline.
– Man vill veta hur det går med leveranser.
– Bättre specificerade offerter, ordrar och fakturor.
– Vill ha möjlighet till små upplagor (runt 200 ex).
– Vill ha möjlighet till annorlunda format för den kreativa utformning-
ens skull.
– Adressering och distribution till våra kunder runt om i världen (med 
allt vad det innebär av tull osv).

Kommentarer: Inga tydliga svar om något speciellt man önskar sig. De 
förändringar man efterlyser har inget samband sinsemellan. Kan bero på 
att man under en undersökning får för kort betänketid och att kunden 
inte hade några alternativ att välja mellan.
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5. Hur ställer du dig till att få ett varierat pris i förhållande till varierad 
leveranstid, dvs lägre pris mot att originalet levereras tidigare?

Intressant (11 st)
– Verkar positivt, jättebra
– Mkt intressant, eftersom vi har möjlighet att styra vår produktion 
tidsmässigt.
– Sätter press på kunden - det behöver vi.
– Ger bättre leveranssäkerhet
– Morot för bättre planering i vår produktion
– Sista-minuten priser för de som ändå vill lämna material sent.
– Bra tanke men kan leda till att vår produktion blir fel pga tids-
press.
– Låter vettigt, men det kan lätt bli förändringar på vägen så att mate-
rialet levereras sent ändå.

Inte intressant (7 st)
– Det går inte att kräva, vi har snabba bollar hos oss också.
– Har aldrig hört att vi levererat för tidigt.
– Kan ej leverera tidigare.

Kommentar: Många kunder ha i sin tur väldigt kort varsel för sina jobb 
och tidspress från sina kunder därför skulle de ha mycket små möjligheter 
att utnyttja en sådan lösning. De flesta ser dock detta som något positivt 
som de säkert skulle kunna utnyttja för vissa produktioner. Några kun-
der uppgav att en av fördelarna med Företaget AB är att man kan lämna 
material med så kort varsel. 
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6. Hur ställer du dig till att få ett lägre pris om du väljer ett förbestämt 
standardformat och standardpapper (bestr, obestr, glättat)?

Bra (12 st)
– Helt ok
– Bra
– Positivt, ger fördelar som t ex snabbhet. Viktigt att det finns flera 
olika standardformat att välja mellan. 
– Det är alltid bra, redan idag brukar Företaget AB föreslå sina stan-
dardformat och standardpapper.
– Inga problem eftersom vi redan idag använder standardformat (A4).
– Vi har redan egna ramar för vilka format vi får göra. De är anpassade 
för att skickas med kuvert.
– Alltid positivt med låga priser.
– Vi har det så redan genom upphandling.

Mindre bra (2 st)
– Går inte eftersom våra kunder har särskilda krav.
– Kanske en bra tanke, men vi kommer inte förändra oss pga prislap-
pen.

Situationsberoende (4 st)
– Vissa kunder och produkter kräver annorlunda format.
– Attraktivt för vissa produktioner, ointressant för andra.
– Förstår att det ger billigare produktion med standardformat men 
vissa av våra produkter kräver andra format.

Kommentar: De flesta är positivt inställda till detta och blir lockade av 
ett lägre pris. Många av de tillfrågade kunderna har inte så stor variation 
på sina format och papperskvaliteter vilket innebär att en standardisering 
inte skulle påverka dem. Ett fåtal kunder uppger att de har krav från sina 
kunder på särskilda format och papper som de inte kan avvika från.   
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7. Använder ni Företaget AB:s WebbApproval?
Ja (5 st) Fördelar: 

– Mer kontroll, smidig tjänst
– Spar tid
– Inga problem
– Går fort, korta leveranstider
– Möjlighet att arbeta på konstiga tider

 Nackdelar:
– Del av ansvaret skjuts på kund
– Inga problem
– Det gäller att vänja sig vid det
– Rastrerade pdf:er får samma namn som originalen. 
Korkat!

Nej (10 st, varav 4 st har fått utbildning enligt dem själva) 
– Vi ska snart börja, förhoppningsvis kommer all vår produktion gå 
genom detta så småningom, men vi vill fortfarande ha färgutskrifter på 
vissa produkter.
– Rörig och ostrukturerad layout i WebbApproval. Har svårt att se våra 
fördelar eftersom vi ändå vill ha det utskrivet. Vi läser inte korrektur 
på skärm. Företaget AB tjänar på det, vi förlorar eftersom vi får mer 
arbete.
– Positivt att alla offerter och andra handlingar kan samlas på ett ställe.
– Jag tror inte att det innebär någon effektivisering för oss förrän vi har 
fått kontroll på vårt pdf:ande.
– Vi vill fortfarande ha färgprov på vissa produkter, dessa betalar vi 
givetvis för.
– Tror inte det är intressant, men vi vill ha info om WebbApproval. (ej via 
webben).
– Använder det inte nu men tycker att det verkar smidigt.

Vet ej (3 st)

Kommentarer: Hos en av kunderna som svarat ”vet ej”, har utbildning 
givits enligt Företaget AB. I det fallet är det andra personer på företaget 
som deltagit i utbildningen. De resterande två med vet ej-svar har inte fått 
utbildning enligt Företaget AB, och har därför heller inte givits möjlighet 
att nyttja WebbApproval. De kunder som använt WebbApproval verkar 
positiva till det. De nackdelar som framkommit (layout, namn och kräver 
invänjningstid), är av sådan natur att de ganska enkelt kan åtgärdas. 
Eftersom så liten del av de tillfrågade kunderna använder WebbApproval 
kan man inte lägga allt för stor vikt vid dessa.
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5.2 Analys av resultat

5.2.1 Viktning av parametrar
Vid viktning av parametrar värderade kunderna hög tryckkvalitet, snabb 
leveranstid och personliga relationer högst. Säljarna och projektledarnas 
uppfattning genom erfarenhet är att pris är den styrande faktorn i slutän-
dan. Kunden själv hävdar vid viktningen att priset kommer längre ner på 
skalan. Men vid frågan om valet av tryckeri, svarar sju av 18 att priset 
är en av de viktigaste faktorerna i kombination med tryckkvalitet och 
personliga/långvariga relationer. Detta skulle kunna bero på att kundens 
initiala utgallringsprocess görs utifrån tryckkvalitet, leveranstid och per-
sonliga/långvariga relationer. För att sedan kunna välja ut ett av de tryck-
erier bland dem som klarat dessa kriterier blir priset ofta den avgörande 
faktorn. En annan anledning till utfallet av viktningen skulle kunna bero 
på att det i undersökningen finns en överrepresentation av direktkunder, 
en kundgrupp som värderar personliga relationer högre än pris. 

5.2.2 Ansvar gällande original
Enligt undersökningen tycker kunderna att ansvaret vilar fullt ut på dem. 
Därför borde det inte vara svårt för tryckeriet att vara hårdare när det 
gäller original från kunder. För detta krävs en tydlig kravspecifikation. 
För att tydliggöra hur viktigt det är för tryckeriet att få rätt inlämnat 
original, behöver kunden bli varse om detta inte bara via hemsidan. Ett 
förslag kan vara att kravspecifikationen påtalas vid orderbekräftelsen och 
att en utförlig specifikation bifogas. Tydliga specifikationer berättigar att 
en avgift kan tas ut, för inlämnat original som inte överensstämmer med 
dessa. Ett automatiskt flöde från kund till plåt är inte möjligt så länge 
kunderna inte kan skapa ett korrekt original. 

Innan man når visionen om att alla kunder använder WebbApproval, 
kommer många original hanteras, som inte överensstämmer med spe-
cifikationer. Kunderna är beredda att betala för korrigeringar och extra 
kontroll, om det specificeras på fakturan. Idag när man kontrollerar och 
hittar fel, ringer prepress upp kunden och påtalar detta. Efter överens-
kommelse rättas felen oftast av prepresspersonal. Att felen påtalas för 
kund är mycket bra och ska om möjligt utnyttjas i ännu större grad. Det 
kan tyckas kosta mer än det smakar att ringa upp kunden för varje litet 
fel, men i det långa loppet vinner tryckeriet på det, eftersom det skolar 
kunden att göra rätt från början.

5.2.3 Servicebegreppet
Företaget AB:s affärsidé lever upp till de svar som erhållits från kundin-
tervjuerna. Man kan sammanfatta kundernas svar till ett ord, nämligen 
service. Service är ett vitt begrepp. För att man på ett effektivt sätt ska 
kunna vinna nya kunder, kanske man skulle behöva bestämma sig för 
inom företaget vilken typ av service man ska bli bäst på och fokusera 
mer på den. Detta behöver inte betyda att andra serviceaspekter ska bli 
eftersatta.
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5.2.4 Längre leveranstid – lägre pris
Om kundens original lämnas in i god tid, vinner tryckeriet stora förde-
lar. I ett sådant scenario kan produktionen planeras mer optimalt. Dvs 
liknande jobb kan köras efter varandra i maskinerna och man spar däri-
genom tid för omställning. Dessutom kan man försäkra sig om att exem-
pelvis papper finns hemma inför en tryckning samt att man säkrare kan 
leverera trycksakerna enligt avtalad tid. Med dagens stress och hets att 
allt ska gå så fort som möjligt, skulle man lätt kunna avfärda tanken på 
att kunden inte är beredd att byta tid mot pengar, utan snarare tvärtom. 
Kundintervjuerna visade motsatsen. Av 18 kunder var hela 11 stycken 
positivt inställda till tanken. Direktkunderna var mest positiva. De sju 
som inte tyckte att idén var intressant, uppgav att anledningen var tids-
pressen från sina kunder. Om systemet skulle användas, kanske det lägre 
priset får kunderna att styra sina kunder till en bättre tidsmarginal.
Idén är att premiera kunder som lägger en order och lämnar in original i 
god tid genom att ge dem ett något lägre pris.

5.2.5 Standardisering – lägre kostnad
Denna fråga kan kopplas till diskussionen ovan. En stor skillnad och möj-
lighet för kunden är att värdet i den anpassning kunden gör, ligger mer 
än i prislappen. En standardisering av format och papper ger dessutom 
förutsättningar för en kortare leveranstid. För tryckeriet är fördelen en 
mer förutsägbar produktion. Många kunder låter sig redan idag styras 
av säljare och projektledare att använda sig av standardpapper och i viss 
mån även på standardformat. Detta bör man absolut jobba vidare med. 
Främst borde möjligheten att kunna påverka sina återkommande kunder 
vara stor. 

De kunder som uppgett att de tycker idén är mindre bra är styrda av sina 
kunder som har svårt att tänka sig att trycka enligt ett standardiserat 
format. Här gäller samma sak som ovan; om Företaget AB:s kund tycker 
att värdet är tillräckligt högt kommer de i sin tur att försöka påverka sin 
kund mot att acceptera standardformat och papper.

Fyra kunder uppger i undersökningen att tanken är bra i vissa situatio-
ner och mindre bra i andra eftersom de själva har en varierande produk-
tion där inte alla trycksaker går att standardisera. För dem borde det 
fortfarande vara positivt med standardisering eftersom de får en mindre 
kostnad för de jobb som går att standardisera.

5.2.6 Företaget AB:s WebbApproval
Det är förhållandevis få kunder som använder och som har fått utbildning 
av WebbApproval. Detta kan vara en bra strategi eftersom tryckeriets 
WebbApproval fortfarande innehåller vissa buggar och under projektar-
betets gång har legat nere och varit oanvändbart stora delar av tiden. Att 
bara några få kunder hittills använder tjänsten ger prepresspersonalen 
möjlighet att i ett lämpligt tempo lära sig funktionerna. För kunderna kan 
det kännas jobbigt och tidskrävande att behöva lära sig ett nytt sätt att 
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arbeta. Därför är det av yttersta vikt att prepresspersonalen är väl insat-
ta i programvaran och kan agera support för kunderna. Projektledare och 
säljare ska ansvara för att kunderna blir så nyfiken på den nya tjänsten 
att de själva ber om att få prova den.

5.3 De tre hypoteserna
Det optimala produktionsjobbet, ur kostnadssynpunkt och produktivitet 
för både företag och kund, bygger på 16-sidiga A4-broschyrer av samma 
papperskvalitet. I en sådan processgång tar man hänsyn till pressens for-
mat och konstruktion (i detta fall 70/100 med S/W), antal processteg och 
antal omställningar under ett produktionsjobb. I ovanstående produktion, 
16-sidig A4-broschyr, behövs ingen skärning. Däremot kan man behöva 
trimma produkten vilket görs in-line i häftmaskinen. Att låsa upp kun-
den till endast ett format, en papperskvalitet och med ytterst begränsat 
omfång innebär en extremt segmenterad kundgrupp. Självklart är det 
något man skulle kunna sträva efter i ett längre perspektiv, där JDF är 
ett steg på vägen. I en drömbild med statiska 16-sidiga A4-produktioner 
skulle ett JDF-flöde inte medföra några större effektivitetsfördelar, men 
så snart man har en varierad produktion (fortfarande inom ramen för 
vissa mallar) ger ett JDF-flöde stora tidsvinster tack vare automatiska 
maskininställningar, automatisk återrapportering för efterkalkyler osv.

Även i en varierad produktion är variationen begränsad inom ett visst 
spann. I dagsläget erbjuder de flesta tryckerier en mycket hög variations-
möjlighet och egentligen är det bara avsaknad av särskilda maskiner 
som gör att ett tryckeri vågar säga nej till ett jobb. Detta innebär att 
många jobb som trycks är förlustaffärer för tryckerierna. Den försvå-
rande omständigheten är att kunderna under lång tid har vant sig vid att 
tryckerierna är beredda att vända ut och in på sig själva för att få behålla 
kunden. Alla tryckerier förlorar i slutändan på detta eftersom alla jagar 
samma kunder och att man inte längre kan ta lika bra betalt för sina jobb. 
Tanken med att nischa sig inom offsettryckerinäringen stäcker sig knappt 
längre än indelningen arkoffset och heat- och coldset.
Eftersom det inte längre finns någon lönsamhet i att trycka arkoffset som 
man gör idag efterlyses förändringar. En tanke skulle kunna vara att 
tryckerierna nischar sig genom att ändra sitt spann för variationsmöjlig-
heten så att en högre produktivitet kan nås.

Företagsledningens visioner tillsammans med ovanstående resonemang 
och insikten i hur ett JDF-flöde kan användas har resulterat i att tre 
hypoteser tagits fram och utvärderats vad gäller kundnyttan, för- och 
nackdelar för företaget och utnyttjandegraden av JDF-flödet. Hypoteserna 
bygger på att ett JDF-flöde används och har förljande indelning:

Hypotes 1 – Ingen standardisering
Hypotes 2 – Fokus mot standardisering
Hypotes 3 – Strikt standardiserat
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5.3.1 Hypotes 1 – Ingen standardisering
Hypotes 1 innebär arbetssättet att produktionen kommer se precis lika-
dan ut som den gör idag men med ett JDF-flöde som underlättar efterkal-
kylering och effektiviserar arbetet med affärssystemet. I denna hypotes 
anpassar sig tryckeriet blint efter kundens krav på samma sätt som sker 
idag. Lönsamheten skulle till viss del öka genom de fördelar som JDF 
för med sig i form av snabba automatiska omställningar. Utmärkande 
är synsättet på kunderna. Alla jobb värderas lika högt av tryckeriet och 
man gör allt för att ta hem varje offertförfrågan. Detta resulterar i att 
man måste hålla ett högre pris på ”standardtrycksaker” för att kom-
pensera för de udda trycksaker man producerar. De kunder som trycker 
standardformat blir härigenom ofrivilligt straffade trots att processen 
för deras trycksak kräver betydligt mindre resurser för tryckeriet. För 
tryckeriets del innebär detta arbetssätt att stora resurser måste läggas 
på pappersbeställning. Förutsättningarna för att kunna få mängdrabatt 
hos pappersleverantörerna minskar. Tryckeriet måste dessutom alltid ha 
tillräckligt med personal för att klara av den manuella hantering som 
udda trycksaker kräver.

Utnyttjandegrad av JDF
Främst är det de återrapporterande funktionerna och de snabba auto-
matiska omställningarna i maskinerna som utnyttjas eftersom varje jobb 
teoretiskt sett kan ha unika mått, omfång och papperskvaliteter. Man får 
stor utnyttjandegrad av affärssystemet med återrapporteringen då man 
lättare kan få fram en pris/tidsbild som stämmer bra överens med verk-
ligheten trots den stora variationen jobb än om man inte hade haft JDF. 
Däremot kommer offerterna fortfarande att missgynna de kunder som 
trycker standardformat.

Fördelar
Kund – Oändlig variationsmöjlighet av format, omfång och papperskvali-
tet kunden känner sig inte hindrad eller styrd av tryckeriet på något sätt. 
Förutsägbarheten i och med JDF-flödet gör att tryckeriet kan erbjuda 
högre leveranssäkerhet. Kunder som trycker udda format får det billigare 
än det borde vara.
 
Tryckeri – Konkurrensfördelar jämfört med tryckerier eftersom varje 
jobb snabbare kan gå igenom tryckeriet och man får en säkrare planering 
med ett JDF-flöde.

Nackdelar
Kund – De kunder som trycker standardiserade format får betala ett 
högre pris än vad de kanske skulle behöva.

Tryckeri – Många produktionsjobb kommer att behöva bearbetas sepa-
rat av prepressoperatörer eftersom 40% av dagens inkommande jobb 
kräver nya utskjutningsmallar. Vinstmarginalen på udda jobb är oftast 
mindre än för standardjobb.
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5.3.2 Hypotes 2 – Fokus mot standardisering
Kundens intresse i låga priser och variationsmöjlighet tas här hänsyn 
till. Strävan ska dock hela tiden vara att få kunden att välja de stan-
dardiserade parametrarna. Moroten ligger i att dessa produktionsjobb 
medför lägre kostnad för kund. Däremot om kunden vid enstaka tillfällen 
kräver en produktion av format, omfång och papperskvaliteter som ligger 
utanför standard ska detta vara möjligt att producera om kunden är villig 
att betala vad det kostar. En jämförelse kan göras med om man ska köpa 
ett par jeans i en vanlig klädbutik. Där finns ett antal standardlängder 
på benen men butiken kan lägga upp dem om man betalar lite extra för 
tjänsten.

Utnyttjandegrad av JDF
Här utnyttjas JDF i högre grad. Så länge det gäller standardproduktioner 
är utnyttjandegraden den samma som för Hypotes 3. Däremot kommer 
återrapporterad data för övriga variabla produktioner lätt kunna ana-
lyseras varvid relativt snabba och exakta offerter kan göras. Den stora 
fördelen med analys av återrapporterad data ligger i att snabbt kunna se 
och ta tillvara på trender av nya format, omfång och papperskvaliteter. 
Om ett format utanför standarden börjar bli populärt kan man enkelt 
göra detta till en standard (samtidigt som man gallrar ut en annan som 
sällan används). SJ och SAS är exempel på företag som jobbar utifrån 
denna filosofi. Om man vill ha billigast möjliga biljetter beställs dessa via 
webben och gäller ett begränsat antal avgångar på särskilda tider. För de 
resenärer som ställer särskilda krav finns den möjligheten men då till ett 
högre pris.

Fördelar
Kund – Stor valmöjlighet av format, omfång och papperskvalitet. 
Möjlighet till rättvisa priser och lägre kostnader för den som väljer att gå 
efter standardiserade mallar.

Tryckeri – Kostnadseffektiv och snabb produktion av majoriteten av 
produktionsjobben möjliggör att man kan öka antalet produktioner eller 
använda tiden till andra viktiga aktiviteter.

Nackdelar
Kund – Kunder som är vana att trycka udda trycksaker kommer med 
detta system att få betala ett högre pris än vad de är vana vid.

Tryckeri – Ställer mycket stora krav på säljarna eftersom stävan 
alltid borde vara att få kunden att välja standardiserad produktion. 
Utgångspunkten för säljarna borde i detta läge vara att försöka ta hem 
produktioner som redan håller standardformat. Risk att man förlorar 
kunder.
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5.3.3 Hypotes 3 – Strikt standardiserat
Vid en strikt standardisering tar man processtänkandet till sin spets. Ett 
begränsat antal format, omfång och papperskvaliteter blir då tillgängligt 
för kunden. Inga undantag görs för andra variationer. En liknelse kan 
göras med en vanliga klädbutik som säljer jeans. Inga andra alternativ 
ges.

Utnyttjandegrad av JDF
Utnyttjandegraden vid detta förfarande är förhållandevis låg. Vid en 
strikt standardisering är produktionen mycket förutsägbar och det är lätt 
att mäta upp ledtider som sedan ligger till grund för offererade priser. 
Produktionen kan lättare planeras så att samma typer av produktioner 
görs efter varandra för att minska antalet omställningar i maskinerna. 
Automationen och snabbheten vid omställningar utnyttjas naturligtvis 
vid varje omställningstillfälle, men med färre omställningar desto lägre 
utnyttjandegrad. 

Fördelar
Kund – Stora prisfördelar eftersom en standardiserad produktion vinner 
både tid och ekonomi. Snabba svar på offertförfrågningar.

Tryckeri – Mycket förutsägbar produktion, underlättar produktionspla-
neringen. Lägre kostnad för varje produktion i och med kort handhavande 
av varje jobb, ingen ”handpåläggning”, bättre utnyttjande av personal. 
Större ansvar på kund när det gäller originalframställning och tryckan-
passning. Exakta offerter kan tas fram på ett mycket snabbt sätt.

Nackdelar
Kund – Mycket liten variationsmöjlighet gällande format, omfång och 
papperskvalitet. Originalframställning kan inte göras förrän kunden vet 
vilka tryckeriets standardiserade parametrar är. Kräver stor kunskap och 
ansvar från kund, vid originalframställning.

Tryckeri – Kunder som redan gjort färdigt material som inte håller sig 
till standard innan de kontaktat tryckeriet går förlorade. 

5.3.4 En liten jämförelse
För att förtydliga skillnaden mellan de tre graderna kan man göra en 
jämförelse med en vanlig butik som säljer byxor. I den första butiken 
(hypotes 1) erbjuds kunderna att lägga upp byxbenen och kostnaden för 
det är inbakat i priset för byxorna. De kunder som väljer att behålla läng-
den som den är får snällt betala det extra påslaget ändå till förmån för 
de som låter byxorna bli upplagda. Även i butik nummer två (hypotees 
2) erbjuds kunderna att lägga upp sina byxor, men mot en extra avgift. I 
butik nummer tre finns ingen möjlighet att lägga upp byxorna. Butiken 
har lägre kostnader genom att de varken har en symaskin eller sykunnig 
personal. 



Erik Isaksson
Zandra Yveborg
Examensarbete, 10 p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Kundnytta med JDF-flöde

41

5.4 Några steg för att bättre utnyttja ett flöde
Att kunna arbeta smidigt i ett flöde kräver en hel del förändringar i arbets-
sättet. Det handlar om att ändra rutiner för både interna och externa 
kunder för att kunna nyttja en högre grad av automation. I detta avsnitt 
behandlas kortfattat fem områden där förbättringsarbete hos Företaget 
AB kan ske i strävan efter att uppnå automation och effektivitet.

WebbApproval
För att kunna ha ett helt automatiskt flöde i prepress krävs att alla 
kunder använder WebbApproval. Ett alternativ till detta skulle kunna 
vara att kunderna lämnar sina pdf:er i ”WebbUppload” som fungerar 
som WebbApproval med den stora skillnaden att kunden inte får tillbaka 
rastrerade pdf:er för ett godkännande. För att ha ett automatiskt flöde 
genom WebbUppload krävs att pdf:erna är korrekt skapade vilket i dags-
läget är en orealistisk tanke. WebbUppload hjälper kunden att bekanta 
sig med webbgränssnittet och underlättar en framtida övergång till 
användning av WebbApproval.

Plotterkopian
I dagsläget skickas det plotterkopior till alla kunder som inte använder 
sig av WebbApproval. Den fungerar som en ”dummy” över hur trycksaken 
till sist ska se ut. Syftet med ”dummyn” är att kunden ska kunna se att 
sidorna har ”rippats” på rätt sätt och att kunden ska ha en chans att göra 
en sista extra korrektur. Denna korrektursväng till kund är tidskrävande 
och plotterkopians främsta uppgift är att vara ett facit för prepress, där de 
kan kontrollera att en korrekt utskjutning har gjorts. Rastrerade lågupp-
lösta PDF:er som skickas via e-mail skulle kunna ersätta plotterkopian. 
På så vis spar man tiden för postgång och kunden har möjlighet att kon-
trollera att ”rippningen” blev korrekt.

Kravspecifikationer
Det kan inte nog påpekas hur viktigt det är med kravspecifikationer för 
vad en pdf ska innehålla för att kunna tryckas med god kvalitet. En upp-
datering av dokumentet ”Vad vi kallar ”RIP-färdigt” dokument!” skulle 
behöva göras. Nästa steg är att se hur väl kunderna nås av denna infor-
mation och eventuellt göra ett utskick för att poängtera hur viktigt det är. 
Detta för att vägleda kunden till att göra rätt från början. Ytterligare en 
metod att få kunden att skapa korrekt PDF:er är att varje litet fel eller 
korrigering som utförts av tryckeriet ska meddelas kund oavsett debite-
ring eller ej.

Förprovtryck
Vid tryckning av jobb där förprovtryck används som är producerade på 
andra ställen än Företaget AB borde en extra tidsdebitering göras för det 
extra arbete det innebär för tryckeriet att efterlikna detta. Kunden upp-
lyses härigenom att det lönar sig att göra sitt förprovtryck hos Företaget 
AB. Dessutom blir färghållningen i produktionen betydligt mer förutsäg-
bar för kunden. 
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Intern kommunikation
Tydliga regler för intern kommunikation genom projektledningssystemet 
måste ställas upp. Förändringar från kund rapporteras in genast och 
innan kontakt med kund tas måste man uppdatera sig om eventuella 
förändringar som redan gjorts från kundens sida. Ju fler parter från 
tryckeriet som har kontakt med en och samma kund, desto viktigare att 
alla förändringar förs in i systemet genast. Viktigt är att man använder 
sig av samma terminologi, så att alla förstår.
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6. Slutsats
I kundintervjuerna har det framkommit att de viktigaste parametrarna 
för kunden är hög tryckkvalitet, snabb leveranstid och personliga relatio-
ner. Man väljer att trycka hos Företaget AB för att tryckeriet kan erbjuda 
dessa tjänster till ett bra pris. I dagens läge är vinstmarginalen mycket 
låg med ovanstående ekvation. Med ett JDF-flöde kan man uppfylla dessa 
kundbehov ännu bättre än idag utan att det för den saken skull behöver 
bli dyrare för kunden. Det blir snarare tvärtom – kunden får lägre kost-
nad.  

Allt grundar sig i den automation i form av återrapportering och förin-
ställningar som JDF-tillåter. Automationen ger kontroll och effektivitet. 
Därigenom kan man säkerställa en högre kvalitet och tidsvinst. Tiden 
som tryckeriet vinner kan utnyttjas genom att t ex lägga mer tid på kun-
den i form av service som t ex kan vara support, personliga relationer och 
kortare leveranstid. Bilaga E. 

En högre grad av automation ger en större tidsvinst. Hög automation kan 
nås om kunden blir mer integrerad i processen genom t ex WebbApproval. 
I ett sådant läge kommer originalet att bearbetas automatiskt så snart 
kunden godkänt sitt original. Detta innebär att ansvaret för korrektur 
läggs på kunden. Det krävs att kunden kan leverera korrekta original. 
Förhoppningsvis triggas kunden att göra rätt från början för att spara tid. 
Kunden blir genast uppmärksam på vilka korrigeringar som måste göras 
och förutsättningarna för att lära sig till nästa gång ökar. 

Vägen till ett automatiskt flöde med JDF är krokig. I alla tider har kun-
derna i den grafiska branschen blivit bortskämda med att t ex korrige-
ringar görs utan debitering. I ett automatiskt flöde kommer det ansvaret 
läggas på kunden. Detta kan för många kunder ses som ett hot som 
skuggar alla de goda fördelarna det kan föra med sig. Ett tydligt exempel 
på att det faktiskt går att byteshandla med tid, pengar och ansvar är 
bankväsendet. I och med Internetbankernas intåg kunde man erbjuda 
kunderna snabbare banktjänster mot att kunden utförde tjänsten själv 
och tog mer ansvar. Det har tagit lång tid att vänja kunderna med detta 
men de kunder som lärt sig nyttja tjänsten ser det idag som något själv-
klart och okomplicerat. 

JDF är nyckeln som gör att kundbehov kan uppfyllas samtidigt som tryck-
eriet kan tjäna på det. Tryckeriets vinst blir kundens nytta om kunden är 
villig att ta ansvar och har viljan att lära sig leverera korrekta original.
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7. Diskussion

Vision
Under projektarbetets gång har vi upplevt att det på Företaget AB finns 
lite olika framtidsvisioner. Det har gett oss stort utrymme för spekulatio-
ner om framtiden med ett JDF-flöde. Tanken med standardisering kan i 
vissa fall ha gått lite till överdrift men det är fortfarande en intressant 
infallsvinkel. En standardisering kan dessutom praktiseras på olika sätt 
och med olika mallar som grund.

Visionen styr också vilket marknadssegment man borde koncentrera sin 
säljinsats på. En mer specifik kundnytta hade kanske framkommit om 
visionen varit fastställd.

Mallar
De 15 standardformaten som tagits fram i denna studie kan ses som 
en riktlinje. Man måste ha i beaktning att tidsperioden som studerats 
endast är en fyra månaders period i början på år 2005. En stor del av 
produktionen under denna tidsperiod utgörs av årsredovisningar. Under 
introduktionstiden av ett JDF-flöde med standardmallar måste tryckeriet 
efterhand ta ställning till om det kan vara värt att ha en egen mall för 
en viss stor, men sällan återkommande kund, om man ska försöka styra 
över dem till en mall som redan används eller om man ska tacka nej till 
en sådan produktion.

Limbindning görs inte hos Företaget AB idag, varför man måste lägga 
ut dessa tjänster hos olika bokbinderier. Beroende på hur dessa underle-
verantörers maskinpark ser ut krävs olika utskjutningsmallar eftersom 
mallarna måste anpassas efter hur falsen falsar. För att förenkla det egna 
flödet, och minimera antalet mallar vore det önskvärt att alla underleve-
rantörer använde samma typ av utskjutning.

Kundintervjuer
Företaget AB valde själva ut vilka kunder som skulle intervjuas. 
Fördelningen mellan de olika kundgrupperna var mycket ojämn och 
överrepresenterades av direktkunder. Intressant hade varit om en jämfö-
relse mellan de olika kundkategoriernas attityder hade kunnat jämföras. 
Urvalet beror troligtvis på att säljarna upplever direktkunderna som mer 
lojala och lätta att påverka när man väl har sålt in sig.

Att standardisera
Återkommande kunder är mycket värda eftersom man där har en större 
möjlighet att påverka val av format och omfång. Ett alternativ är att 
man skapar ett standardformat som kunden använder sig mycket av om 
kundens kund (t ex en reklambyrås uppdragsgivare) har strikta krav. 
Idag kontaktas tryckeriet oftast efter att ett original med fast format och 
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omfång tagits fram. I detta scenario är det ytterst svårt för tryckeriet att 
styra över kunden till ett standardformat. Däremot om det är en återkom-
mande kund, skulle man förslagsvis kunna upplysa kunden att man till 
nästa produktion kan erbjuda ett betydligt lägre pris om man använder 
sig av något av tryckeriets standardformat och omfång.
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8. Slutord
Det mesta som redogjorts för i rapporten är Företaget AB redan medvetna 
om. Vår förhoppning är att detta projektarbete ändå öppnat några dörrar 
för företaget som de kan ha nytta av i sitt fortsatta arbete med implemen-
teringen av JDF. 

Vi vill härmed tacka de personer som ställt upp med sin tid och haft 
tålamod att svara på våra frågor. Vi har fått ett mycket gott bemötande 
och lärt oss massor inom ämnet, men också saker utanför detta som har 
koppling till vår utbildning. 
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Bilaga A – Tidsplan

Bilaga A 1 (1)



Bilaga B – Frågeformulär, kundnytta och kundkrav

Bilaga B 1 (1)



Bilaga C – Format

Fördelninga av format på antalet ordrar

Bilaga C 1 (2)

Format Antal ordrar

210x297 183 61%

148x210 34 11%

210x280 13 4%

297x210 13 4%

105x148 9 3%

105x210 7 2%

210x210 7 2%

500x700 6 2%

210x148 5 2%

700x1000 5 2%

99x210 4 1%

210x335 4 1%

215x297 4 1%

220x280 4 1%

300x100 4 1%

302

antal ordrar

Tot alla 453

varav: 148 st m omslag (33%)

tot 250 ordrar fr A-kunder

tot 103 fr B-kunder

tot 100 fr C-kunder
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Bredd Höjd Antal ordrar A-ordrar B-ordrar C-ordrar

99 210 4 1 0 3

210 335 4 0 4 0

215 297 4 1 0 3

220 280 4 1 3 0

300 100 4 3 0 1

210 148 5 3 1 1

700 1000 5 2 3 0

500 700 6 4 2 0

105 210 7 4 2 1

210 210 7 4 0 3

105 148 9 5 1 3

210 280 13 11 0 2

297 210 13 12 1 0

148 210 34 20 5 9

210 297 183 100 34 49

302 171 56 75

Andel ordrar per kundkategori antal ordrar

StandardformatEj standardformat Tot alla 453

A-kunder 40% 17% varav: 148 st m omslag (33%)

B-kunder 12% 10%

C-kunder 15% 6%

tot 250 ordrar fr A-kunder

tot 103 fr B-kunder

tot 100 fr C-kunder
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Bilaga D – Resultat kundintervju fråga 1

Rangordning av parametrar i kolumn 1-4 
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Mycket viktigt (4)

a p* b p* c p* d p* e p* f p* g p* h p* i p*

1 4 4 3 6 1 10 2 8

2 3 6 2 8 4 4 1 10

3 1 10 7 0 3 6 6 1 5 2 4 4 2 8

4 1 10 3 6 2 8

5 3 6 5 2 1 10 4 4 2 8

6 2 8 1 10

7 4 4 5 2 1 10 6 1 3 6 2 8

8 1 10 4 4 3 6 4 4 2 8 3 6

9 4 4 1 10 2 8 3 6

10 4 4 5 2 1 10 6 1 2 8 3 6

11 1 10 4 4 3 6 2 8

12 1 10 2 8 5 2 3 6 4 4

13 1 10 6 1 2 8 6 1 5 2 1 10 4 4

14 1 10 2 8 3 6

15 2 8 4 4 1 10 4 4 3 6

16 1 10 2 8 3 6

17 3 6 2 8 6 1 1 10 5 2 4 4

18 2 8 3 6 1 10

� 104 20 24 136 31 13 32 90 66

Rangordn *Poäng Tryckkvalitet d 136 26% Förklaring:

1 10 Snabb lev.tid a 104 20% I nivån Mycket viktigt (4) presenteras

2 8 Pers. rel h 90 17% svaren från alla intervjuer (1-18). 

3 6 Snabb offert i 66 13% Svaren är rangordnade och poängsatta

4 4 Papper g 32 6% enl. lista till vänster.

5 2 Omfång e 31 6%

6 1 Format c 24 5%

7 0 Lågt pris b 20 4%

Inblick f 13 3%
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Bilaga D – Resultat kundintervju fråga 1

Rangordning av parametrar inom kolumn 4 ("Mycket viktigt")
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Ganska viktigt (3)

a p* b p* c p* d p* e p* f p* g p* h p* i p*

1 2 8 1 10 4 4 3 6

2 2 8 1 10

3 2 8 1 10

4

5 2 8 3 6 1 10

6 1 10 2 8 3 6

7 3 6 4 4 1 10 2 8

8 1 10 3 6 2 8

9 1 10

10 2 8 3 6 1 10 3 6

11 1 10 3 6 2 8

12 1 10 2 8 3 6 4 4

13 1 10 2 8

14 1 10

15 2 8 1 10

16 1 10 2 8 5 2 4 4 3 6

17 3 6 2 8 1 10

18 4 4 1 10 3 6 2 8

� 36 68 40 28 34 16 56 54 52

Rangordn *Poäng Lågt pris b 68 18%

1 10 Papper g 56 15%

2 8 Pers. rel h 54 14%

3 6 Snabb offert i 52 14%

4 4 Format c 40 10%

5 2 Snabb lev.tid a 36 9%

6 1 Omfång e 34 9%

7 0 Tryckkvalitet d 28 7%

Inblick f 16 4%

384

Svaren är rangordnade och poängsatta

enl. lista till vänster.

Förklaring:

I nivån Ganska viktigt (3) presenteras

svaren från alla intervjuer (1-18).
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Bilaga D – Resultat kundintervju fråga 1

Rangordning av parametrar inom kolumn 3 ("Ganska viktigt")
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Bilaga E – Win-Win Situation

Bilaga E 1 (1)
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