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Sammanfattning
Gefle Dagblads tryckeri och packsal (GD-tryck) producerar allt större mängd legojobb parallellt med dags-
tidningsproduktionen. Investeringar har gjorts i framförallt packsalen för att kunna erbjuda legokunderna
högre förädlingsgrad och planer finns för att expandera ytterligare på legomarknaden. GD-tryck anser sig
också behöva säkerställa produktionskvaliteten vid en sådan expansion, varför någon form av kvalitets-
system kommer att bli aktuellt. Några planer att certifiera ett sådant kvalitetssystem i enlighet med ISO
9001:2000 finns emellertid inte. 

I detta examensarbete har nuvarande arbetsmetoder analyserats utifrån ett kvalitetsperspektiv och för-
slag till hur GD-tyck bör arbeta med kvalitetsutveckling har tagits fram inom framförallt de områden där
brister upptäckts. Förslagen utgör sammantaget inte ett färdigt kvalitetssystem utan kan betraktas som
infallsvinklar på kvalitetsområden, som måste utvecklas om ett fungerande kvalitetssystem skall åstad-
kommas. 

Flera av de kvalitetsområden som berörs har inte direkt med teknisk kvalitet att göra men är i viss mån
förutsättningar för ett fungerande kvalitetssystem. Det känns angeläget att också belysa dessa områden i
examensarbetet då de flesta på GD verkar likställa kvalitet med teknisk kvalitet. Teknisk kvalitet är också
ett kvalitetsområde där GD-tryck idag har få konkreta problem och de producerar redan högkvalitativa
trycksaker. Ett faktum som kanske kan försvåra ett införande av ett kvalitetssystem då nyttan av ett sådant
inte ter sig helt självklart. 
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Summary
The print- and mailroom at Gefle Dagblad (GD-tyck) is handling an increasing amount of commercial jobs
along with the newspaper production. Investments have above all been done in the mailroom to be able to
offer commercial costumers a higher degree of finishing and there are plans to expand further in the com-
mercial market. GD-tryck is of the opinion that they need to secure the quality of their production to be able
to do such expansion, which is the reason why a quality system of some kind may be appropriate. However
there are no plans to certify such a quality system according to ISO 9001:2000.

In this exam report the present methods of working have been analysed from a quality perspective.
Suggestions on how GD-tryck should be working with quality development is presented in the fields where
shortage of quality has been discovered. The suggestions taken together do not form a quality system but
can be looked at as ideas of approach to quality fields that have to be developed if a working quality system
shall be accomplished.

Many of the quality fields that have been discussed do not have anything to do with technical quality
directly but are in some degree requirements for a working quality system. It also feels urgent to illustrate
these fields in this exam report when most people at GD seems to place quality as identical with technical
quality. Technical quality is also a quality field where GD-tryck has few concrete problems today and they
already produce printed matters of a high quality. A fact that might make it difficult to adopt a quality sys-
tem as the benefits of such a system is not obvious. 
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Förord 
Vi vill passa på att tacka personal och ledning på Gefle Dagblad som var
mycket tillmötesgående och öppenhjärtliga under de tio dagar vi tillbringade
på tidningen. Ett särskilt stort tack till Jan Andersson som förutom att ha
varit vår handledare på GD också har löst några stora praktiska problem. Vi
vill också tacka Borås Tidning som tog sig tid att informera oss om deras kva-
litetsarbete och slutligen naturligtvis också Björn Olsson och Göran Bryntse
som båda fungerat som högskolans handledare för detta examensarbete
under olika perioder.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Projektet initierades av Gefle Dagblads tekniska chef Jan Andersson. Det
ursprungliga förslaget innefattade tre lämpliga områden för ett examensar-
bete och efter en del diskussioner bestämdes det att projektet skulle kon-
centreras till kvalitetsaspekter för produktionen i tryckeri och packsal. Ut-
gångspunkten har varit att betrakta verksamheten i tryckeri och packsal
som ett fristående bolag (GD-tryck) där dagstidningen Gefle Dagblad är den
största och viktigaste kunden. Detta synsätt har också en viss förankring i
verkligheten då en sådan utveckling har diskuterats i ledningsgruppen även
om några som helst beslut ännu inte har tagits. 

Andersson menar att en sådan utveckling ställer stora krav på att verk-
samheten i GD-tryck kvalitetssäkras, både vad gäller teknisk kvalitet och
leveranskvalitet. Legokundernas varierande önskemål måste också beaktas
vid en kvalitetssatsning. Andersson ser konsekvent styrning och uppföljning
av verksamheten samt metoder för att utföra arbetet på rätt sätt som vikti-
ga ingredienser i ett kvalitetssystem.

Att enbart begränsa projektet till verksamheten i GD-tryck har emeller-
tid bedömts som otillräckligt då en stor del av produktionen, som sker internt
på GD och hos legokunder, direkt påverkar tryckkvaliteten. Den något snäva
synen på kvalitet som framkom både hos ledning och personal på GD känns
också otidsenlig och därför ses detta projekt som ett bra tillfälle att informe-
ra om en vidare kvalitetssyn. 

Den ursprungliga intentionen att detta projekt skulle resultera i ett kva-
litetssystem för GD-tryck anses också som orealistisk, då arbetet med att
åstadkomma ett fungerande kvalitetssystem normalt tar betydligt längre tid
än de åtta veckor som detta projekt bedrivits. Projektet är därför att betrak-
ta som en förstudie till att ta fram och införa ett kvalitetssystem. 

Rapporten fokuserar framförallt på svagheter i dagens produktion och på
förslag till förbättringar men det bör påpekas att GD-tryck redan med dagens
arbetsmetoder producerar en mycket hög kvalitet. 

1.2. Syfte
Syftet med projektet är att analysera och kartlägga befintligt kvalitetsarbe-
te på GD-tryck med avseende på att finna svagheter i dagens arbetsmetoder
samt möjligheter till förbättringar.

1.3. Avgränsningar
GD:s tryckeri och packsal kommer att betraktas som ett eget företag (GD-
tryck) som säljer sina tjänster till dels GD, som är den största kunden, men
också till GD-trycks legokunder. En sådan utveckling kan också bli aktuell
för GD. Projektet omfattar även de avdelningar på GD vars arbete direkt
påverkar tryckkvaliteten, de är att betrakta som kunder till GD-tryck.

1.4. Mål
Målet är att ta fram en förstudie för hur GD-tryck kan utveckla sitt kvali-
tetsarbete. Förstudien skall också kunna fungera som ett beslutsunderlag
för hur ett fortsatt arbete med att ta fram ett kvalitetssystem kan bedrivas. 
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Personliga mål är att göra en kvalitetsanalys av ett större grafiskt företag
och att få en inblick i dagstidningsproduktion.

1.5. Metod
En nulägesanalys av olika kvalitetsaspekter på GD-trycks produktionspro-
cesser liksom på några av GD-trycks interna kunder genomförs på plats.
Dessutom kommer ledning och personal att intervjuas. Litteraturstudier
kommer att genomföras för att kunna ta fram förslag till förbättringar av
kvalitetsarbetet, med syfte att införa ett kvalitetssystem. Litteraturstudier
bedrivs också för att kunna utvärdera nulägesanalysen. Studiebesök hos
Sveriges enda kvalitetscertifierade dagstidning kommer att göras.

1.6. Presentation av Gefle Dagblad
Gefle Dagblad är en drygt 100 år gammal dagstidning som ges ut sju dagar
i veckan med en daglig upplaga på ungefär 29 500 exemplar. Antalet anställ-
da uppgår till ungefär 130 personer inklusive stödjande personal (fastighet,
IT med flera) och personal inom andra verksamheter (radiostation med
flera). Omsättningen ligger på ungefär 130 miljoner per år varav legopro-
duktion står för 15 miljoner.

Gefle Dagblad ingår tillsammans med fyra andra dagstidningar från södra
Norrlands kustland i koncernen Gefle Dagblad Förvaltnings AB. Koncernen
har ungefär 750 anställda och en omsättning på 0,5 miljarder. Koncernen ägs
till 70 procent av Stiftelsen Gefle Dagblad och till 30 procent av Stiftelsen
Press Organisation. 

Gefle Dagblad investerade 1995 i en ny presshall och tryckpress, en KBA
Journal 4-high tidningstryckpress. När investeringen gjordes räknade GD
inte in eventuella legojobb utan förutsättningen var att dagstidningen själv
skulle bära investeringen. Några legoproduktioner gjordes ej heller under de
första två åren men sedan har en gradvis ökad satsning på legoproduktion
gjorts så att denna idag utgör lite drygt tio procent av omsättningen. För att
bättre kunna tillgodose framförallt legokundernas behov, har GD de senas-
te åren investerat ytterligare i framförallt efterbehandlingsutrustning. 

1.7. Terminologi
Arbete – avser arbete som utförs av personalen, att skilja från jobb (se nedan).

GD-tryck – avser enbart tryckeri och packsal, till skillnad från GD som
avser hela verksamheten på Gefle Dagblad.

ISO-standard – avser SS-EN ISO 9001:2000 om inget annat nämns.

Jobb – avser olika produktionsuppdrag från externa kunder.

Konsulenter – kallas säljarna på GD.

Lego – är den term som används på GD för civilproduktion det vill säga all
produktion utöver dagstidningen Gefle Dagblad. 

Producenter – kallas prepresspersonalen som producerar annonser på GD.
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2. Kvalitet
2.1. Vad är kvalitet?
Vad som omfattas av begreppet kvalitet varierar mycket från individ till indi-
vid. Något som belystes väl vid nulägesanalysen på GD, där de flesta tillfrå-
gade hade vitt skilda uppfattningar om vad som innefattades i kvalitetsbe-
greppet. Kvalitetsbegreppet kan också sägas ha många dimensioner och vil-
ken dimension som en individ fokuserar på har ofta att göra med speciella
intressen, olika erfarenheter eller hur situationen upplevs. Exempel på kva-
litetsdimensioner är hållbarhet, felfrihet, driftsäkerhet, prestanda, utseen-
de, säkerhet, tillgänglighet, kommunikationsförmåga, artighet, inlevelse-
förmåga, tjänstvillighet, trivsel, etcetera. 

Behovet av en vidare definition av kvalitetsbegreppet än en fokusering på
enstaka kvalitetsdimensioner är dock nödvändig vid kvalitetsarbete. Flera
definitioner har formulerats utifrån olika utgångspunkter och de fyller sin
funktion inom olika områden. Bergman och Klefsjö (1995) tar upp några som
är värda att begrunda;

”Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger
dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.”

SS-EN ISO 8402 (SS-EN ISO 9000)

”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att till-
fredställa, eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.”

Bergman & Klefsjö

”Kvalitet gör det möjligt för en kund att ha ett kärleksförhållande med
din produkt eller tjänst. Lögner, sänkta priser eller andra dragplåster
kan ge en tillfällig förälskelse. Men det krävs kvalitet för att upprätt-
hålla ett kärleksförhållande.” 

Myron Trivus 

Dahlstedt et al. (1994) nämner en enklare men kärnfull definition – ”Göra
rätt från början!” – en formulering som även användes som slogan av Borås
Tidning (muntliga källor, 2001) under införandet av deras ISO-certifierade
kvalitetssystem. 

2.2. Offensiv kvalitetsutveckling
Offensiv kvalitetsutveckling eller Total Quality Management (TQM) som det
kallas internationellt innebär ”en ständig strävan efter att uppfylla kunder-
nas krav och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt för-
bättringsarbete i vilket alla är engagerade” (Bergman et al., 1995). Denna
syn på kvalitet innebär att det mer handlar om att aktivt förebygga, förän-
dra och förbättra i stället för att kontrollera och reparera. Kvalitetsarbetet
ses också som en ständigt pågående process och det gäller inte bara att
utveckla produkter och processer utan i lika hög grad om att utveckla de
människor som är involverade (Bergman et al., 1995). Ytterst handlar offen-
siv kvalitetsutveckling om att optimera alla kvalitetsaspekter inom ett före-
tag. Med ledningens engagemang som en förutsättning kan en framgångs-
rik kvalitetsutveckling ske. Sex viktiga grundelement i en sådan utveckling är;
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• Sätt kunden i centrum – Kvalitet måste värderas av kunderna och
ställas i relation till deras behov och förväntningar. 

• Basera beslut på fakta – Se till att alla beslut är väl underbyggda och
basera dem inte på godtyckliga bedömningar.

• Arbeta med processer – Nästan all verksamhet kan ses som en process
som skapar värde för kunderna (externa och interna) och de går alltid
att förbättra.

• Arbeta med ständiga förbättringar – Externa krav på kvalitet krä-
ver att kvaliteten på de egna produkterna (varor eller tjänster) och den
egna verksamheten ständigt måste förbättras, så att konkurrensfördelar
därmed kan nås.

• Låta alla vara delaktiga – För att kvalitetsarbetet skall lyckas for-
dras att alla engageras, både personal och ledning, i arbetet med stän-
digt förbättrad kvalitet.

• Se helheten – Vid arbetet med de olika processerna får inte det faktum
att de sinsemellan är beroende och påverkar varandra glömmas. Ett
långsiktigt systemtänkande som tar hänsyn till helheten är nödvändigt.  

2.3. Kvalitet ger lönsamhet
En seriös kvalitetssatsning ger högre lönsamhet. En högre kvalitet kan för-
bättra lönsamheten på flera sätt; nöjdare kunder som gärna återkommer,
lägre personalomsättning och sjukfrånvaro, kortare ledtider, minskade kas-
sations- och omarbetningskostnader, högre produktivitet, etcetera (Bergman
et al., 1995). En kvalitetssatsning är naturligtvis kostsam men enligt
Dahlstedt et al. (1994) är den alltid billigare än alternativen.

2.3.1. Kvalitet ger förbättrad produktivitet
Tidigare sågs ofta ett motsatsförhållande mellan kvalitet och produktivitet.
Högre kvalitet ansågs då endast gå att åstadkomma genom en ökad kontroll.
Modernt kvalitetsarbete inriktas på förbättringar av produktens konstruk-
tion och produktionsprocesserna så att både en högre kvalitet och förbättrad
produktivitet uppnås. (Bergman et al., 1995.)

2.3.2. Kvalitetsbristkostnader
Enligt flera undersökningar uppgår de totala kvalitetsbristkostnaderna hos
alla företag till 20–30 procent av omsättningen. Dahlstedt et al. (1994) hän-
visar till en undersökning från den grafiska branschen där de lätt identifier-
bara kvalitetsbristkostnaderna uppgick till tolv procent. Detta innebär att
en seriös kvalitetssatsning redan på ett tidigt stadium kan ge rejäla ekono-
miska vinster vilket kan vara en morot för att gå vidare med kvalitetsarbe-
tet. Forslund (1999) refererar i sin avhandling till teorier där kvalitetsbrist-
kostnaderna kan minskas med 50 procent under det första året, vilket hon
också erfarit i sitt eget projekt. Detta är dock inte målet utan fortsatta hal-
veringar skall vara möjligt enligt henne.

Kvalitetsbristkostnader kan delas in i interna och externa felkostnader
(Bergman et al., 1995). Till de interna hör exempelvis kassationer, omarbet-
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ningar, produktionsstillestånd, mottagningskontroll, tillverkningskontroll,
etcetera. Till de externa hör bland annat reklamationer, garantikostnader och
goodwillförluster. De externa felkostnaderna är betydligt svårare att beräk-
na än de interna felkostnaderna då exempelvis kostnaderna för ett minskat
förtroende hos kunderna är svårt att uppskatta. Bergman et al. (1995) gör gäl-
lande att de interna felkostnaderna uppgår till ungefär 40 procent av kvali-
tetsbristkostnaderna om goodwillförlustkostnaderna inte räknas med.

2.4. Kvalitetssystem
Det systematiska och strukturerade kvalitetsarbete som ett företag bedriver
kan sammanfattas som dess kvalitetssystem. För att räknas som ett kvali-
tetssystem bör kvalitetsarbetet dock ha en viss omfattning så att arbetet
täcker in viktiga processer i verksamheten. Ett kvalitetssystem bör också
innefatta någon form av systematik, struktur, dokumentation och de resur-
ser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avse-
ende på kvalitet. Dessutom måste det både vara baserat på och innebära
ytterligare kartläggning av verksamheten. Ett kvalitetssystem behöver
emellertid inte vara så omfattande som ISO 9001:2000 kräver utan kan med
fördel anpassas till företagets behov, resurser och ambitionsnivå. En ISO-cer-
tifiering av kvalitetssystemet behöver inte heller vara det slutliga målet utan
det finns många fördelar med att driva kvalitetsarbetet ändå längre mot
exempelvis Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 

2.4.1. Fördelar med kvalitetssystem
Många av fördelarna med ett fungerande kvalitetssystem är ganska själv-
klara, så som jämnare kvalitet, bättre kontroll, färre fel, högre produktivitet,
etcetera. Andra fördelar är mindre uppenbara så som ökad motivation, stör-
re ansvarstagande, förbättrad internkommunikation, större kundförtroen-
de och dylikt. Sammanfattningsvis kan fördelarna med ett fungerande kva-
litetssystem beskrivas som att vinsten ökar och det blir roligare att arbeta.

2.4.2. SS-EN ISO 9001:2000
ISO 9001:2000 är en fastslagen standard för kvalitetssystem. Uppfyller kva-
litetssystemet de krav som ställs i ISO-standarden är det möjligt att certifi-
era kvalitetssystemet. Denna certifiering är en garanti för att kvalitetssys-
temet uppfyller kraven och håller en fastställd nivå. Kvalitetssystemet måste
sedan revideras årligen av ackrediterad revisor för att få behålla certifie-
ringen, förutsatt att kraven fortfarande uppfylls. 

Många upplever arbetet med att få sitt kvalitetssystem certifierat enligt
ISO-standarden som väldigt omfattande och normalt tar detta arbete också
ungefär två år. Det är också omvittnat att det kan vara svårt att få ett ISO-
certifierat kvalitetssystem att fungera helt tillfredsställande. ISO 9001:2000
är dock det överlägset bästa verktyg som industrin förfogar över för att upp-
rätthålla en hög kvalitetsnivå (Dahlstedt et al., 1994).
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2.4.3. För- och nackdelar med ett ISO 9001:2000-certifierat kvalitetssystem
Systematiskt arbete med kvalitetsförbättringar behöver väl planerade ruti-
ner vilket ISO-standarden uppfyller. ISO 9001 är den mest beprövade stan-
darden för kvalitetssystem vilket bland annat innebär att det finns en hel del
erfarenhet att ta del av när ett sådant kvalitetssystem planeras. Det är också
en omfattande standard som inkluderar hela verksamheten i en organisa-
tion med krav på att analysera och dokumentera hur verksamheten skall
bedrivas. För att behålla en ISO-certifiering skall årliga revisioner av kvali-
tetssystemet göras av en extern och ackrediterad revisor, något som exem-
pelvis Borås Tidning (muntlig källa, 2001) upplever som mycket positivt för
utvecklingen av kvalitetsarbetet. Den nya ISO-standarden för kvalitetssys-
tem, ISO 9001:2000, lägger också betydligt större vikt vid kundnyttan än den
tidigare standarden vilket naturligtvis är bra för verksamheten.

Till nackdelarna med en ISO-certifiering av ett kvalitetssystem hör kra-
ven på den omfattande dokumentationen. Kraven på dokumentation är dock
inte lika omfattande i den nya ISO 9001:2000-standarden då den i större
utsträckning tillåts anpassas till den egna organissationen. Många gånger
kan hanteringen av dokumentationen också förenklas genom att dokumen-
tationen och dokumenthanteringen digitaliseras. Kostnaderna för att införa
och hålla igång ett ISO-certifierat kvalitetssystem kan också vara avskräck-
ande men lyckas ett fungerande kvalitetssystem åstadkommas tyder många
undersökningar och statistik på att det ändå lönar sig i längden (Bergman
et al.,1995; Dahlstedt et al., 1994).

Bergman et al. (1995) menar också att ISO-standarden är defensiv och
produktionsorienterad istället för att vara offensiv och processorienterad vil-
ket de anser vara av yttersta vikt för att lyckas med kvalitetsförbättringar.
Dessutom menar de att ISO-standarden inte lägger tillräcklig vikt på beho-
vet av ständiga förbättringar liksom på kvalitetsarbetet i de administrativa
stödfunktionerna. Kraven i ISO-standarden är inte heller lika omfattande
som de krav som ställs i många internationella kvalitetspris, som exempel-
vis Malcolm Baldrige National Quality Award och Demingpriset, vilka bara
tilldelas organisationer som uppnått yppersta kvalitet.
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3. Nulägesanalys
GD har idag ingen separat organisation för sin legoproduktion utan de har
hittills utnyttjat personella resurser i sin organisation för dagstidningspro-
duktionen. Det säljbehov som legoverksamheten krävt har hittills skötts av
GD:s annonschef som också har haft huvudansvaret för marknadsföringen
av legoverksamheten. På prepressavdelningen utnyttjas personell överka-
pacitet till legoproduktionen medan en omorganisation har varit nödvändig
på tryckeriet så att en tryckare arbetar ständig dag tillsammans med någon
av nattryckarna med legoproduktionen. En person arbetar också ständig dag
i packsalen, en tjänst som kompletteras med timanställda vid behov. 

Ambitionen är emellertid att fördubbla omsättningen för legoproduktionen
under en treårsperiod varför en tydligare organisation för legoverksamheten
anses vara nödvändig. Ett första steg för att skapa en sådan organisation tas
i dagarna då en säljare för enbart legoverksamheten kommer att anställas.
GD anser sig också behöva någon form av kvalitetsstyrning av produktionen
för att kunna säkerställa kvaliteten på framförallt legoverksamheten. Detta
examensarbete får ses som ett första steg mot ett sådant system.

Som ett led i denna förstudie för kvalitetsutveckling på GD gjordes en
nulägesanalys. Denna omfattar en kartläggning av nuvarande kvalitetssta-
tus och produktionsmetoder. Nulägesanalysen gjordes under tio arbetsdagar
på GD då dagens arbetssätt dels beskrevs av ledningen och dels studerades
under åtskilliga rundvandringar. Dessa rundvandringar gav också upphov
till många diskussioner med personalen om deras arbetssätt och -situation.
Dessutom gjordes ett 20-tal mer omfattande och formella intervjuer med per-
sonal och ledning från olika avdelningar. Se bilaga 1 för intervjufrågorna och
bilaga 4 för en sammanställning av intervjusvaren.

3.1. Produktionsflöde
3.1.1. Organisation för legoproduktion
Som nämnts tidigare har GD inte någon separat organisation för legopro-
duktionen (se ovan) utan överkapacitet inom dagstidningsproduktionen
utnyttjas för legoverksamheten. Det finns emellertid en formell organisation
bestående av personal som även har andra arbetsuppgifter. Den är som synes
mycket liten (se bild 3.1.). Totalt arbetar ungefär 15 personer med legopro-
duktionen varav ingen har det som sin enda arbetsuppgift.

Försäljning och marknadsföring av legoverksamheten sköts till största
delen av GD:s annonschef. Någon egentlig marknadsföring för legoverk-
samheten har emellertid inte gjorts utan de flesta legouppdrag erhålls genom
kontakter i det ordinarie arbetet med annonsförsäljning till dagstidningen.
En enda kund har hittills också stått för ungefär 90 procent av den totala
legoproduktionen vilket medfört att den största uppmärksamheten riktats
mot denna kund.

Originalhanteringen för legoproduktionen sköts av prepressavdelningen,
de så kallade producenterna. De är sammanlagt sju personer inklusive en
arbetsledare och har som ordinarie arbetsuppgifter att producera annonser
till dagstidningen och kontrollera inkommande, färdigt annonsmaterial.
Legoproduktionen utgör endast en mycket liten del av det dagliga arbetet och
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arbetsinsatsen är i regel mindre då producenterna i större utsträckning vän-
der sig direkt till ursprungsproducenten för korrigering av eventuella fel, än
vad de gör vid dagstidningsproduktionen.

Projektledaren för legoproduktionen är mycket delaktig i tryckplanering-
en och ansvarar dessutom för inköpsplaneringen och inköp av både papper och
andra förbrukningsvaror till tryckeriet. Dessa arbetsuppgifter sköter pro-
jektledaren även för dagstidningsproduktionen. Projektledaren samordnar
också transporter av de färdiga trycksakerna. Däremot har projektledare få
kundkontakter och inget med det digitala flödet att göra förutom inskrivan-
det av kompletterande uppgifter i EAE-systemet. Dessutom är projektleda-
ren miljösamordnare på GD. 

Tryckningen av legoproduktionen sker på dagtid av en tryckare som går
ständigt dagskift tillsammans med någon av tryckarna som går nattskift.
Nattryckarna följer ett rullande schema där de arbetar tre veckor natt, en
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vecka dagskift och en vecka ledigt. Det rullande schemat för nattryckarna är
resultatet av en omorganisation som gjordes tidigare för att göra det möjligt
att trycka legoproduktionen. Förutom själva tryckningen ansvarar tryckarna
för plåtframställning samt visst underhåll och rengöring av CTP-maskiner-
na och tryckpressen. Dessutom arbetar en person dagskift i tryckeriet med
pappershanteringen till tryckpressen. Avdelningsansvarige för tryckeriet
arbetar också dag men har även en form av ständig jour då underhåll och pro-
blemlösning ingår i arbetsuppgifterna, liksom deltagande i tryckplaneringen. 

I packsalen arbetar en person dagskift med att köra maskinparken, se till
att det finns timanställda på plats vid legotryckningar (tre stycken normalt,
fler vid ibladning) samt med att utföra visst underhåll på maskinparken när
tryckning inte pågår. 

3.1.2. Informationsflöde rörande legoproduktion
Informationsflödet vid legoproduktioner sker i princip enligt bild 3.2. Vid en
beställning fylls en ordersedel i av säljaren med den information om jobbet som
är känd vid beställningstillfället. Projektledaren för legoproduktion och arbets-
ledaren för producenterna informeras via e-brev att en ny beställning inkom-
mit. Arbetsledaren för producenterna kompletterar eventuellt arbetsordern
med ytterligare information rörande prepressproduktionen. Arbetsledaren för
också in eventuella förändringar och kompletterande information från kunden
som mottagits av arbetsledaren själv eller av någon säljare. 

Resterande information rörande tryck, efterbehandling och distribution
kompletteras av projektledaren för legoproduktion om så behövs. Även even-
tuella förändringar i format, omfång, upplaga, papperskvalitet, etcetera
införs i arbetsordern. När arbetsordern är komplett överförs informationen
till pressbeläggningen i form av en excel-fil med begränsad åtkomst, belägen
på det interna nätverket. Alla berörda personer har tillgång till pressbe-
läggningen medan endast några få behöriga kan göra förändringar i filen.
För att förhindra att flera personer gör förändringar i pressbeläggningen
samtidigt och inte uppmärksammar de andras ändringar, är det endast möj-
ligt för en person åt gången att göra ändringar i filen. När tillräckligt med
information finns, införs den även i EAE-systemet.

Som synes är organisationen för legoproduktion mycket trimmad och
eftersom den ej heller är speciellt utspridd sker naturligtvis åtskilliga dagli-
ga kontakter muntligen när behov uppstår. Dessa kontakter är både infor-
mella och sporadiska men de fungerar ändå som den kanske viktigaste infor-
mationskanalen. Organisationen blir också smidigare på detta sätt när kon-
takter tas vid behov. Några rutiner för dokumentation av dessa kontakter
finns inte, även om sporadiska anteckningar görs av enskilda personer.

3.1.2.1. Produktionsmöten
För att planera kommande produktioner, dryfta eventuella problem och följa
upp tidigare produktioner hålls produktionsmöten för legoproduktionen en
gång per vecka. Vid dessa möten deltar projektledaren för legoproduktion,
arbetsledarna för producenterna och tryckeriet, den fast dagtidsanställde i
packsalen samt den tekniska chefen i mån av tid. Någon dokumentation från
dessa möten görs inte. Producenterna har även de månatliga möten med
annonschefen där tidigare och kommande produktioner tas upp. 
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3.1.3. Materialflöde vid legoproduktion
3.1.3.1. Materialmottagning och materialkontroll
Kunderna levererar digitalt material via Internet eller på diskett i något av
de vanligaste diskettformaten till säljarna eller direkt till producenterna.
Producenterna kontrollerar materialet med hjälp av en provutskrift, pre-
flightprogrammet ProScript och i extrema fall genom att provrippa filerna
och bedöma dem visuellt i softproof-delen av programmet PageVision. Att
provrippa filerna kan orsaka problem om filerna rippas ner till produktions-
kön, i stället för till testkön, då de lätt förväxlas med godkända filer av tryck-
eripersonalen när de i sin tur skall köra ut plåt på CTP:n (se 3.1.3.2.). Produ-
centerna följer inte några fastställda rutiner vid kontroll av inkommande
material. 

När felaktigheter upptäcks i materialet korrigeras dessa mycket sällan av
producenterna, utan de kontaktar istället ursprungsproducenten/kunden så
att denne själv får korrigera felen och skicka om jobbet. Några fastställda
korrekturrutiner finns inte och normalt skickas heller inga korrektur.
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3.1.3.2. Rippning till plåtsättning
När producenterna har färdigt material skickar de jobbet till rippen. De rip-
pade filerna skickas dels till en kö för CTP:n (PBU) och dels till PageVision
där färgzonerna för varje sida läses av och en fil med förinställningar till pres-
sens färgskruvar genereras. Denna fil överförs till EAE-systemet, pressens
produktions- och styrsystem (se 3.2.4.3.). De färdigrippade filerna i PBU:n
skickas sedan till CTP:n för plåtsättning av tryckarna vid legoproduktion och
av redaktionens prepresspersonal vid dagstidningsproduktion. När plåtarna
exponeras förses de även med en streckkod, sidnumrering och färguppgifter. 

Vid legoproduktion finns en risk att testfiler blir plåtsatta (se 3.1.3.1.) på
grund av att tryckarna inte har någon möjlighet att avgöra om filerna som
ligger på PBU:n är de slutgiltiga. Tryckarna har i och för sig möjligheten att
visuellt kontrollera filerna i PageVision men då de inte har något korrektur
att jämföra med kan de inte bedöma filens riktighet. Tryckarna har inte hel-
ler något ansvar för att kontrollera filerna. 

Den ordinarie CTP:n är utrustad med automatisk hålslagning och bock-
ning medan backup-systemet saknar sådan utrustning. Plåt som körs ut på
backup-CTP:n måste därför bäras över till den ordinarie CTP:n för hålslag-
ning och bockning. GD-tryck avser dock att förse backup-CTP:n med liknan-
de utrustning samt med ett större plåtmagasin så att båda CTP-maskiner-
na kan användas som ordinarie system parallellt.

3.1.3.3. Tryckpress och styrsystem
Tryckarna monterar plåtarna i tryckpressen medan rullställsoperatören för-
ser pressen med papper. I mån av tid förser han också pressen med papper
inför nattskiftet, något som annars görs av nattryckarna. Nattryckarna för-
ser dock inte pressen med papper till dagskiftet. 

Pressinställningarna för det specifika jobbet som genererats av EAE-sys-
temet hämtas upp från en databas till pressens styrpulpet och färgskruvar-
na förinställs automatiskt. Detta gör att det går snabbare att nå godkänd
färghållning, även om tryckarna måste göra smärre justeringar. Dessa jus-
teringar registreras av styrsystemet och återförs till databasen så att en
ännu exaktare förinställning kan göras nästa gång. Detta gör styrsystemet
något självlärande. 

3.1.3.4. Efterbearbetning och distribution
Tryckpressen levererar färdiga tidningar antingen i broadsheet-format (lim-
bunden) eller i tabloid-format (trådhäftat). Det är möjligt att samtidigt pro-
ducera en tidning i flera delar med samma format ibladade i varandra eller
en tabloid-bilaga ibladad i en broadsheet-tidning. Dessa möjligheter utnytt-
jas dock sällan. 

Tidningarna transporteras därefter on-line till packsalen där investe-
ringar gjorts, framförallt med tanke på legoproduktionen, så att det idag är
möjligt att treknivstrimma, iblada upp till två bilagor, kvartsfalsa och adres-
sera med en inkjet-spruta samt bunta trycksakerna. Packsalen har en hög
grad av automatisering vilket gör det möjligt att sköta produktionen på
endast fyra personer, eventuellt behövs ytterligare någon vid ibladningar. 

Trycksakerna transporteras sedan manuellt till papperslagret vilket
används till att lagra både pappersrullar och färdiga produkter. Då pappers-
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lagret är ganska litet ställs det stora krav på att hämttransporter fungerar
då det ganska fort blir fullt vid stora upplagor.

3.2. Kontroll- och styrsystem
För att säkerställa kvaliteten på produktionen används idag följande kon-
troll- och styrsystem.

3.2.1. Kravspecifikationer gentemot kunder
Kravspecifikationer används i liten utsträckning på GD och de två som finns
fastslagna för säljorganisationen fungerar inte i praktiken.

3.2.1.1. Digitalt originalmaterial
Den kravspecifikation för digitalt originalmaterial som säljarna skall använda
sig av vid kontakter med kunder omfattar bland annat filformat, typsnitt, upp-
lösning, färgrymd och överföring. Kravspecifikationen är emellertid något in-
aktuell och används inte, utan det är säljarnas kunskapsnivåer som styr kraven. 

Producenterna upplever emellertid inte kvaliteten på inkommande origi-
nalmaterial som tillräcklig då felprocenten är ganska hög, speciellt från min-
dre kunder. Den höga felprocenten kan bero på avsaknaden av en aktuell
kravspecifikation, att säljarna inte följer den nuvarande kravspecifikationen
och att säljarnas eller kundernas tekniska kunskapsnivå är för låg. Produ-
centerna menar också att i vissa extrema fall är kundernas tekniska kun-
skapsnivå så låg att de antagligen inte skulle förstå en kravspecifikation.

3.2.1.2. Ibladningsprodukter
Vid leverans av ibladningsprodukter till GD finns en kravspecifikation som
omfattar förpacknings- och leveransinstruktioner. Denna kravspecifikation
är mycket detaljerad och på grund av detta används den inte i realiteten. Det
påtalades under studiebesöket på GD att om denna kravspecifikation skul-
le följas till punkt och pricka så skulle antagligen ingen våga utnyttja iblad-
ningstjänsten. Trots att kravspecifikationen inte utnyttjas av säljarna fun-
gerar hanteringen av ibladningsmaterial oftast bra.

3.2.2. Mottagningskontroll av digitalt originalmaterial
Mottaget digitalt originalmaterial kontrolleras av producenterna. De kör
filerna genom ProScript som är ett kontrollerande och beredande preflight-
program som bland annat klarar av att konvertera bilder till CMYK-färg-
rymden om än inte med någon ICC-profil. Däremot kan det inte kontrollera
pdf-filer eller någon PostScript-nivå över 1 (Lindström, 2000).

Vidare görs normalt en utskrift som kontrolleras visuellt. Denna utskrift-
senhet använder dock en enklare rip än vad CTP:n använder. Producenterna
är emellertid medvetna om detta och i kritiska fall, baserat på erfarenhet,
provrippas filen i rippen för CTP:n varefter filen kontrolleras visuellt i pro-
grammet PageVision (se 3.1.3.1.). Någon övrig systematisk kontroll görs inte
och det finns heller ingen fastslagen rutin för hur kontroll skall genomföras.

3.2.3. Kalibrering
Den mesta tekniska utrustning underhålls och kalibreras av personal på teknis-
ka avdelningen. De uppgår idag till två personer men en tredje har anställts.
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Mängden datorer är mycket stor (cirka 200 stycken) och bara att uppdatera
dessa med de senaste programvarorna kräver mycket tid varför kalibrering
inte utförs så ofta som vore önskvärt för att säkerställa skärmarnas färgå-
tergivning. 

3.2.3.1. Prepressavdelningen
Kalibreringen av producenternas utrustning görs extremt sällan vilket del-
vis förklaras med att exempelvis bildskärmarna inte håller tillräckligt hög
kvalitet för att det skall vara någon mening med att kalibrera dessa.
Naturligtvis har det också att göra med tidsbrist (se ovan). Producenterna
upplever det som ett problem då bildskärmarna visar olika och inte överens-
stämmer med tryckresultatet. För att ta sig runt detta problem använder de
provtryck med färdiga färgblandningar när särskilda färger efterfrågas.
Huruvida någon ICC-profil används vid inscanning visste inte tillfrågad per-
sonal och finns det en ICC-profil uppdateras den följdaktligen väldigt sällan.

3.2.3.2. Fotoavdelningen
På fotoavdelningen använder man bättre bildskärmar (LaCie) än på pre-
pressavdelningen. LaCie-skärmarna kalibreras dock inte speciellt ofta vil-
ket förklaras dels med tidsbrist och dels menar tekniska avdelningen att de
mätt skärmarna under ett år och att de då visade sig vara stabila under den
perioden. Då tekniska avdelningen ansvarar för underhåll och kalibrering
av skärmarna har fotograferna instruerats att inte göra några justeringar av
skärmarnas inställningar mellan kalibreringstillfällena. Tekniska avdel-
ningen misstänker emellertid att detta sker och fotograferna själva tycker
också att skärmarna visar något olika. 

Fotograferna tycker också att skärmvisningen inte överensstämmer med
tryckresultatet men de utnyttjar inte heller funktionen att förhandsvisa
CMYK med ICC-profil i PhotoShop, vilket åtminstone delvis kan förklara
skillnaderna i överensstämmelse. 

Fotograferna ansvarar själva för kamerautrustningen de använder även
om inte någon egentlig kalibrering görs. När tid finns ställer de dock kame-
rornas vitbalans efter rådande ljusförhållanden.

3.2.4. Färgstyrning
GD använder sig av färgstyrning i den bemärkelsen att bilder anpassas med
hjälp av en ICC-profil och trycket styrs med hjälp av gråbalansfält. I övrigt
görs inte mycket för att erhålla en så bra färgåtergivning som möjligt. Ett
system för att säkerställa färgers exakthet genom hela flödet saknas. Fler
viktiga uppmätningar av tryckpressen, inklusive NCI-nivåbestämning som
bör ligga till grund för övriga uppmätningar, har heller inte gjorts.

3.2.4.1. ICC-profil
Den ICC-profil som används är en generell profil framtagen av Färgpressen
(Tidningsutgivarna) för dagstidningstryck på vanligt tidningspapper (ISO
68) men på GD-tryck används den också till förbättrat tidningspapper, Exo
Plus (ISO 76). Denna ICC-profil är genererad utifrån provtryckningar på tre
dagstidningstryckerier med pressar konstruerade utifrån de olika princi-
perna 4-high och satellit.
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GD använder fortfarande den första versionen av Färgpressens ICC-profil
då de anser att Färgpressens nya ICC-profil kräver en mycket god kontroll på
tryckprocessen, något GD-tryck inte riktigt anser sig ha. Färgpressens nya
ICC-profil är framtagen dels för att utnyttja möjligheterna i de nya program-
varorna för ICC-profilsgenerering och dels för att den gamla ICC-profilen var
behäftad med några felaktigheter såsom låg kontrast, mörka separationer
och felaktiga konverteringar i röda kulörer (Tidningsutgivarna, 2001).

3.2.4.2. Applicering av ICC-profil
Allt bildmaterial som fotograferna producerar lagras som RGB-bilder i bild-
arkivet. När sedan bilderna hämtas därifrån sker en separering med färg-
pressens ICC-profil till CMYK-färgrymden med automatik. 

Då producenterna scannar bildoriginal sker färgsepareringen med auto-
matik. Nödvändiga förinställningar för färgsepareringen har gjorts av tek-
niska avdelningen och är ingenting som producenterna gör själva. Producenter-
na saknar också de nödvändiga kunskaperna som krävs för att göra detta själva. 

Externt producerat originalmaterial som levereras i CMYK-färgrymden
används normalt utan att någon kontroll eller korrigering av färgrymden
görs. Material som levereras i RGB-färgrymden separeras vanligtvis med
automatik i programmet ProScript när producenterna gör preflightkontrol-
len. ProScript stöder inte hanteringen av ICC-profiler utan gör en konven-
tionell färgseparering med begränsade inställningsmöjligheter (PhotoShop-
tabeller). 

GD uppmanar sina kunder, bland annat i sin annonsprislista, att levere-
ra originalmaterial CMYK-separerat. De distribuerar emellertid normalt
bara Färgpressens ICC-profil när kunder efterfrågar en ICC-profil. 

3.2.4.3. Förinställning med EAE-systemet
EAE-systemet är tryckpressens produktions- och styrsystem. Information
om färgdragningen i färgzonerna på de enskilda sidorna, det vill säga hur
stor färgteckningen är i färgzonerna på sidan, överförs till EAE-systemet
med automatik när sidan rippats. När jobbet sedan skall tryckas förinstäl-
ler EAE-systemet tryckpressens färgskruvar i enlighet med denna informa-
tion, så att en mer korrekt mängd färg ges i de enskilda färgzonerna i för-
hållande till sidans grafiska utformning. 

EAE-systemet fungerar bra och gör att upplagekvalitet snabbare uppnås
vilket minskar startmakulaturen, men denna funktion är inte helt exakt
utan smärre justeringar måste göras manuellt av tryckarna. Dessa juste-
ringar registreras av EAE-systemet så att förinställningarna kan göras mer
exakta vid efterföljande tryckningar. EAE-systemet är på detta sätt i viss
mån självlärande. 

3.2.4.4. Tryckdensitet och gråbalansstyrning
För att kontrollera och styra färgmängden genom upplagan använder sig
tryckarna av fyra stycken gråbalansfält som trycks längst ned på varje bro-
adsheet-sida. Dessa är konstruerade så som framgår av bild 3.3. 

Tryckarna bedömer gråbalansen visuellt i början av en tryckning för att
snabbt uppnå upplagekvalitet, även bilder och annonser bedöms visuellt.
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När sedan upplagekvalitet uppnåtts och trycket bedöms som stabilt görs fin-
justeringar med hjälp av densitometer mot de värden som framgår av bild
3.4. Fulltonsdensiteterna mäts däremot inte och något automatiskt system
för densitetsmätningar finns inte i tryckpressen. 

Tryckarna tycker att de fyra gråbalansfälten är för få och helst skulle de
se att det fanns ett gråbalansfält för varje färgskruv att mäta på, det vill säga
nio stycken. Tryckarna tycker också att nuvarande gråbalansfält är för små
vilket gör det besvärligt att mäta med densitometern. Anledningen till den
nuvarande utformningen är att det från redaktionellt håll anses att fler och
större gråbalansfält skulle störa utseendet på tidningen.
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Bild 3.3. Gråbalansfälten är uppbyggda så att när den svarta delen och CMY-delen
ser likadana ut, har gråbalans uppnåtts. 

Bild 3.4. Densitetsbörvärden för att uppnå gråbalans.



3.2.5. Produktionskontroll
Att ha kontroll på sin produktion, att säkert veta vilken kvalitet och hur
mycket som levereras, är viktigt på GD. Problemet är att dagens utrustning
och system inte kan leverera produktionsstatistik och referensexemplar
automatiskt. Som det är idag används några få kontrollfunktioner och den
information som erhålls från dessa sammanställs manuellt. Det finns en
uttalad vilja hos ledningen att förbättra produktionskontrollen, vilket anses
som nödvändigt för att fastslå att hög kvalitet, rätt upplaga, etcetera verkli-
gen levereras. En allmän uppfattning bland personal och ledning är att en
utökad produktionskontroll i första hand måste vara automatisk då manu-
ella kontroller säkert skulle upplevas som onödigt byråkratiska och därför
inte utföras tillfredsställande. Dessutom skulle sammanställningen av
manuella rapporter ta onödigt mycket tid.

3.2.5.1. Automatisk produktionskontroll i tryckpress och packsal
Pressens styrsystem som nämnts tidigare hanterar en mängd pressfunktio-
ner under körning med olika grad av automatik. Fuktvattenmängden regle-
ras efter en hastighetskurva och färghållningen förinställs automatiskt men
måste normalt justeras manuellt under körning. Detta gäller också regis-
terhållningen som kontinuerligt justeras automatiskt under körning men
ibland kräver manuella korrigeringar. 

Det finns också ett räkneverk i tryckpressen liksom det finns ett i packsa-
len. Dessa tar fram uppgifter på makulatur, upplaga och överupplaga. Det är
idag emellertid problem med räkneverken då siffrorna inte riktigt stämmer öve-
rens och vid genomförda kontrollräkningar av tidningsbuntar har det visat sig
att buntarna innehåller några fler exemplar än vad räkneverket har uppgivit. 

I packsalen finns förutom räkneverket inga andra automatiska kontroll-
funktioner trots den höga graden av automatisering. 

3.2.5.2. Manuell produktionskontroll under körning
Under körning med höga hastigheter kontrollerar tryckarna ungefär vart
5000:e tryckexemplar och vid låga hastigheter ungefär vart 1000:e tryck-
exemplar. Det som kontrolleras är framförallt gråbalans, densitet och regis-
terhållning men de gör också visuella kontroller av färghållning och då sär-
skilt vid stora färgannonser. 

3.2.5.3. Referensexemplar
Nattryckarna plockar ut ungefär vart 5000:e exemplar vid tryckning av dags-
tidningen. Dessa referensexemplar sparas för att det skall gå att avgöra i hur
stor del av upplagan det varit avvikelser på, vid reklamationsärenden. Detta
system tillämpas däremot inte på legoproduktionen och något annat mot-
svarande system används heller inte. 

3.2.5.4. Produktionsstatistik
Uppgifter rörande startmakulatur, körmakulatur, överupplaga, tryckstart
och -slut, förseningskostnader, pappersåtgång, banbrott, etcetera samman-
ställs regelbundet. Vissa av dessa uppgifter publiceras månatligt på anslags-
tavlor i åtminstone tryckeri och packsal. Ett problem för att snabbare sam-
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manställa och publicera produktionsstatistiken utgörs av att det inte går att
ta ut produktionsuppgifter digitalt ur tryckpressens styrsystem, så att de
automatiskt kan införas i exempelvis ett exceldokument. 

3.3. Styrkor och svagheter vid legoproduktion på GD
Organisationen för legoproduktionen är som påtalats mycket liten (se 3.1.1.).
Detta gör organisationen effektiv och flexibel där beslutsgångarna är korta,
något som i och för sig också kan göra att viktig information inte alltid doku-
menteras. Dessutom blir organisationen mycket känslig för frånvaro.

Legoproduktionen är ett förhållandevis nytt affärsområde (3–4 år) för GD
och de saknar erfarenhet av att agera på den civila marknaden. Det finns dock
en vilja att satsa på legoproduktion vilket gör att de kontinuerligt skaffar sig
mer erfarenhet och håller på att bygga upp en mer omfattande organisation. 

Ansträngningarna för att marknadsföra och sälja legojobb har hittills varit
förhållandevis små vilket borde innebära att det finns stora möjligheter att
utveckla detta. En säljare med enbart ansvar för legoproduktionen anställs
också i dagarna som ett led i att utveckla detta område. Ett eventuellt hin-
der för att expandera legoproduktionen är den överkapacitet som råder på
tidningstrycksmarknaden vilket innebär en hårdnande konkurrens.

Avsaknaden av en mer separat organisation för legoproduktion och en klar
brist på fastslagna rutiner skulle kunna göra organisationen ineffektiv och
utgöra hinder vid en expansion av legoverksamheten.

GD-tryck har modern utrustning och uppnår redan idag mycket bra tryck-
kvalitet utan att egentligen ha gjort några ansträngningar att styra kvalite-
ten. Emellertid är exempelvis tryckpressen så pass bra att det bör vara fullt
möjligt att höja tryckkvaliteten ytterligare om större ansträngningar görs
inom området kvalitetsstyrning.  

GD-tryck har också gjort stora investeringar i framförallt packsalen,
främst med tanke på legoproduktionen, viket gör att de idag kan erbjuda hög
förädlingsgrad på de trycksaker som produceras. Det underdimensionerade
pappers- och distributionslagret utgör emellertid ett hinder för att göra det
möjligt att utveckla kringtjänster inom distribution och lagerhållning. 

Hittills har personell överkapacitet inom dagstidningsproduktionen i stor
utsträckning utnyttjats till legoproduktionen vilket gjort omkostnaderna
låga. Huruvida det går att fortsätta på detta sätt om omsättningen för lego-
produktionen ökas, är däremot tveksamt. Det bör dock påpekas att det finns
maskinell överkapacitet framförallt i tryckpress och packsal för att öka
omsättningen för legoproduktionen. 
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4. Intervjusammanställning
Nulägesanalysen baserades bland annat på ett 20-tal intervjuer med perso-
nal och ledning från olika avdelningar som dels ingår i GD-tryck och dels kan
ses som leverantörer till GD-tryck. Detta innebär att redaktionen och jour-
nalisterna med flera inte omfattades av intervjuerna. Då svaren givits i för-
troende presenteras de här i sammanställd form. Se bilaga 1 för intervjufrå-
gorna. Sammanställningen görs utifrån nedan följande rubriker. 

4.1. Personliga utvecklingsmöjligheter
Så när som på något enstaka undantag hade alla tillfrågade en lärlingsut-
bildning som sin huvudsakliga utbildning. Många hade också arbetat åtskil-
liga år på GD om än inte nödvändigtvis på samma tjänst hela tiden. En majo-
ritet hade dock inte börjat sin arbetsbana på dagstidningen utan sökt sig dit
som färdigutbildade yrkesmän och -kvinnor. Alla har vidareutbildat sig inom
sina yrken främst genom kortare kurser. 

I princip alla ansåg att de hade tillräckliga grundläggande kunskaper för
sina arbetsuppgifter, även om de också ansåg att den snabba tekniska
utvecklingen inom framförallt programvarorna, gjorde att deras kunskaper
i dessa programvaror ibland känns otillräckliga. En klar majoritet av de till-
frågade ansåg också att möjligheterna till vidareutbildning på GD var goda
även om de inte hade utnyttjat möjligheterna i så stor utsträckning. Det verkar
också vara mycket upp till den enskilde att engagera sig för att få gå relevan-
ta kurser, förutom när de ges i samband med att ny utrustning införskaffats.

Personliga utvecklingsplaner förekommer inte på GD och några kart-
läggningar av utbildningsbehovet har heller inte gjorts. Personliga utveck-
lingssamtal har annonserats vid några tillfällen från ledningen men har
egentligen aldrig genomförts. 

4.2. Affärsidé och kvalitetspolicy
GD:s affärsidé är inte alls förankrad i organisationen och endast ett par per-
soner, båda i ledningsposition, kände överhuvudtaget till att den existerade.
GD:s affärsidé, som ingår i en större strategi, är uppdelad i fyra punkter och
är ganska omfattande (se bilaga 2). Den skulle säkert vara svår att fullt ut
förankra i organisationen i sin nuvarande utformning. 

Någon fastslagen kvalitetspolicy finns däremot inte även om de flesta har
någon form av kvalitetsuppfattning (se 4.4.). Över huvudet taget verkar det
finnas väldigt få fastslagna policyer på GD.

4.3. Informationsspridning inom organisationen
Då GD är en förhållandevis liten arbetsplats (cirka 130 anställda) och heller
ej är särskilt utspridd sker den mesta informationsspridningen genom per-
sonliga möten. E-brev är också vanligt förekommande och i några fall skick-
as sådana regelbundet med aktuell information om produktionen och för-
säljningen etcetera. Ett problem med informationsspridning via e-brev är att
alla datorer inte är utrustade med Microsoft Word och att det därför inte går
att öppna eventuellt bifogade word-dokument på alla datorer. 

På de flesta avdelningar förekommer arbetsplatsmöten. Exempelvis foto-
avdelningen har ett möte i veckan och producenterna har månatliga möten
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tillsammans med annonschefen och konsulenterna. Tryckarna har däremot
inga avdelningsmöten men systemet med rullande schema för nattryckarna
gör att alla tryckare träffar varandra över en femveckorsperiod. Produktions-
möten för legoverksamheten hålls veckovis där projektledaren för legopro-
duktion, arbetsledarna för producenterna och tryckeriet, den fast dagtids-
anställde i packsalen samt den tekniska chefen i mån av tid deltar. På de fles-
ta av dessa möten förs enklare anteckningar även om formell dokumentation
sällan görs. 

Beläggningsplaneringen görs i form av ett digitalt excel-dokument (se
3.1.2.) vilket finns tillgängligt på det interna nätverket för personalen i tryck-
eri och packsal.

4.4. Kvalitetsbegreppet
Kvalitetsbegreppet uppfattas väldigt olika bland de tillfrågade inklusive led-
ningen. Personalen saknar nästan helt ett mer övergripande kvalitetsbe-
grepp och de flesta uppfattar kvalitet som någonting som till största delen
har med deras direkta arbetsuppgifter att göra. Sammantaget uppfattar näs-
tan alla tillfrågade, både personal och ledning, kvalitet som ett tekniskt
spörsmål även om ledningen också nämnde kundnyttan och kundtillfreds-
ställelsen som en viktig del i kvalitetsbegreppet. Personella aspekter, så som
arbetsglädje och trivsel, innefattades endast av ett par av de tillfrågade pers-
nerna i kvalitetsbegreppet, varav ingen beklämmande nog satt i lednings-
position.

4.5. Kvalitetsaspekter
4.5.1. Ledningens engagemang
En ganska allmänt spridd uppfattning är att ledningen är engagerad i kva-
litet så till vida att det sällan är några problem att få göra investeringar i nya
programvaror och annan kvalitetshöjande utrustning. Några röster gör dock
gällande att ledningen ibland mer uppfattar det som gnäll, än en vilja att
arbeta effektivare, då önskemål från personalen om införskaffande av ny
utrustning framförs.

Huruvida ledningen i övrigt är engagerad i kvalitet uppfattas väldigt
olika, till och med inom ledningen. Bland de i personalen som tycker att led-
ningen är engagerad utgår många från sitt eget sätt att se på kvalitet som
oftast är begränsat till tekniska aspekter (se 4.4.). Påfallande många anser
också att ledningens engagemang i kvalitet främst utgörs av att de påtalar
när någonting blivit fel. Att ledningen skulle uppmuntra till att hålla en hög
och jämn kvalitet upplevs endast av en minoritet av de tillfrågade. 

4.5.2. Arbetsbeskrivningar och rutiner
Arbetsbeskrivningar och fastslagna rutiner används i väldigt liten utsträck-
ning, om ens över huvud taget, för att styra upp processerna på GD. Ingen
av de tillfrågade kunde i varje fall påminna sig att det existerade några så
när som på de som nämns ovan (se 3.2.1.) vilka i praktiken inte används. 

4.5.3. Dokumentation av produktionen
Den mest frekvent förekommande dokumentation som framkom av inter-
vjuerna är den produktionsrapportering som görs på nattskiftet. De flesta
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uppgifter som då noteras är någon form av tidsrapportering vilka används
till produktionsstatistiken. Men även produktionsproblem noteras så att
detta kan uppmärksammas under dagskiftet då underhåll normalt utförs i
tryckeri och packsal. Någon liknande dokumentation görs inte av dagskiften. 

Producenterna gör ingen dokumentation vid mottagning av externt pro-
ducerat originalmaterial, inte ens tidsåtgången noteras.

Det framfördes också en viss skepsis av ett par personer, mot en eventuell
utökad dokumentation, då de tror att det skulle upplevas som alltför byrå-
kratiskt och därför inte komma att utföras. Dessa personer tror att det krävs
ett enkelt, digitalt system för att det skulle fungera.

4.5.4. Upplevd kvalitet
Flera personer som inte arbetar på tryckeriet uppger att de uppfattar tryck-
kvaliteten på legoproduktionen som något bättre än tryckkvaliteten på dags-
tidningen. Det sades också att den vanligaste orsaken till reklamationer i
dagstidningen var misspass i trycket. Ett par personer hade dock förståelse
för att kvaliteten på dagstidningstrycket var något sämre med tanke på det
högre produktionstempot. En av dessa personer trodde också att en högre
tryckkvalitet på legoproduktionen på sikt även skulle främja kvaliteten på
dagstidningsproduktionen. 

4.6. Kundkontakter
Någon generell systematik för dokumentation av kundkontakter tillämpas
inte men de flesta som har kundkontakter för någon form av egna anteck-
ningar. Vissa kundönskemål förs direkt in i en elektronisk order. Att notera
klagomål eller andra spontana reaktioner från kunder är dock inte lika van-
ligt förekommande men utförs av några enstaka personer. Några försök att
mäta kundtillfredsställelsen har inte gjorts förutom olika marknadsunder-
sökningar, vilka görs återkommande. 
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5. Nulägesdiskussion
I följande diskussion behandlas kvalitetsbrister som framkommit ur nulä-
gesanalysen. Ambitionen är att kritiskt granska GD:s nuvarande arbetsme-
toder utifrån ett kvalitetsperspektiv. Förslag på alternativa arbetsmetoder
presenteras nedan. 

5.1. Utveckling av organisationen för legoproduktion
Den lilla och trimmade organisationen för legoproduktion må vara effektiv
idag (se 3.1.1.) men den är mycket sårbar för frånvaro. Detta är GD medvet-
na om men trots detta har inte några arbets- och/eller befattningsbeskriv-
ningar tagits fram, något som åtminstone delvis skulle kunna göra organi-
sationen mindre sårbar. Nedskrivna rutiner för olika arbetsuppgifter och
standardiserade system för dokumentation av produktionens status etcete-
ra, skulle också förstärka organisationen ytterligare. Det är dock viktigt att
sådana system inte blir byråkratiska och omständiga att använda.

Att dagens organisation för legoproduktionen fungerar beror till stor del
på det faktum att en kund, som har en mycket stor upplaga (cirka en miljon
exemplar) men ytterst liten prepressinsats, står för 90 procent av omsätt-
ningen av legoproduktionen. Om omsättningen skall fördubblas under en
treårsperiod (Ställborn, 2000) är det naturligtvis enkelt om ännu en kund
med liknande upplaga knyts till legoproduktionen, då detta antagligen skul-
le kunna hanteras med nuvarande organisation. Sådana kunder är emeller-
tid inte helt lätta att finna och det ligger dessutom en risk i att vara så bero-
ende av endast några få stora kunder. Mer troligt är att legoproduktionen får
inrikta sig på något mindre kunder, viket också eftersträvas enligt Ställborn
(2000) där upplagor på 20 000 till 200 000 exemplar ses som ett lämpligt
marknadssegment. Om en fördubblad omsättning baseras på detta mark-
nadssegment kommer omfattande förändringar av organisationen att behö-
va göras, främst på sälj- och prepressidan. För att göra en sådan organisa-
tion effektivare skulle det vara tillrådligt att bryta loss den från övrig verk-
samhet så att enklare kontaktgång för kunder, snabbare beslutsvägar, kla-
rare arbetsuppgifter och ansvarsbilder etcetera, uppnås.

5.2. Kravspecifikationer
Som framgår av 3.2.1. har GD ett par kravspecifikationer vilka dock inte
används av olika skäl. Att följa fastslagna kravspecifikationer har flera för-
delar vid exempelvis kundkontakter (interna och externa) då de förhopp-
ningsvis minskar mängden fel, kan fungera som ett stöd, särskilt vid brist-
fällig kompetens, och klargör ansvarsförhållandet mellan kund och leveran-
tör. Dessutom innebär framtagandet av en kravspecifikation en möjlighet till
analys av det specifika flödet. En kravspecifikation får dock inte vara alltför
omfattande så att den därför riskerar att inte användas (se 3.2.1.2.). En bra
kravspecifikation innehåller alla relevanta fakta samtidigt som den är så
kortfattad och enkel som möjligt. Detta gör det också lättare att hålla krav-
specifikationen uppdaterad, vilket är mycket viktigt för användandet, och
därför bör metoderna för detta slås fast. 
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5.3. Färghantering
5.3.1. ICC-profilen
Att som GD använda en generell ICC-profil (se 3.2.4.) är uppenbarligen posi-
tivt för tryckkvaliteten, åtminstone i GD:s fall. Det kan dock inte innebära
en optimering av tryckkvaliteten då framtagningen av en ICC-profil innebär
att en specifik tryckpress mäts upp och kompenseringar görs i ICC-profilen
för den tryckpressens egenheter. En ICC-profil optimerar också tryckkvali-
teten utifrån givna förutsättningar, så som tryckfärg och papperskvalitet,
och att då använda en ICC-profil till papperskvaliteter som den inte är ska-
pad för, vilket görs på GD-tryck, försämrar ICC-profilens effekt och i vissa
fall kan till och med tryckkvaliteten försämras. Det är därför rimligt att anta
att den ICC-profil som GD använder framförallt kompenserar för papperets
gråhet då den inte kan kompensera för tryckpressens egenheter. ICC-profi-
len kan i och för sig i viss mån kompensera för andra generella tryckpara-
metrar inom dagstidningstryck, så som punktförstoring, trappning, sväll-
ning, etcetera, men ingalunda på ett optimalt sätt. En generell ICC-profil är
antagligen bättre än ingen profil alls om den används på det sätt som det är
tänkt och kan vara ett alternativ för dagstidningstryckerier som inte själva
har möjlighet att skapa egna ICC-profiler. 

5.3.2. Distribution av ICC-profilen
GD använder sig inte av den senaste versionen av Färgpressens ICC-profil.
Den version som GD använder går inte att ladda hem från Tidningsutgivar-
nas hemsida och GD har heller inte lagt ut den på sin egen hemsida. Det
framkom under nulägesanalysen att GD endast distribuerar ICC-profilen
när någon kund efterfrågar denna. Detta innebär att mycket digitalt mate-
rial som levereras från kund färgsepareras med felaktiga ICC-profiler.

Ett argument för att inte ta fram en egen ICC-profil som framfördes under
nulägesanalysen, var problematiken att distribuera denna, men med tanke
på att GD redan har dessa problem med den ICC-profil som används idag,
kan det inte vara där problemet ligger. 

5.3.3. Färgflöden
Färgflödet på GD är idag mycket ostrukturerat. I praktiken rör det sig om
tre olika färgflöden; fotoavdelningens, där RGB-bilder sparas i bildarkivet
och sedan färgsepareras med ICC-profil när de hämtas upp därifrån genom
en automatreprofunktion, producenternas, som färgseparerar med ICC-pro-
fil i samband med inscanning och kundernas, som i bästa fall färgseparerar
med Färgpressens gamla ICC-profil (se ovan) men i princip kan färgsepare-
ra med vilken ICC-profil som helst. Dessutom sker en okontrollerad färgse-
paration av programmet ProScript vid de tillfällen då kunder levererar ose-
parerat material (se 3.2.4.2.). Det här förfarandet är ytterst olyckligt och
främjar på intet sätt en optimal tryckkvalitet. 

5.4. Gråbalansfält
Det faktum att GD endast använder fyra gråbalansfält per broadsheet-sida
och att dessa dessutom är så små att de är svåra att mäta med densitometer,
är olyckligt då mätningar av gråbalansfälten är den enda egentliga metod

Mikael Borg
Daniel Jansson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

En förstudie till kvalitetsutveckling på GD-tryck

30



som används för att styra trycket. Egentligen skulle det behövas ett gråba-
lansfält per färgzon och vore gråbalansfälten dessutom något större skulle
mätningarna av dessa underlättas betydligt. Mot detta står tyvärr redaktio-
nella uppfattningar om att gråbalansfälten stör den grafiska utformningen.
Hållbarheten hos dessa argument borde dock diskuteras ytterligare då fler
gråbalansfält definitivt skulle göra det lättare för tryckarna att styra tryck-
kvaliteten. Borås Tidning är ett exempel på en tidning med samma format
som använder dubbelt så många och större gråbalansfält utan att vi upple-
ver dem som störande. 

5.5. Kalibrering av bildskärmar och annan utrustning
Det system som idag tillämpas på GD där tekniska avdelningens personal
ansvarar för all kalibrering av övriga avdelningars utrustning fungerar min-
dre bra (se 3.2.3.). Detta är i och för sig förståligt om man betänker att bara
antalet datorer på GD uppgår till ungefär 200 stycken. Långt ifrån alla dessa
datorer behöver regelbunden kalibrering men bara att utföra övrigt under-
håll och förse dem med aktuella programvaror, som också är tekniska avdel-
ningens ansvar, är väldigt tidskrävande. Personalen på tekniska avdelning-
en menar också att mycket av den utrustning som används, särskilt bild-
skärmar, många gånger är av för låg kvalitet och alltför instabila för att regel-
bunden kalibrering skall vara meningsfull.

Vi ser dock flera poänger med att låta framförallt fotograferna och produ-
centerna själva utföra kalibreringen av sin utrustning. Detta kommer för-
hoppningsvis att innebära att bildskärmar och scannrar kommer att kali-
breras betydligt oftare och mer regelbundet. Personalen skulle få bättre kun-
skaper och större förståelse för färghantering, deras motivation och trivsel
kommer att öka, kort sagt högre kvalitet. Dessutom innebär det en avlast-
ning för tekniska avdelningen. 

5.6. Bättre utnyttjande av produktionsstatistik
Dagens system där den tekniska chefen sammanställer produktionsstatis-
tik är bristfälligt utnyttjat då den endast redovisas för ledningen och för per-
sonalen i tryckeri och packsal som får ta del av den månatligen via anslags-
tavlor. Att sammanställa statistik för ledningen är helt riktigt men däremot
borde daglig produktionsstatistik göras tillgänglig redan påföljande dag för
hela personalen. På Borås Tidning (muntliga källor, 2001) publiceras pro-
duktionsstatistik från nattens tryckningar på det interna nätverket så att
den finns tillgänglig redan morgonen efter. Borås Tidning menar att detta
ökar förståelsen för exempelvis vikten av att hålla deadline. De menar också
att det ökar personalens motivation och de planerar att utöka mängden infor-
mation som publiceras med exempelvis förseningskostnader, reklamationer,
läsarklagomål, etcetera.

5.7. Varför en affärsidé?
GD har lagt ner en hel del resurser på att ta fram en affärsidé, vilket gjordes
som en del i framtagandet av en mer omfattande affärsstrategi. Denna
affärsidé används inte och är inte på något sätt förankrad i organisationen
(se 4.2.). Det är både förvånande och olyckligt att affärsidén inte används då
den skulle kunna vara ett hjälpmedel att klargöra för organisationen dess
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roll på marknaden och att få organisationen att sträva mot samma mål
(Bergman et al., 1995; Dahlstedt et al., 1994). Nulägesanalysen gör gällande
att det föreligger ett stort behov av att klargöra organisationens roll på mark-
naden då de flesta som tillfrågades hade tämligen oklara och vitt skilda upp-
fattningar om detta. Detta borde i en förlängning innebära att många har en
oklar bild av verksamheten och därigenom inte strävar mot samma mål.

En väl formulerad affärsidé som uppfyller ovan nämnda kriterier kan bry-
tas ned och tolkas för de enskilda avdelningarna så att den blir mer lättbe-
griplig. Vid genomförandet av en sådan tolkning är det en fördel om personal
på de enskilda avdelningarna deltar i arbetet. Målet är då att få personalen
att klarare se sina arbetsuppgifter som en del av ett större flöde och att få
dem att sträva mot samma mål. 

5.8. Kvalitetsbegreppet
Begreppet kvalitet, och vad som innefattas i detta, visade sig vara mycket
individuellt bland de tillfrågade vid nulägesanalysen (se 4.4.). Detta utgör
ett hinder för förståelsen för andras arbete men också för det egna sättet att
arbeta. Dessutom blir det svårare att uppfatta hela organisationens flöde.
Att därför etablera ett tydligare och vidare kvalitetsbegrepp måste anses som
mycket viktigt och ansvaret för att genomföra detta ligger framförallt på led-
ningen, även om de också hade en begränsad syn på kvalitetsbegreppet,
enligt nulägesanalysen.

5.9. Ledningens ansvar och engagemang
En majoritet av personalen anser att ledningen är engagerad i kvalitet men
många anser också att det främst visar sig genom att felaktigheter påtalas
(se 4.5.1.). Det finns anledning att åtminstone delvis tro att detta är riktigt
då ledningens syn på kvalitet begränsas till tekniska aspekter och de flesta
av de tillfrågade i ledningsposition såg kvalitetsarbete som införande av kon-
trollsystem. En sådan syn på kvalitetsarbete är för snäv (Dahlstedt et al.,
1994) även om kontrollsystem ingår som en del i ett kvalitetssystem. Ett väl
fungerande kvalitetssystem skall framförallt baseras på att göra rätt från
början genom fastslagna rutiner, arbetsinstruktioner och ökat ansvar för de
egna arbetsuppgifterna. Med detta skapas högre motivation, trivsel och
arbetsglädje inom organisationen, vilket definitivt inte påtalande av felak-
tigheter gör. 

Att skapa ett väl fungerande kvalitetssystem är inte lätt och det är defi-
nitivt ingenting som personalen själva kan genomföra eller driva. Initiativet
måste komma från ledningen som måste visa att man menar allvar med kva-
litetsarbetet genom att ständigt vara ett föredöme för organisationen.
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6. Förslagsdel – Kvalitetsutveckling på GD
Ett önskemål när GD initierade detta projekt var att begränsa det till tryck-
eri och packsal, GD-tryck. Detta är en begränsning som också kan få en för-
ankring i verkligheten då en bolagisering av dessa delar ses som en möjlig
framtida utveckling. GD:s tekniska chef menar dessutom att de olika delarna
av verksamheterna inom GD är så vitt skilda att det skulle vara svårt att
skapa ett kvalitetssystem som omfattade hela verksamheten. Dahlstedt et
al. (1994) menar emellertid att ju mer splittrad en verksamhet är desto stör-
re är anledningen att införa ett kvalitetssystem som omfattar hela verk-
samheten, då behovet av att stämma av mellan olika avdelningar, reda ut
ansvars- och samarbetsförhållanden är mer påtagligt.

Det är dock möjligt att skapa kvalitetssystem för endast vissa delar av tid-
ningsverksamheten, vilket beskrivs av Engberg och Sand (1995) och Frigyes
(1996). De beskriver två danska tidningar som båda skapat kvalitetssystem
för endast delar av verksamheten (plåt, tryckeri och packsal), där den ena
tidningen certifierat sitt kvalitetssystem enligt ISO 9002:1994, vilket däre-
mot inte den andra har gjort. Båda tidningarna har goda erfarenheter av att
arbeta på detta sätt och tycker att kvalitetssatsningen varit lönsam.

Borås Tidning (muntliga källor, 2001) som ISO-certifierat hela sin verk-
samhet, så när som på distributionen, menar dock att det finns stora förde-
lar med att grundligt gå igenom hela verksamheten och utifrån detta skapa
ett enklare system. Detta resonemang baseras på att en grundlig undersök-
ning gör det lättare att identifiera brister och svagheter i verksamheten så
att kvalitetssystemet kan anpassas för de delar där de bäst behövs. Dahlstedt
et al. (1994) anser också att det kan vara fördelaktigt att driva mindre kva-
litetsprojekt till att börja med om ett komplett kvalitetssystem upplevs som
alltför omfattande och resurskrävande. De menar dock att de mindre kvali-
tetsprojekten skall innefatta alla delmoment som ett mer omfattande projekt
innehåller. När kvalitetsprojekten resulterat i fungerande kvalitetssystem
anser de att alla inom organisationen kan se fördelarna och att det då är lät-
tare att genomföra ett komplett kvalitetssystem för hela verksamheten, vil-
ket bör vara målet.

Även om GD väljer att endast genomföra ett kvalitetsprojekt för GD-tryck
bör det vara mera omfattande än bara ett kontrollsystem, vilket var den
dominerande bilden av ett kvalitetssystem hos ledningen (se 5.9.). En sådan
syn på kvalitetssystem måste betecknas som omodern. Idag talas det mer om
”att göra rätt från början”, utökat ansvarstagande och framförallt om de vär-
den som skapas för kunderna. Ett kontrollsystem kan naturligtvis ingå i ett
kvalitetssystem men då endast som en mindre del. 

Det är också viktigt att se kvalitetsarbetet som en ständigt pågående pro-
cess utan slutmål. Delmål skall i och för sig ställas upp men dessa skall sedan
ersättas med nya mål när de uppfyllts eller blivit inaktuella. 

Nedan följer en mängd förslag till kvalitetsutveckling som framförallt är
tänkta för GD-tryck och i viss mån också för GD-trycks interna kunder på
GD. Det bör dock påpekas att de flesta av dessa förslag är baserade på en all-
män kvalitetssyn och att de därför lätt går att applicera på annan verksam-
het. 
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6.1. Kvalitetssystem för GD-tryck
Även om GD-tryck inte har för avsikt att skapa ett kvalitetsledningssystem
som är certifierat enligt ISO 9001:2000 finns det en hel del att ta till sig från
ett sådant system. Att strukturerat kartlägga den nuvarande verksamheten
och ta fram fastslagna rutiner är två delar som bör göras. Faktum är att de
är förutsättningar för att lyckas med ett kvalitetssystem. Fokuseringen på
kundtillfredsställelsen i ISO 9001:2000 kan också vara klokt att ha i åtanke.
Att i än större utsträckning snegla på ISO-standarden när ett kvalitetssys-
tem skapas kan ha flera fördelar, då ISO-standarden är det mest beprövade
och grundläggande kvalitetssystem som idag används. Att snegla på ISO-
standarden underlättar naturligtvis också en eventuellt framtida certifiering
av kvalitetssystemet. 

Dahlstedt et al. (1994) pekar på en del andra viktiga delar i ett kvalitets-
system som inte direkt innefattas i ISO-standarden, såsom identifiering av
felorsaker och kvalitetsbristkostnader, förbättrade arbetsrutiner och kon-
troller samt en översyn av ansvarsområden. 

Grundläggande kvalitetsarbete idag lägger också stor vikt på att ”göra rätt
från början” istället för att bygga upp tunga kontrollsystem. Detta påtalas
redan av Monni (1991) som menar att de faktorer som styr och kontrollerar
kvaliteten skall verka så att processen på ett naturligt sätt producerar god-
känd kvalitet. Detta som ett alternativ till tunga kvalitetskontrollrutiner
vars uppgift är att förhindra leverans av oduglig kvalitet. 

Monni (1991) menar dock att kvalitetsstyrning kräver en viss mån av
upprepade kvalitetskontrollåtgärder men då främst för övervakning av att
de för kvaliteten viktiga och avgörande processerna fungerar korrekt. ISO
9001:2000 och Utmärkelsen Svensk Kvalitet (1999) poängterar också att
kundtillfredsställelse är ett av de viktigare måtten på hur bra, eller dåligt,
ett kvalitetsledningssystem fungerar och det kan därför vara förnuftigt att
inkludera metoder för att försöka mäta även denna i ett kvalitetssystem. 

Hur ett kvalitetssystem än utformas måste det medföra ett visst mått av
dokumentation, något som innebär byråkrati. Detta är något som det finns
uttalade farhågor för på GD och som bekräftas av Borås Tidning (muntliga
källor, 2001) där slutsatsen dragits att dokumenthanteringen måste vara
enkel och rationell för att accepteras och fungera tillfredsställande 

6.2. Affärsidé och policyer
6.2.1. Affärsidé
En affärsidé skall klargöra vilken roll organisationen spelar på marknaden
och därmed underlätta för organisationen att sträva mot samma mål. I GD:s
affärsidé (se bilaga 2) står det bland annat att GD skall ”vara Gävles nyhets-
ledande lokaltidning”, ”våga vara självständig” och att ”tidningen är den vik-
tigaste produkten”. Dessa formuleringar klargör organisationens roll på
marknaden och uppfyller väl de krav som ställs på en affärsidé av Bergman
et al. (1995). Problemet är att inga försök har gjorts att förankra, eller ens
sprida, affärsidén inom organisationen. Ett sätt att lättare åstadkomma
detta och att öka förståelsen för affärsidén är att tolka den för varje avdel-
ning eller möjligtvis för andra grupperingar som har specifika uppgifter. 
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6.2.2. Policyer
Med en policy avses oftast de mål och medel som krävs för att organisationen
skall kunna uppnå långsiktiga mål inom specifika områden. Med mål avses
de resultat som skall presteras på vägen mot de långsiktiga målen och med
medel menas de metoder och resurser som krävs för att nå dessa mål. Även
organisationens värderingar och vilken roll olika aspekter av dessa kommer
att spela i den framtida skötseln av organisationen bör slås fast i en policy.
(Bergman et al, 1995.)

6.2.2.1. Kvalitetspolicy
ISO 9004 (2000) slår fast att det hör till högsta ledningens åtagande att upp-
rätta en kvalitetspolicy. Högsta ledningen bör då bland annat beakta; vilka
och hur stora framtida förbättringar som behövs för att göra organisationen
framgångsrik, den önskvärda graden av kundtillfredsställelse, medarbetar-
nas utveckling och andra intressenters behov och förväntningar. Dahlstedt
et al (1994) menar också att det är svårt att tänka sig en kvalitetspolicy fri-
stående från affärsidén då affärsidén utrycker det grundläggande i företa-
gets verksamhet.

En fara med att inte ha någon kvalitetspolicy är att varje medarbetare,
medvetet eller undermedvetet, sätter upp sina egna normer för vad som är
acceptabelt eller inte (Dahlstedt et al, 1994). Detta försvårar arbetet med att
få organisationen att sträva mot de eventuella kvalitetsmål som satts upp. I
viss mån bekräftas detta av nulägesanalysen där de flesta tillfrågade besva-
rade frågan ”Hur lyder GD:s kvalitetspolicy?”, trots att GD idag inte har
någon kvalitetspolicy. Svaren speglar också en snäv men varierad uppfatt-
ning av GD:s kvalitetsambition. Det bör dock poängteras att ansvaret för en
mer entydig kvalitetssyn inom organisationen helt ligger på ledningen. 

6.2.2.2. Andra policyer
Det finns också en rad andra områden där det kan vara bra att uttrycka orga-
nisationens ambitioner och självpåtagna förpliktelser. Vid studiebesöket på
Borås Tidning (muntliga källor, 2001) framkom det att kvalitetsarbetet hade
inneburit framtaganden av en mängd olika policyer. Dels mer grundläggan-
de policyer såsom kvalitets-, etisk-, personal-, inköps- och miljöpolicy och dels
policyer för de enskilda avdelningarna vilka baseras på de grundläggande
policyerna och affärsidén. Fler policyer visade sig också vara önskvärt på GD
vid nulägesanalysen, bland annat efterfrågades en bildpolicy. Behovet av en
fungerande personalpolicy framstod också som stort och finns det ingen etisk
policy (framkom inte vid nulägesanalysen) bör en sådan upprättas snarast
då en sådan sänder viktiga signaler till både den egna organisationen och
organisationens omvärld. 

6.2.3. Tolkning av affärsidé och policyer
Framtagandet av affärsidé och grundläggande policyer är ledningens åta-
gande men då dessa skall formuleras så att de omfattar hela verksamheten
kan de i vissa fall vara svåra för den enskilde medarbetaren att direkt till-
ämpa på sina arbetsuppgifter. Det kan därför vara klokt att bryta ned affärs-
idé och grundläggande policyer och tolka dessa till en lägre nivå i organisa-
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tionen, exempelvis avdelningsvis. För att öka förståelsen och acceptansen av
affärsidé och grundläggande policyer, bör personal från berörda avdelningar
medverka vid tolkningarna. 

6.3. Ledningens engagemang
En av de viktigaste delarna för att lyckas vid införandet av ett kvalitetssys-
tem är ledningens engagemang. Det är av största vikt att ledningen verkli-
gen tror på kvalitetsutvecklingen och agerar därefter. Dahlstedt et al. (1994)
menar att om inte övertygelsen om fördelarna med kvalitetsarbete finns hos
företagets ledning, hur skall denna uppfattning då kunna förankras hos per-
sonalen? ISO 9004:2000 slår också fast att ”ledningen skall vara ett föredö-
me för organisationen genom sitt ledarskap, för att utveckla förtroende hos
medarbetarna…”.

Det är helt klart att en kvalitetssatsning står och faller med ledningens
engagemang. Något som beskrivs i Forslunds (1997) avhandling, där ett
tryckeri fick stora problem att införa ett kvalitetssystem på grund av avdel-
ningschefernas bristande engagemang och den högsta ledningens oförmåga
att motivera dem. 

Det är viktigt att ledningen ständigt visar sitt engagemang i kvalitetsfrå-
gorna i den dagliga gärningen, ingen kvalitetsfråga är för obetydlig. Kvali-
tetsfrågorna måste ges hög prioritet på alla ledningsmöten och personalen
måste få tillgång till aktuell information om kvalitetsarbetets status.
Ledningen bör också ge erkännanden och uppmuntran för goda insatser i
kvalitetsarbetet till enskilda medarbetare och personalgrupper. 

Utmärkelsen Svensk Kvalitet (1999) kräver ett personligt, aktivt och synligt
engagemang från varje ledare. Där anges att ledningens viktigaste uppgif-
ter är att ange riktningen för verksamheten, skapa förutsättningar för per-
sonalen och i dialog med personalen definiera och följa upp kvalitetsmålen. 

6.4. Mätbara kvalitetsmål
För att säkert veta att det kvalitetssystem som införts har önskad effekt,
måste de mål som ställs upp vara mätbara. De kan gärna beröra verksam-
hetsdelar där organisationen anser sig ha problem. De mål som ställs upp
bör vara lättbegripliga och mätbara med enkla metoder, enligt Dahlstedt et
al. (1994). De menar också att målen som ställs upp gärna till viss del får vara
djärva och utmanande, och av sådan beskaffenhet att de inte bara kan nås
genom finslipning av dagens arbetssätt. Mätbara mål kan underlätta identi-
fierandet av kritiska processer (Bergman et al., 1995) och de underlättar
motivationen av personalen då konkreta siffror är lättare att ta till sig än
huruvida prestationer uppfyller icke mätbara mål (Dahlstedt et al., 1994). I
ISO-standarden hävdas också att uppnådda mål kan ha en positiv inverkan på
produktkvaliteten, verksamhetens effektivitet och ekonomiska prestanda.

Målen skall också vara mätbara så att det blir möjligt att basera beslut om
kvalitetsarbetets fortsatta utveckling och inriktning på fakta. Mätbara mål
och uppfyllande av dessa är också viktiga för att åstadkomma en kvalitets-
utveckling som leder till ständiga förbättringar (se 6.5.). Mätbara mål måste
utvärderas, vidareutvecklas och förnyas i den takt de uppfylls eller blir inak-
tuella. På Borås Tidning (muntliga källor, 2001) ses en årlig utvärdering av
målen som ett lämpligt intervall. 
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6.4.1. Lämpliga mätbara mål för GD-tryck och legoproduktion 
Dahlstedt et al. (1994) räknar upp en mängd mätbara kvalitetsmål som
exempelvis; reklamationer, leveransförseningar, antal genomförda förbätt-
ringar och deras effekt, olika produktivitetsmått i produktionen, tillgänglig-
het per telefon, antal kundbesök, kvalitetsbristkostnader och produktivite-
ten. Vidare kan prepresstid, startmakulatur, överupplaga, kundklagomål och
parvis jämförelse med andra tidningar (se nedan) utgöra lämpliga mätpunk-
ter för olika kvalitetsmål. 

6.4.2. Jämförelse av tryckkvalitet med andra tidningar
En enkel metod att utvärdera den egna tryckkvaliteten i förhållande till
andra tidningar är att undersöka och jämföra nationella annonskampanjer
som är införda i flera dagstidningar. Samma annons hämtad från exempelvis
ett par storstadstidningar, några andra landsortstidningar med erkänt hög
kvalitet, den lokala konkurrenten och GD jämförs med varandra med hjälp
av metoden parvis jämförelse (se bilaga 3.). Det är viktigt att alla utvärde-
rade tryck är slumpmässigt utvalda. 

Detta kan utföras under kortare perioder (en till två veckor eller ett visst
antal annonser) några gånger per år och då resultera i ett kvalitetsindex där
GD kan avläsa sin position i förhållande till de övriga tidningarna och even-
tuella förändringar i kvalitetsstatus. Denna metod är inte att betrakta som
helt exakt då det finns en risk att undermåliga exemplar av någon tidning
kan komma att ingå i undersökningen. Genomförs undersökningar regel-
bundet borde det ändå ge en fingervisning om kvalitetsstatusen och eventu-
ella trender. 

6.5. Ständiga förbättringar
När ett kvalitetssystem införs är det viktigt att vara medveten om att en pro-
cess som skall leda till ständiga förbättringar har inletts. I takt med att upp-
ställda mål uppnås bör de ersättas med nya mål som höjer kvaliteten ytter-
ligare. Detta omtalas i så gott som all litteratur om kvalitetsutveckling och
är exempelvis en av de 13 grundläggande värderingarna i Utmärkelsen
Svensk Kvalitet (1999). Bergman et al. (1995) menar att ökade externa krav
på kvaliteten gör att den egna produkten och verksamheten ständigt måste
förbättras för att nå konkurrensfördelar eller åtminstone slippa tappa mark-
nadsandelar. De säger att ”den som slutar att bli bättre slutar snart att vara
bra”. Ständiga förbättringar är också väl motiverat ur kostnadssynpunkt då
grundregeln säger att det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet
till en lägre kostnad.

6.6. Personalutveckling
Vid införandet av ett kvalitetssystem får inte personalfrågorna glömmas
bort. Det är viktigt att kvalitetssatsningen innebär ett mer tillfredsställan-
de arbetsklimat för att övriga kvalitetsmål skall uppnås. Personalen måste
vara delaktig i kvalitetsarbetet och därför måste deras motivation och enga-
gemang vara en del av kvalitetssystemet. Bergman et al. (1995) refererar till
Salanciks arbete om hur en arbetsuppgift skall vara utformad för att leda till
delaktighet och ansvarstagande. För att detta skall uppnås måste arbets-
uppgifterna vara; 
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tydliga – om ansvar skall tas för en uppgift måste individen som skall utfö-
ra den förstå vad den innebär, 

slutgiltiga – om kostnaden för konsekvensen av att göra fel ökar, ökar
också ansvarstagandet, 

offentliga – om kopplingen mellan individer och arbetsuppgifter är offent-
liga ökar normalt motivationen att göra ett bra jobb,

självvalda – känslan av frivillighet betyder mycket för i vilken grad indi-
viden känner sig ansvarig.

Sammanfattningsvis visar bild 6.1 en modell för hur en situation påverkar
människors känsla av engagemang och ansvarstagande. Slutsatsen från
denna modell är att ett företag bör organiseras så att det blir lättare för per-
sonalen att se slutresultatet av deras arbetsinsats. (Bergman et al., 1995.)

När ett kvalitetssystem införs och det leder till förändrade arbetsuppgif-
ter bland annat i form av ökat ansvarstagande för personalen, är det viktigt
att ledningen inser att personalen utgörs av individer. Olika människor har
olika förmåga att tillgodogöra sig förändringar och med någon form av indi-
viduell anpassning kan mycket motstånd elimineras och bättre resultat upp-
nås. Enligt Bergman et al. (1995) är idealet att hålla varje individ i den så
kallade ”flytkanalen”, efter Csíkszentmihálys modell (se bild 6.2). Problemet
är bara att ett företags personal befinner sig på olika platser i denna modell
och att deras förmåga att tillgodogöra sig färdigheter varierar. 
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Bild 6.1. En modell för hur en arbetsuppgifts sammanhang påverkar slutresultatet
(Efter Oliver, 1990).

Bild 6.2. En individ upplever flyt i sitt arbete vid A1 men närmar sig A2 i takt med
att färdigheterna ökar. Vid A2 upplevs ingen utmaning utan endast uttråkning. För
att uppnå flyt igen måste utmaningen ökas (A4) men om utmaningen ökar för myck-
et leder det till ängslan och frustration (A3). (Efter Csíkszentmihály, 1992.)



6.6.1. Personalpolicy
Ett sätt för ett företag att tydligt klargöra sin personalpolitik är att sam-
manfatta den i en personalpolicy. Enligt Dahlstedt et al. (1994) bör en sådan
ange företagets syn på utbildning, ansvarstagande, personlig utveckling och
eventuellt lönesättning. Även rekryterings-, missbruks- och friskvårdsfrågor
kan ingå i policyn. En personalpolicy kan vara viktig för företagets förmåga
att behålla duktig personal och rekrytera de mest lämpade i framtiden. 

6.6.2. Individuella utvecklingsplaner
Personliga utvecklingssamtal (PU-samtal) har tidigare varit aktuella på GD
men aldrig blivit genomförda. PU-samtal är dock ett viktigt inslag i indivi-
dens utveckling. Då kan ambitionsnivå, utbildningsbehov och karriärplaner
dryftas. De ger också företaget en möjlighet att kartlägga kunskapsnivån,
öka motivationen, skapa engagemang, uppmuntra fortsatt utveckling, etce-
tera. Det är dock viktigt att PU-samtalen verkligen leder till förändringar. En
utbildnings- och en befattningsbeskrivning bör upprättas och sedan uppdate-
ras vid varje PU-samtal och förändringar i ansvarstagande bör ligga till
grund för lönesättning. 

6.6.3. Bristfällig utbildning hos personalen är ledningens ansvar
Enligt Dahlstedt et al. (1994) ligger ansvaret hos ledningen för att fel inte
skall uppstå i produktionen på grund av bristande utbildning hos persona-
len. Fel i produktionen går i princip att dela upp i operatörsberoende fel och
ledningsberoende fel. De operatörsberoende felen är ganska sällsynta medan
de ledningsberoende felen däremot är mycket vanliga. Orsakerna till led-
ningsberoende fel är bland andra bristande instruktioner, otillräckliga sats-
ningar på personalutbildning, oklara ansvarsförhållanden och stressiga
arbetsmoment. Det största problemet är dock att ledningen på många före-
tag inte tror att dessa brister existerar på just deras företag, då bristerna helt
enkelt inte har kartlagts. Ledningen bör därför initiera analyser av sådana
brister och därefter tilldela resurser för att reducera dem. 

6.6.4. Policy för nyanställda
Ett program eller en policy för nyanställningar bör upprättas. Dels för att slå
fast vilka krav som kan ställas på den nyanställde och hur urvalet sker vid
flera sökande, och dels för att den nyanställde skall tas emot på ett bra sätt
samt snabbt komma in i gemenskapen och i sina arbetsuppgifter. Den nyan-
ställdes ambitionsplaner och utbildningsbehov bör också kartläggas på ett
tidigt stadium. Det är också bra om nyanställningen följs upp efter några
månader för att säkerställa att den nyanställde funnit sig väl tillrätta.
(Dahlstedt et al., 1994.)

6.6.5. Problemlösningsbok
Dahlstedt et al. (1994) rekommenderar också ett system med löpande doku-
mentation av hur olika problem lösts. Detta resulterar med tiden i en ”pro-
blemlösningsbok” för företaget. Tidigare erfarenheter av problemlösning kan
då överföras inom företaget även när nyckelpersoner slutar.
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6.6.6. Förståelse för varandras arbete (mellan avdelningarna)
En bra metod för att öka förståelsen för de arbetsuppgifter som utförs av
avdelningar är att låta personalen ”prya” på någon annan avdelning. På
detta sätt får personalen insikt i vilka begränsningarna och möjligheterna
är på andra avdelningar. Ledningen bör dock vara medveten om att sådana
här projekt kan orsaka besvikelse, vilket försämrar personalens engage-
mang, om ”pryo-dagar” skjuts upp för länge eller om projektet inte slutförs,
en erfarenhet som Forslund (1997) gjort.

En annan aspekt på bristande förståelse mellan avdelningarna tas upp av
Dahlstedt et al. (1994) vilka poängterar det viktiga i att låta sälj-, marknads-
och planeringspersonal ta del av den tekniska utbildning som operatörerna får.
Det behöver inte röra sig om fullständiga operatörsutbildningar utan snara-
re om utökad förståelse för utrustningens begränsningar och möjligheter.

6.7. Arbetsrutiner
Fastslagna arbetsrutiner är en ovärderlig hjälp när det gäller att få perso-
nalen att arbeta på ett optimalt sätt. Enligt Dahlstedt et al. (1994) arbetar
alltid personal något olika med samma arbetsuppgifter och genom att ana-
lysera de sätt arbetet utförs på går det att ta fram en skriven rutin för hur
arbetet skall utföras på ett enhetligt sätt. Det är dock viktigt att den fast-
slagna rutinen är så pass enkel och lättbegriplig att den verkligen följs.
Risken med en mer komplicerad rutin, som i och för sig kanske beskriver det
perfekta sättet att utföra arbetsuppgifterna, är att den bara fungerar i teo-
rin och inte används. För att skapa större förståelse och höja kvaliteten på
rutinerna är det lämpligt att den berörda personalen deltar vid framtagan-
det av rutinerna. Väl skrivna arbetsrutiner bidrar till att säkerställa pro-
duktionskvaliteten och bör reducera mängden slarvfel. 

Arbetsrutiner bidrar även till att höja produktionssäkerheten då det blir
lättare för vikarier att sätta sig in i arbetsuppgifterna vid frånvaro. Arbets-
rutiner är också ett stöd för nyanställd personal. 

6.8. Befattnings- och ansvarsbeskrivningar
En viktig bit i ett ISO-certifierat kvalitetssystem är att befattningsbeskriv-
ningar tas fram för de olika befattningarna där också ansvarsförhållanden
klargörs. Detta är någonting som med fördel görs vid alla typer av kvalitets-
system och egentligen då kvalitetssystem också saknas. Att undersöka och
slå fast vad som ingår i de olika befattningarna och vilket ansvar befatt-
ningen innebär, gör det lättare att överblicka ansvarsbilden, delegera ansva-
ret inom organisationen, öka produktionssäkerheten och klargöra för den
anställde vad befattningen innefattar. Dessutom blir det lättare att avgöra
vem som bär ansvaret när någonting går fel, även om en befattningsbe-
skrivning mer skall vara ett instrument för att förebygga felkällor än att
finna syndabockar (Dahlstedt et al., 1994). Rätt använt kan befattningsbe-
skrivningar öka engagemanget hos personalen då den enskildes ansvar för
det egna arbetet tydligt fastslås. Befattningsbeskrivningar är också lämpli-
ga att använda vid PU-samtal (se 6.6.2.).
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6.9. Uppföljning
Ett kvalitetssystem är aldrig bättre än dess funktion och effektivitet. Därför
måste dessa aspekter på kvalitetssystemet regelbundet och systematiskt föl-
jas upp. Regelbundna uppföljningar skickar också tydliga signaler till orga-
nisationen om kvalitetsarbetets status och är ett sätt för ledningen att visa
sitt engagemang. Uppföljningen måste göras metodiskt och även om ett kva-
litetssystem inte är certifierat enligt ISO 9001:2000 kan det vara bra att till-
ämpa den metodik som där är ett krav. 

6.9.1. Internrevisioner
Interna revisioner utförs av personalen själv men det är viktigt att de som
genomför revisionen inte reviderar sina egna arbetsuppgifter. Dahlstedt et
al. (1994) anser att detta är något som varje företag borde prioritera då varje
avdelning granskas av någon utomstående men som samtidigt är väl insatt.
De interna revisionerna granskar hur kvalitetssystemet tillämpas och fun-
gerar, och kan vara viktiga för att förhindra att kvalitetsarbetet avstannar.
De kan också ge upphov till tankeställare och infallsvinklar samt att led-
ningen får chansen att informera sig om hur kvalitetssystemet tillämpas och
hur det utvecklas. 

Dahlstedt et al. (1994) pekar dock på att det finns en risk med att intern-
revision uppfattas som kontroll och inte som en möjlighet till utveckling.
Revisorerna bör undvika att i första hand söka fel och mer kontrollera om de
skriftliga instruktionerna följs. De interna revisorerna kan därför behöva
genomgå någon form av utbildning för att dessa arbetsuppgifter skall bli kor-
rekt utförda. 

Ett annat problem med internrevisioner är att de fokuserar på hur kvali-
tetssystemet tillämpas och inte nämnvärt studerar trender och tendenser
inom och utom företaget. Internrevisionerna behöver därför kompletteras
med mer övergripande analyser som i ISO-standarden kallas ”ledningens
genomgång”. (Dahlstedt et al., 1994.)

6.9.2. Ledningens genomgång
Ledningens genomgång syftar till att försäkra sig om kvalitetssystemets
effektivitet och att det uppfyller företagets behov samt hur väl kvalitetsmå-
len nås, så att beslut kan fattas om eventuella förändringar. Information
inhämtas från bland annat internrevisioner, andra rapporter, kundreaktio-
ner och från olika nyckeltal på kvalitetsstatus. Relevant och tillräcklig infor-
mation måste finnas sammanställd till mötena, vilka kan jämföras med led-
ningens ekonomiska uppföljning, och därför måste hanteras lika seriöst.
(Dahlstedt et al., 1994.)

6.9.3. Externa revisioner
Ett ISO 9001:2000-certifierat kvalitetssystem måste kontrolleras och god-
kännas årligen av externa revisorer. Att också låta externa revisorer gran-
ska ett icke certifierat kvalitetssystem kan vara rimligt då kvalitetsarbetet
kommer att granskas av någon som är opartisk och som har en annan infalls-
vinkel. På Borås Tidning (muntliga källor, 2001) upplevs just de externa revi-
sionerna som någonting mycket positivt för den kontinuerliga kvalitetsut-
vecklingen på tidningen. 
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6.10. Utveckling och uppföljning tillsammans med kund
En allt större vikt på kundfokusering läggs i modernt kvalitetsarbete och det
har dessutom under åtskilliga år nu pågått en trend mot att kunden själv
utför mer av arbetet vid trycksaksframställning. Detta gäller främst pre-
pressproduktionen där många tryckerier idag strävar mot att i allt större
utsträckning integrera kundens produktion med den egna. Fördelarna är
uppenbara, lyckas tryckeriet få kunden att leverera korrekt material som
dessutom är anpassat för tryckeriets produktionsmetod, uppnås dels ett smi-
digare arbetsflöde med mindre fel och dels en större möjlighet att producera
hög kvalitet. 

I GD:s fall rör detta framförallt relationerna till annonsörerna och kanske
i än större utsträckning legokunderna. En intensivare satsning på legopro-
duktionen kan dra fördel av en medveten satsning på att i större utsträck-
ning integrera dessa kunder i den egna organisationen. Det gäller då att först
kartlägga de vanligaste felen, andra kvalitetsbrister och tidsåtgången samt
att därefter beräkna de kundanknutna felkostnaderna. Det är sedan lättare
att bedöma vilka insatser som är mest angelägna och har störst effekt samt
hur insatsen skall utformas. Tänkbara insatser kan vara; utökad kommuni-
kation mellan producent och kund, fungerande kravspecifikationer för säljar-
na, kundutbildningar, studiebesök för kunder på GD, anordnanden av semi-
narier och framtagande av informationsmaterial. 

En sådan satsning som beskrivs ovan bör lämpligen vara en del i en större
satsning vars ambition är att bättre förstå kundernas önskemål och behov så
att det blir möjligt att i större utsträckning tillgodose dessa och att skapa mer-
värden för kunderna. Det gäller då att ta fram system för att exempelvis följa
upp leveranser och dokumentera kundreaktioner samt att vässa organisatio-
nen så att den blir mer lyhörd och uppmärksam på kunders behov. Målet med
en sådan här satsning bör också vara att förstå och överträffa kundernas out-
talade behov så att marknadsfördelar uppnås (Bergman et al.,1995). 

Resonemanget ovan rör enbart externa kunder men naturligtvis går det
också att tillämpa på interna kunder. Då handlar det om att skapa förståel-
se mellan avdelningarna så att hänsyn tas till olika behov och tekniska
begränsningar i de olika produktionsstegen. 

6.11. Dokumentation
Alla former av kvalitetssystem kräver dokumentation då det i grunden hand-
lar om att kartlägga organisationens arbetsmetoder och att sedan ta fram
skrivna rutiner för hur arbetet skall utföras. En annan viktig del är att skaf-
fa kunskaper och kontroll över organisationens produktion vilket kräver
insamlande av produktionsdata. Dokumentationen kan därför sägas omfat-
ta specificerande och redovisande dokument (se nedan). 

Det kan dock vara klokt att göra en annorlunda indelning när en organi-
sations dokumentation struktureras. Dahlstedt et al. (1994) rekommende-
rar en indelning i övergripande och detaljerad dokumentation. Den övergri-
pande dokumentationen består av exempelvis affärsidé, kvalitetspolicy och
den detaljerade dokumentationen består av rutiner, instruktioner, blanket-
ter etcetera (se bild 6.3). 
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6.11.1. Specificerande dokument
Till de specificerande dokumenten hör alla dokument som beskriver vad som
skall göras. Exempel på sådana dokument är kvalitetsplaner, arbetsorder
och underhållsscheman. Även dokument som beskriver hur någonting skall
utföras hör hit, såsom rutinbeskrivningar, instruktioner och checklistor. I
viss mån kan också affärsidé och policyer betraktas som specificerande doku-
ment. Det förekommer att specificerande dokument revideras och uppdate-
ras men normalt är de relativt permanenta. 

6.11.2. Redovisande dokument
Redovisande dokument beskriver resultatet av olika aktiviteter och består
framförallt av rapporter, protokoll och ifyllda blanketter. 

6.11.3. Dokumenthantering
För att dokumentationen som införs i samband med ett kvalitetssystem skall
vara lätthanterlig och ha bättre förutsättningar att verkligen bli använd, bör
den utformas på ett sätt som speglar organisationens uppbyggnad (Dahlstedt
et al., 1994). Det är viktigt att varje enskild individ känner igen sin egen var-
dag i kvalitetssystemet. Det finns risk att misslyckas med just detta om
någon vägledning för ett kvalitetssystem (exempelvis ISO 9001:2000) följs
alltför slaviskt. 

Ett sätt att ytterligare förenkla användandet av dokumentationen är att
göra den så tillgänglig som möjligt. Detta kan åstadkommas genom att i så
stor utsträckning som möjligt använda digitala dokument som finns till-
gängliga på det lokala nätverket och gärna i kombination med något hante-
ringssystem. Det finns idag åtskilliga system tillgängliga på marknaden med
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Bild 6.3. Övergripande och detaljerad dokumentation inom en organisation (efter
Dahlstedt et al., 1994).



olika grad av automatiserad dokumentationshantering och även om de är
dyra är en webbaserad lösning i någon form ändå att föredra, framför ett sys-
tem med pärmar och lösblad. Detta bekräftas av Borås Tidning (muntliga
källor, 2001) där systemet med pärmar upplevs som alldeles för tungrott och
det håller idag på att ersättas med en digital lösning. 

6.11.4. Dokumentändring
En utökad dokumenthantering, vilket ett kvalitetssystem kräver, ställer
stora krav på aktualiteten hos de dokument som är i omlopp. Enligt
Dahlstedt et al. (1994) är det ett krav i ISO 9000:1994-standarden att endast
aktuella dokument får förekomma. Detta är något att verkligen ta till sig vil-
ket kvalitetssystem som än används. Genom att förse all dokumentation med
bästföredatum och sedan ersätta den när datumet är utgånget, oberoende
om några ändringar gjorts eller inte, åstadkoms detta. Används ett digitali-
serat system för dokumentationshantering är det enklare att hålla doku-
mentationen ajour då endast ett exemplar behöver uppdateras till den senas-
te versionen. 

6.12. Teknisk kvalitetsutveckling
6.12.1 Bestämning av NCI-nivå
NCI står för Normal Color Intensity vilket kan översättas till optimal färg-
nivå. Syftet med att bestämma NCI-nivån är att undersöka vid vilken färg-
nivå tryckpressen ger det bästa resultatet, det vill säga när den relativa
tryckkontrasten är maximal. Själva bestämningen görs genom att en test-
bild, bestående av ett fulltonsfält och ett fält med 75 procents rasterton för
de fyra processfärgerna (Monni, 1991), trycks först med underfärgning varef-
ter färgmängden ökas successivt tills överfärgning uppnås. Lämpliga tryck-
exemplar tas ut kontinuerligt under körningen så att representativa exem-
plar för hela spektret från under- till överfärgning erhålls. Därefter mäts
tryckdensiteten i fullton och rasterton och den relativa tryckkontrasten
beräknas med följande formel:

Krel = ((D100 – D75) / D100) * 100

De beräknade värdena plottas i fyra enkla diagram, ett för varje processfärg,
där fulltonsdensiteterna utgör x-axeln och tryckkontrasten utgör y-axeln. De
plottade värdena sammanbinds sedan till en kurva vars högsta punkt anger
optimal tryckdensitet, den optimala färgnivån. Ofta upplevs dock trycket
som mer kontrastrikt om en densitetsnivå som är något högre än den opti-
mala färgnivån väljs. Resultatet av NCI-bestämningen kan kontrolleras
genom att punktförstoringen i 40 procents rastertoner för de fyra proces-
sfärgerna mäts. Punktförstoringen bör vara ungefär densamma för alla fär-
gerna. (Nyman, 1999.) Det bör påtalas att Nyman rekommenderar att 70 pro-
cents rasterton används för tidningspressar, till skillnad från Monni som
rekommenderar 75 procents rasterton.

Förutom att kartlägga de optimala färgnivåerna för tryckpressen är en
NCI-bestämning en förutsättning för framtagandet av ICC-profiler för tryck-
pressen (se nedan).
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6.12.2 Densitetsmätningar on-line
Normalt finns det inte tid att styra trycket med hjälp av tryckdensiteterna i
en tidningspress utan tryckarna är hänvisade till att visuellt styra trycket
med gråbalansfält. Skulle det vara möjligt att styra trycket efter fulltons-
densiteter främjas tryckkvaliteten, särskilt om originalmaterialet anpassats
för tryckpressen med hjälp av ICC-profiler. ICC-profilerna ger det bästa
resultatet då fulltonsdensiteterna hålls på de nivåer som slagits fast vid NCI-
bestämningarna (se 6.12.1.), förutsatt att dessa densitetsnivåer även hölls
vid framtagningen av ICC-profilerna. Styrning av trycket efter fulltonsden-
siteter är också ett mer objektivt sätt varför en jämnare kvalitet därmed
borde uppnås än vid styrning med gråbalansfält, som i första hand är ett
hjälpmedel för det mänskliga ögat (Tidningsutgivarna, otryckta källor 2001). 

Det finns idag scannande densitometrar för densitetsmätningar on-line i
tidningstryckpressar. Scannande densitometersystem medför dyra investe-
ringar men förbättrar radikalt kontrollmöjligheterna vid tryckning, både vad
gäller antalet mätpunkter och antalet mätningar, och därmed ges bättre möjlig-
heter att hålla en jämnare kvalitet. Mätfälten kan också göras betydligt min-
dre så att de blir diskretare och eventuellt kan satsytan göras större. Exem-
pelvis behöver Tobias SDT endast ett 1,6 mm högt mätfält. (Karpowicz, 1999)

6.12.3 Egna ICC-profiler till tryckpressen
Som det redan påtalats är den ICC-profil som idag används på GD en gene-
rell ICC-profil framtagen av Färgpressen (se 3.2.4.1.). Att använda en gene-
rell ICC-profil är inte ett optimalt förfarande och dess effekt är ganska
begränsad. För att dra full fördel av en ICC-profil måste den vara skapad för
en enskild tryckpress. Förbättringen av tryckkvaliteten kan då bli påtaglig. 

Vid skapandet av ICC-profiler trycks först en testkarta som består av en
mängd exakt definierade färgfält. För att ICC-profilen skall ge så bra tryck-
kvalitet som möjligt är det viktigt att de densitetsnivåer, som bör ha framta-
gits genom NCI-nivåbestämning (se 6.12.1.), används vid tryckningen av
testkartan. Den tryckta testkartan mäts sedan upp med en spektrofotome-
ter och de uppmätta värdena jämförs sedan med referensvärden av ett dator-
program. En ICC-profil som kompenserar för avvikelserna från referensvär-
dena som tryckprocessen orsakat skapas sedan av detta program. ICC-pro-
filen skapas också utifrån några parametrar; TIC-nivå, svartmängd, svart-
start och typ av akromatisk repro. Olika ICC-profiler skall skapas för de pap-
perskvaliteter som används även om det går att använda samma profil till
papperskvaliteter med liknande egenskaper. GD-tryck skulle åtminstone
behöva två ICC-profiler då de två papperskvaliteter som används skiljer sig
åt markant i framförallt ljushet.

Det är mycket viktigt att tryckprocessen är väl underhållen och stabil när
testtryckningen genomförs och att tryckprocessen i största möjliga mån
sedan bibehålls på detta sätt när jobb som anpassats med hjälp av ICC-pro-
filen trycks. Om förändringar görs i tryckprocessen (färgbyte, gummiduks-
byte, etcetera) måste nya ICC-profiler skapas. När ICC-profilen skapats kan
det vara klokt att verifiera den genom att göra provtryckningar av lämpliga
referensbilder. 

Det finns en mängd program och spektrofotometrar med olika grad av
automatisering på marknaden. Vilka som bäst lämpar sig för GD-tryck är
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svårt att uttala sig om utan en noggrann undersökning av marknaden och
det är också en kostnadsfråga. En komplett utrustning inklusive programvara,
spektrofotometer med hög grad av automatisering och referensbilder kostar
ungefär 100 000 kronor, men enklare utrustningar är naturligtvis billigare. 

Väljer GD-tryck att börja generera sina egna ICC-profiler bör de, förutsatt
att de inte också övergår till ett RGB-flöde (se nedan), lägga ned stora resur-
ser på att organisera distributionen av sina ICC-profiler. Tydliga instruktio-
ner om hur ICC-profilerna skall användas måste ges till tryckeriets kunder
så att de verkligen används. GD-tryck bör också dokumentera till vilka de
distribuerat ICC-profilerna så att kunderna kan nås när ICC-profilerna upp-
dateras. Detta borde faktiskt fungera redan med den ICC-profil som används
idag men tyvärr har GD-tryck mycket dålig kontroll på vilka ICC-profiler
kunderna använder. 

6.12.4 RGB-flöde
Ett bättre alternativ till att försöka få kunderna att använda GD-trycks pro-
filer när de färgseparerar sitt originalmaterial, är att försöka få dem att inte
CMYK-separera materialet överhuvudtaget. Att övergå till ett RGB-flöde
löser alla (interna och externa) distributionsproblem av ICC-profiler och
dessutom en del andra problem, inklusive det idag mycket ostrukturerade
färgflödet inom GD (se 5.3.3.). Ett RGB-flöde medför också många andra för-
delar såsom komplett separation av allt material vid ett tillfälle med rätt
ICC-profil, möjlighet till hög grad av automatisering och mindre filstorlekar
fast med större färgrymd. 

Ett RGB-flöde innebär att materialet behålls i RGB-färgrymden så långt
som möjligt i produktionskedjan, det vill säga fram till rippen. Det finns många
olika lösningar på hur konverteringen till CMYK-färgrymden sedan kan
göras i rippen men helt automatiserade lösningar är möjligt. Det innebär att
färgsepareringen inte blir beroende av huruvida någon operatör hos kunden
eller GD vet hur han/hon skall göra, kommer ihåg att färgseparera eller
använder rätt ICC-profil. Den idag otillfredsställande färgseparering som
programmet ProScript utför behöver då inte heller utnyttjas. Problemet med
ProScript är att nuvarande version inte stödjer separation med ICC-profil och
därför blir allt kundmaterial som separeras med ProScript inte anpassat för
GD:s tryckpress. 

Säljarnas situation skulle också förenklas vid införandet av ett RGB-flöde
då det är betydligt lättare att instruera kunderna att leverera originalmate-
rialet i RGB-färgrymden, istället för att instruera dem hur ICC-profiler skall
användas. Bra RGB-färgrymder finns i de flesta grafiska programvaror och
säljarna behöver bara instruera kunderna att använda exempelvis
ColorMatch RGB, vilken är att betrakta som en inofficiell standard i den gra-
fiska branschen. 

Om GD-tryck satsar på att ta fram egna ICC-profiler för tryckpressen och
samtidigt inför ett RGB-flöde kommer de att kunna erbjuda sina kunder en
betydligt högre och jämnare tryckkvalitet. 

6.12.5. PDF-flöde
En medveten satsning på att få legokunderna att i större utsträckning leve-
rera sitt material som PDF-filer är också rimligt. PDF (Portable Document
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Format) håller på att bli en standard inom många områden, inte minst inom
den grafiska branschen. En satsning på utökat användande av PDF-filer är
ett sätt för GD att rusta sig för framtiden då PDF-filer kommer att utgöra en
allt större del av det inkommande originalmaterialet. Ett första steg är att
ta fram en inställningsfil för Adobe Acrobat Distiller och distribuera denna
till först och främst GD:s legokunder. Det kan också bli aktuellt att genom-
föra mindre utbildningsprojekt gentemot kunderna men egentligen är PDF-
handhavandet mycket enkelt.

Till pdf:s främsta fördelar hör att filerna är kompletta, plattformsobero-
ende och filstorleken blir betydligt mindre. Dessutom reder pdf-filen i viss
mån ut ansvarsfrågor då den som skapar pdf-filen måste inkludera all län-
kad data i form av bilder, typsnitt, etcetera. (Fuchs et al., 1999.)

6.12.6. Scanning
Den scanning som idag görs internt på GD är eftersatt men genom att vidta
några relativt enkla åtgärder kan bildkvaliteten säkerställas. Först och
främst behöver producenterna, vilka utför denna scanning, vidareutbildas
inom detta område, då de pålagts denna arbetsuppgift efter en omorganisa-
tion utan att få mer än elementär utbildning. Vidare måste underhållsruti-
ner införas och lämpligen utföras regelbundet av producenterna istället för
som idag då personal från tekniska avdelningen utför detta när tid finns (se
3.2.3.). Underhållsrutinen bör innefatta rengöring, kalibrering, karaktäri-
sering med ICC-profil, hotspot-bestämning samt underhåll och ICC-profile-
ring av bildskärmar. Med hotspot-bestämning avses undersökning var flat-
bäddsscannern scannar bäst (Nyman, 1999). Vidtas dessa åtgärder kan GD
erbjuda sina kunder en högre bildkvalitet. 

6.12.7. Kontrollprogram
Det sker för närvarande en snabb utveckling av preflightprogrammen på
marknaden. Allt fler preflightprogram får också korrigerande funktioner och
många program går också att skräddarsy för de egna behoven genom script-
ning. Många av dessa program är heller inte speciellt dyra, exempelvis
Markzware Flightcheck 3.9R7 kostar cirka 3 500 kronor och det något mer
avancerade MarkzScout 2.0 kostar cirka 8 000 kronor. Det kan vara klokt av
GD att inventera marknaden för att ta reda på om något preflightprogram
bättre uppfyller deras behov då programmet ProScript som används idag har
något begränsade möjligheter (se 3.2.2.). 

6.12.8. Gråbalansfält
Även om GD-tryck investerar i någon scannande densitometer (se 6.12.2.)
kan gråbalansfält fortfarande vara aktuella då de är ett bra hjälpmedel för
tryckarna att visuellt bedöma tryckkvaliteten. Väljer GD-tryck att inte skaf-
fa sådan utrustning är gråbalansfälten än viktigare. Problemet är att tryck-
arna idag anser att gråbalansfälten är för få (4 stycken) och för små (3,5 mm
hög) så att de är besvärliga att mäta med densitometern. Tidningsutgivarna
(otryckta källor, 2001) anser att fem till tio gråbalansfält per sida är ett rim-
ligt antal och att de bör vara minst fem millimeter. De anser också att redak-
tionella farhågor om att gråbalansfälten stör sidornas grafiska utformning
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är överdrivna då få läsare uppfattar gråbalansfälten som störande. Ett lämp-
ligt antal gråbalansfält för GD:s broadsheet-sida är nio stycken vilka då mot-
svarar de nio färgzonerna per sida. Vid legoproduktion som treknivstrimmas
borde det gå att placera ett utökat antal och större gråbalansfält så att de blir
bortskurna vid trimningen.

Olsson (muntliga källor, 2001) menar att ett misstag som begås på många
tidningstryckerier är att gråbalansfälten konstrueras utifrån standardvär-
den (exempelvis 33% svart, 30% cyan och 22% magenta och gul) istället för
att gråbalansen mäts upp för den specifika tryckpressen. Han menar att
sådana uppmätningar bör göras ett par gånger om året och varje gång det
gjorts förändringar i tryckprocessen för att gråbalansstyrning skall ge bästa
möjliga resultat. 

Då gråbalansfälten idag är den dominerande styr- och kontrollmöjlighe-
ten borde rutiner för hur tryckarna skall använda dessa gråbalansfält också
slås fast. Detta för att tryckarnas agerande skall bli mer lika och tryckkvali-
teten därmed jämnare. Rutinen bör också ge klara riktlinjer om ansvar och
befogenhet för tryckarna att styra efter gråbalans vid exempelvis dåligt
utförd repro, eller i vart fall hur de skall hantera sådana situationer.

6.12.9. Förbättrad bildkontroll för fotograferna
Fotografernas situation kan till viss del jämföras med producenternas, de
saknar möjligheter att korrekt bedöma bildkvaliteten, de kalibrerar inte själ-
va sina bildskärmar och har bristfälliga kunskaper i tryckanpassning av bil-
der. Införskaffande av Adobe Photoshop 6.0 skulle förbättra fotografernas
möjligheter att förutse tryckresultatet då detta program har mycket för-
bättrade funktioner för så kallat softproof. Rutiner för underhåll av bild-
skärmarna bör upprättas och utföras av fotograferna själva i stället för per-
sonal från den tekniska avdelningen. Billiga och bra bildskärmskalibratorer
finns idag på marknaden och exempelvis Sjögren (2001) har nått bra resul-
tat med en utrustning för endast 4 000 kr. Fotograferna behöver också vida-
reutbildas, framförallt när Photoshop 6.0 införskaffas, men det är viktigt att
ett utbildningspaket skräddarsys så att fokuseringen är på relevanta områ-
den (färgstyrning och tryckanpassning) och inte på alla häftiga effekter som
går att åstadkomma.

6.12.10. Rastertäthet och rasterstruktur
Rastertätheten är en viktig kvalitetsfaktor för bildåtergivningen. GD-tryck
använder idag uteslutande raster med 85 linjer per tum (lpi) vilket i princip
varit standard vid tidningstryck. Med tanke på den höga tryckkvalitet som
GD-tyck redan idag presterar borde det vara möjligt att trycka med högre
rastertäthet. Systematiska provtryckningar med exempelvis rastertätheter
på 100 lpi bör genomföras och kanske ännu högre rastertätheter kan vara
aktuella på det förbättrade tidningspapper som används vid de flesta lego-
produktioner. Det förekommer också tidningstryckerier som trycker med så
höga rastertätheter som 180 lpi. Det rör sig då om ett specialraster där min-
sta tryckbara punkt mäts upp och rastertoner mindre än denna punkt sedan
simuleras genom stokastisk spridning av den minsta tryckbara punkten,
samma princip används också för skuggpartierna. Det borde vara av intres-
se att utvärdera om ett sådant raster skulle fungera på GD-tryck, framför-
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allt till legoproduktionen, där ett något bättre papper normalt används. 

6.12.11. Förbättrad informationsspridning
Mycket interninformation sprids idag på GD via e-brev. Problem uppstår
dock när word- och excel-dokument bifogas då inte alla datorer på GD är
utrustade med dessa programvaror av ekonomiska skäl. En enkel och billig
lösning på detta problem är att skaffa något lämpligt PDF-genereringspro-
gram (PDF Writer, Acrobat Distiller, etcetera) till de personer som ofta bifo-
gar sådana dokument så att de kan skapa pdf-filer och bifoga dessa istället.
På övriga datorer installeras Adobe Acrobat Reader, som är helt gratis och
gör det möjligt att läsa PDF-filer. 

En annan något mer avancerad lösning, som på lång sikt är att föredra, är
att skapa någon form av web-baserad bulletin på det interna nätverket.
Något som ses som en stor förbättring med ansenliga utvecklingsmöjlighe-
ter på Borås Tidning (muntliga källor, 2001), där ett sådant system införts. 

6.13. Produktionskontroll
Produktionskontroll handlade tidigare mest om att i efterhand kontrollera
att produkterna höll godkänd kvalitet. Detta sätt att kontrollera produktio-
nen är mycket ineffektivt och resurskrävande. Inget företag som idag verkar
på en massmarknad har råd att bedriva ett sådant kvalitetsarbete. Idag
måste företagen säkerställa kvaliteten genom att skapa de förutsättningar
som krävs för att ”göra rätt från början”. Detta uppnås genom införandet av
rutiner, specifikationer och system för att säkerställa att dessa följs. Det
handlar dock inte om att på något sätt övervaka medarbetarna utan snara-
re om att delegera ansvar. 

Genom att noga planera produktionen och att slå fast i specifikationen vad
de olika produktionsleden skall leverera till efterföljande produktionsled,
skapas förutsättningarna för optimal kvalitet. Med arbets- och underhålls-
rutiner säkerställs att specifikationerna uppnås. Dahlstedt et al. (1994)
menar dock att vissa kontroll- och provningsmoment ändå måste ingå i ruti-
nerna men att de framförallt skall göras för att styra produktionen. Bedöm-
ningarna som görs i samband med kontroll- och provningsmomenten skall
vara objektiva och göras så att överensstämmelse med specifikationens krav
säkert uppnås. Det får inte vara den enskilde operatörens värdering som
avgör huruvida specifikationen uppnåtts, exempelvis skall det vara densi-
tetsvärden som gäller och inte en visuell bedömning. Asger Sadolin, teknisk
chef på Berlingske Tidende som citeras av Frigyes (1996), har konstaterat
att även om hantverkstraditioner inte skall föraktas så tenderar kvaliteten
att variera för mycket utan fastslagna specifikationer.

Att arbeta efter specifikationer och rutiner kan antagligen uppfattas som
besvärligt i vissa situationer, särskilt i kombination med dokumentations-
krav (se nedan). Modern processtyrning inom den grafiska industrin gör det
dock möjligt att automatisera åtskilliga moment. Glädjande nog finns det
också många framstående svenska tillverkare av sådana produktionssystem
enligt Werfel (1999), exempelvis CATS AB, DENEX AB, MWM AB och Enator
Media Systems AB. 
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6.13.1. Produktionsdokumentation
Många av produktionssystemen som nämns ovan registrerar och samman-
ställer också relevant produktionsdata automatiskt. Insamlandet av pro-
duktionsdata är viktigt då det ger en objektiv bild av produktionen. Produk-
tionsdata kan också påvisa trender i produktionen samt ge fingervisningar
om svagheter i produktionsprocesserna, så att dessa kan elimineras. Det går
naturligtvis också att samla in sådana data manuellt men det blir då betyd-
ligt mer omständligt, vilket kan leda till att det inte alltid utförs korrekt. Ju
högre grad av automatisering av insamlandet av produktionsdata desto bättre,
även om insamlandet av viss data, exempelvis operatörernas kommentarer
till olika händelser och annan avvikelserapportering, måste ske manuellt. 

Annan viktig dokumentation i samband med produktionen är orderbe-
skrivningar där exempelvis uppgifter som avviker från det normala eller
ständigt är olika anges. Även checklistor i kombination med specifikationer
kan vara användbara på vissa positioner där det hanteras många och/eller
direkt kvalitetspåverkande produktionsmoment. Operatören skall då signe-
ra checklistan när alla moment är utförda enligt specifikation. Det bör påpe-
kas att hanteringen av även dessa dokument underlättas om dokumenten är
i digital form. 

6.14. Säljaransvar
Säljarna har en viktig roll vid kvalitetsutveckling på ett grafiskt företag då
kunderna i allt större utsträckning står för en del av produktionen (se 6.10.).
Säljarna måste vara medvetna om organisationens krav på externt produ-
cerat originalmaterial och ta ansvar för att kunderna uppfyller dessa krav.
Ett hjälpmedel för att uppnå detta kan vara utnyttjandet av kravspecifika-
tioner. Ett system där provisionsdelen av säljarnas lön baseras på den vinst
som jobbet genererar, i stället för på ordervärdet, är kanske ett annat sätt att
motivera säljarna till att ta ytterligare kvalitetsansvar och därigenom höja
kvaliteten och lönsamheten på inkommande jobb. Med vinst avses här order-
värdet exklusive alla produktionskostnader som det enskilda jobbet medför.
(Olsson, muntliga källor 2001.)

Säljarna spelar också en viktig roll vid kartläggandet av kundernas önske-
mål och behov. Säljarna måste vara mycket lyhörda vid kundkontakter och
det kan vara klokt att utveckla någon form av metodik för hur kundkontak-
ter skall genomföras. Säljarna är antagligen de mest lämpade att ta fram en
sådan metodik men det är viktigt att arbetet initieras och att resurser ges av
ledningen samt att andra berörda avdelningar, exempelvis producenter och
tryckeri, blir delaktiga i arbetet. Rutiner för informationsutbyte mellan pro-
ducerande avdelningar och säljarna måste också slås fast.

6.15. Mottagningskontroll
Grafiska företag är stora konsumenter av diverse förbrukningsmaterial
(papper, plåt, tryckfärg, etcetera) som påverkar produkternas kvalitet. Det
är dock mycket resurskrävande att ha system för mottagningskontroll och
frågan är om det inte i många fall är både orimligt och onödigt. När ett kva-
litetssystem införs är det ändå rimligt att under en period göra noggranna
mottagningskontroller för att bilda sig en uppfattning om vilka fel som före-
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kommer och hur pass frekventa de är. Felens påverkan på slutproduktens
kvalitet kan sedan ställas i relation till hur frekvent förekommande felen är
och därefter kan lämpliga åtgärder vidtas. Felens alvarlighet, de kostnader
som felen orsakar och kostnaderna för att kontrollera bort felen måste också
tas med i beslutsunderlaget när omfattningen på det slutliga mottagnings-
kontrollsystemet avgörs. 

Ett annat viktigt område för mottagningskontroll är producenternas han-
tering av externt producerat originalmaterial. Detta kan styras upp med
checklistor om det anses nödvändigt men det går också att automatisera
detta i stor utsträckning med hjälp av moderna preflightprogram. Behovet
av mottagningskontroll av externt producerat originalmaterial kan minskas
genom satsning på att integrera kundernas produktion med den egna (se
6.10.). Det är dock viktigt att producenterna lämnar tids- och avvikelserap-
porter så att behovet av mottagningskontroll kan bedömas samt om vissa
kunder kräver särskilda åtgärder. 

6.16. Pappershantering
GD-tryck har idag ett förhållandevis litet papperslager vilket medför att pap-
pershanteringen kräver mycket nogsam planering och ett gott samarbete
med pappersbruket i Kvarnsveden. En utbyggnad av papperslagret har dis-
kuterats men ännu inte resulterat i några konkreta planer. En utbyggnad av
papperslagret kan innebära en mängd nya möjligheter. För inkommande
papper kan det bli möjligt att göra samköpsvinster för tryckerierna inom GD-
koncernen. Längre acklimatiseringstider för pappersrullarna blir också möj-
ligt vilket är viktigt för att hela rullarna skall få rätt temperatur innan tryck-
ning, något som förbättrar körbarheten. För utgående papper, främst lego-
produktionen, öppnas en mängd möjligheter att utveckla olika distribu-
tionstjänster åt kunderna samt möjligheten att erbjuda lagerhållning. 

6.17. Införande av kvalitetssystem
Vid införandet av ett kvalitetssystem är det viktigt att tänka på några saker.
Först och främst måste ledningen göra klart för sig själva varför ett kvali-
tetssystem skall införas. Ledningen måste skaffa sig en klar bild av vad som
skall uppnås, vilka konsekvenser det får och hur det kan genomföras. Detta
förberedande arbete får gärna ta rejält med tid så att kvalitetsidéerna väl
förankras hos ledningen och att de alternativ som finns ordentligt hinner
utvärderas innan ett kvalitetsprojekt dras igång. 

När sedan kvalitetsprojektet startas upp kan det vara bra för motivatio-
nen att inleda med en ordentlig kick-off. Samla hela företaget under triv-
samma former och engagera gärna någon kvalitetsvetare att tala om kvali-
tetsbegreppet och det stundande kvalitetsprojektet. Borås Tidning (muntli-
ga källor, 2001) har goda erfarenheter av en sådan upptakt och det omnämns
också av Dahlstedt et al. (1994). Att fortsätta anlita någon konsult för att
driva hela kvalitetsprojektet är inte att rekommendera och det är heller inte
bra att låta endast några få inom företaget genomföra arbetet. Bästa resul-
tatet nås om alla på företaget deltar i kvalitetsprojektet och om arbetet
bedrivs i olika arbetsgrupper, varav några gärna med personal från olika
avdelningar. Naturligtvis behövs också någon eller några kvalitetssamord-
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nare som har det som sin huvudsakliga arbetsuppgift att stödja kvalitets-
projektet. Dessa samordnare skall dock inte vara ansvariga för kvalitets-
projektet utan ansvaret ligger egentligen på alla i företaget, även om led-
ningen i vanlig ordning är ytterst ansvarig. Oftast anlitas också någon kva-
litetskonsult men då främst som en stödjande resurs samt eventuellt för att
genomföra revisioner av kvalitetsprojektet. 

Att införa ett kvalitetssystem får inte ses som ett tillfälligt jippo utan alla
involverade måste vara medvetna om att det handlar om att införa ett system
som kontinuerligt skall utvecklas för att garantera ständiga förbättringar. 

6.18. Sammanfattning av kvalitetsutveckling på GD
Att införa ett kvalitetssystem är ett omfattande arbete som snarare är att
betrakta som en process än ett projekt. Detta måste alla inblandade vara helt
införstådda med innan arbetet påbörjas. På GD-tryck skulle några av de tek-
niska förbättringar som föreslås under 6.12. kunna drivas som enskilda kva-
litetsprojekt men vid införandet av ett kvalitetssystem ställs det större krav
på förståelse och engagemang i hela organisationen.

För att lyckas införa ett kvalitetssystem på GD-tryck måste arbetet inle-
das i ledningen. Dels visar nulägesanalysen som gjorts inom detta projekt på
en, åtminstone delvis, något begränsad syn på kvalitet inom ledningen och
dessutom står och faller ofta en kvalitetssatsning med ledningens engage-
mang. Ledningen måste informera sig och bli överens om vad som är viktigt
och planera vad som skall göras. Med tanke på den något begränsade kvali-
tetssynen inom ledningen är det lämpligt att ledningen i ett inledande ske-
ende även ser till att utbilda sig i kvalitetsarbete. Det är också viktigt att led-
ningens inledande kvalitetsarbete får ta en hel del tid i anspråk så att idé-
erna där hinner mogna och bli väl förankrade, innan kvalitetsarbetet i den
övriga organisationen inleds. 

När ledningens inledande arbete är klart och de är överens om vad som
skall göras, introduceras kvalitetssatsningen för den övriga organisationen.
Några upptaktsträffar under trivsamma former kan vara en bra inledning
då det dels avdramatiserar kvalitetssatsningen och dels ökar engagemang-
et i organisationen. Det kan också bli aktuellt att även utbilda övriga med-
arbetare i kvalitetsfrågor. 

Skapandet och införandet av ett kvalitetssystem bör sedan innefatta en
kartläggning av dagens processer och arbetsmetoder samt upprättandet av
rutiner och lämpliga kvalitetsmål. Det är viktigt att så mycket som möjligt
av detta arbete utförs av personalen själv då de dels många gånger är de
verkliga experterna på hur olika arbetsmoment utförs och dels för att öka
deras engagemang i kvalitetsarbetet. Det bör också poängteras att det är vik-
tigt att så stor del som möjligt av personalen deltar och att inte vissa grup-
per ”glöms bort” eller att endast några få medarbetare från berörda avdel-
ningar deltar. 

Det kan också främja kvalitetsarbetet att anlita någon konsult i kvali-
tetsfrågor, men då inte för att utföra själva arbetet utan framförallt för att
initiera och i viss mån styra kvalitetsarbetet samt att bidra med goda råd.
GD-tryck måste också utse eller anställa en kvalitetssamordnare när arbe-
tet med att införa ett kvalitetssystem inleds. En kvalitetssamordnare skall
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dock inte vara ansvarig för kvalitetsarbetet utan se till att enskilda aktivi-
teter och rutiner syftar åt samma håll. Ansvaret för kvalitetsarbetet skall
hela tiden ligga hos ledningen.

GD är för närvarande inte intresserat av att införa ett kvalitetssystem som
omfattar hela verksamheten utan anser att ett kvalitetssystem begränsat
till GD-tryck är det som för närvarande kan vara aktuellt. Ett sådant begrän-
sat kvalitetssystem kan få en mycket positiv inverkan på kvaliteten, särskilt
om det föregås av en omfattande kartläggning av den nuvarande verksam-
heten, men vi tror ändå att ett kvalitetssystem för hela GD är bättre. Ett
sådant kvalitetssystem kommer att ha en större genomslagskraft och där-
med få en större effekt på kvaliteten. Dessutom är vi övertygade om att ett
kvalitetssystem för hela verksamheten kommer att mottas bättre av organi-
sationen då det inte ger upphov till samma vi-och-dem-mentalitet mellan
olika avdelningar, något som kan störa engagemanget. Ett väl fungerande
kvalitetssystem för hela verksamheten genererar också större kvalitetsvin-
ster och ekonomiska vinster än vad ett begränsat kvalitetssystem gör. 

GD anser också att ett ISO-certifierat kvalitetssystem inte är aktuellt men
vi anser att ett sådant kvalitetssystem borde kunna utgöra ett långsiktigt
mål för en kvalitetssatsning på GD då det är den mest beprövade standar-
den för kvalitetssystem. Ett ISO-certifierat kvalitetssystem kommer också
att ge marknadsföringsfördelar för åtminstone legoverksamheten.

Mikael Borg
Daniel Jansson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

En förstudie till kvalitetsutveckling på GD-tryck

53



7. Diskussion
GD producerar idag god kvalitet men vår undersökning tyder ändå på en
mängd förbättringsmöjligheter. Därför borde ett naturligt steg vara att arbe-
ta strukturerat med kvalitetsfrågor, då förutsättningarna idag finns att nå
toppkvalitet. En förbättrad kvalitet skulle vara viktig ur marknadsförings-
synpunkt vid en utökad satsning på legoverksamheten dels genom att pro-
duktkvaliteten förbättras och dels genom en ökad kostnadseffektivitet.
Sedan är vi också övertygade om att det för de allra flesta skulle bli mer sti-
mulerande och roligare att arbeta. 

Huruvida det här projektet motsvarar GD:s förväntningar vet vi inte.
Kanske hade mer konkreta förslag föredragits men för att ta fram mer kon-
kreta förslag krävs först och främst mer grundläggande undersökningar så
att de viktigaste problemen säkert kartläggs. Dessutom anser vi att det är
av yttersta vikt att personalen aktivt deltar i arbetet med att ta fram ett kva-
litetssystem. Detta för att kvalitetssystemet skall bli förankrat hos persona-
len och verkligen användas. GD bör också utse eller anställa en kvalitets-
samordnare som har sin arbetsplats på GD och kvalitetsprojektet som sin
huvudsakliga arbetsuppgift. Sedan kan det naturligtvis vara nödvändigt att
anlita konsulter som kan bistå med expertkunskap, idéer, infallsvinklar och
fortlöpande revidera det utförda kvalitetsarbetet. Slutligen bör det återigen
poängteras att ett kvalitetssystem tar betydligt längre tid att ta fram och
införa, än de tio veckor som detta projekt bedrivits. Vid exempelvis ett ISO-
certifierat kvalitetssystem tar det ungefär två år för ett företag av GD:s stor-
lek.

Införandet av ett kvalitetssystem måste inledas med noggranna under-
sökningar och mätningar av verksamheten så att GD får en klar bild av var
kvalitetsbristerna finns och hur mycket de kostar. Detta för att GD skall
kunna sätta in resurser där de gör störst nytta. Annars finns det en stor risk
att GD börjar arbeta med kvalitetsområden som har liten och/eller endast
kortsiktig effekt. Det finns också en risk att börja förbättra delprocesser som
egentligen borde göras om i grunden utifrån ett helhetsperspektiv. 

Även om verksamheten på GD fungerar bra och de producerar god kvali-
tet borde de lätt identifierbara kvalitetsbristkostnaderna ändå uppgå till 10-
15 procent av omsättningen enligt den statistik som Dahlstedt et al. (1994)
redovisar. Vi misstänker att GD:s höga produktionskvalitet idag kan utgöra
ett hinder för att få en kvalitetssatsning att framstå som nödvändig men tas
siffror fram på kvalitetsbristkostnaderna kan dessa vara effektiva ur moti-
vationssynpunkt. Kvalitetsbristkostnaderna går också normalt att halvera
genom en seriös kvalitetssatsning. Genom att ta reda på hur stora kvali-
tetsbristkostnaderna är innan själva kvalitetsförbättringsarbetet påbörjas
åstadkoms en lättbegriplig indikator på kvalitetsarbetets utfall. Tydligt min-
skade kvalitetsbristkostnader som redovisas fortlöpande fungerar också som
utmärkta motivationshöjare för både personal och ledning när kvalitetsar-
betet väl har påbörjats. 

Detta projekt begränsades till att omfatta en kvalitetsundersökning av
GD-tryck även om interna, direkt kvalitetspåverkande kunder också under-
sökts. Detta är också en begränsning av ett kvalitetssystem som GD kan
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tänka sig men som vi är något skeptiska till (se nedan). Ett kvalitetssystem
för endast några avdelningar är naturligtvis bättre än inget kvalitetssystem
alls men risken är då att helhetseffekten och de vinster den kan medföra inte
uppnås. Enskilda kvalitetsprojekt är också ett alternativ och vi tycker att ett
absolut minimum är att GD karaktäriserar sin tryckpress med NCI-nivåbe-
stämning och egna ICC-profiler, då tryckkvaliteten kan förbättras avsevärt
genom detta. Helhetsaspekten är viktig även vid en sådan satsning eftersom
optimal tryckkvalitet endast kan uppnås om GD samtidigt arbetar med att
sprida de framtagna ICC-profilerna och med det interna färgflödet.  

Vi tror ändå att det bästa alternativet är att skapa ett kvalitetssystem för
hela GD. Genomslagskraften blir större om hela verksamheten omfattas och
antagligen blir mottagandet också bättre vid en storsatsning. Det innebär
också möjligheter till större kvalitetsvinster och ekonomiska vinster. Det kan
också vara klokt att på ett tidigt stadium av en kvalitetssatsning skaffa sig
en helhetsbild av verksamheten så att de rätta besluten och åtgärderna fat-
tas och vidtas utifrån ett långsiktigt perspektiv. Ett begränsat kvalitetssys-
tem medför även en risk för att satsningen upplevs som orättvis och förstär-
ker vi-och-dem-mentaliteten mellan avdelningarna. Det är också tänkbart
att de avdelningar som omfattas av kvalitetssystemet då upplever kvali-
tetsarbetet som en extra börda som andra avdelningar slipper. 

Om GD ändå väljer att satsa på ett begränsat kvalitetssystem bör de ta
med i beräkningarna att även ett sådant blir effektivare om det föregås av
en omfattande kartläggning av verksamheten. Ett långsiktigt mål vid ett
begränsat kvalitetssystem bör vara att övrig verksamhet också en dag skall
omfattas av kvalitetssystemet. En ISO-certifiering av kvalitetssystemet är
även det ett lämpligt långsiktigt mål, om det inte är utgångspunkten. Viktiga
fördelar med att vara ISO-certifierad är att standarden är beprövad och att
det innebär återkommande externa revisioner. 
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8. Slutsats
Gefle Dagblad har modern utrustning och producerar idag trycksaker med
en hög kvalitet. Leveranssäkerheten är också hög och trots en liten organi-
sation utnyttjas inte hela kapaciteten utan omsättningen kan ökas med
befintliga resurser. Det kan därför bli svårt att införa ett kvalitetssystem då
behovet av ett sådant inte ter sig helt självklart. 

Det finns dock en hel del enskilda processer att förbättra och produktio-
nen bedrivs idag utan fastslagna rutiner. En helhetssyn på produktionen
saknas också på många håll och en något snäv syn på kvalitetsbegreppet
råder både bland ledning och personal. Detta påvisar i viss mån behovet av
att arbeta med just kvalitetsfrågor men kan även medföra problem, då ingen
till fullo kan förutse lämplig omfattning av ett kvalitetssystem. Ett av de stör-
sta problemen med dagens situation är att GD inte kan vara säker på sin
kvalitetsstatus då kvalitetsbristerna inte kartlagts. 

GD har förutsättningarna att påbörja ett kvalitetsarbete och bör definitivt
göra det. Det finns en del brister att åtgärda samt pengar att spara och efter-
som utrustningen och resurserna finns har GD möjligheten att då nå topp-
kvalitet på produktionen, något som kommer att vara en marknadsfördel vid
en utökning av legoverksamheten. 

Även om det inte idag är aktuellt att införa ett kvalitetssystem som omfat-
tar hela verksamheten och certifiera det enligt ISO 9001:2000 borde just
detta vara ett långsiktigt mål. Förutsättningarna finns för att lyckas och
ISO-standarden utgör ett av de bättre verktygen för företag att säkerställa
och bibehålla en hög kvalitetsnivå. 
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(Informationschef och kvalitetsansvarig), Anneli Ekström (Kvalitetssekre-
terare) och Tord Johansson (Produktions- och IT-chef).

Gefle Dagblad. Nulägesanalys under perioden 2001-04-02 – 2001-04-11.
Intervjuer och spontana samtal med personal och ledning samt kartlägg-
ning av produktionsflödet.

Olsson, B. (2001). Grafisk konsult och delägare i Grafisk Assistans. Telefon
070-586 81 99. Telefonkontakt 2001-05-09, 2001-05-15.

Mikael Borg
Daniel Jansson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
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Intervjufrågorna
Ledningen
Vad har du för befattning?

Vad ansvarar du för?

Vad har du för bakgrund/utbildning?

Känner du att du har tillräcklig kunskap för dina arbetsuppgifter?

Vilka möjligheter har du till vidareutbildning?

Finns der en personlig utvecklingsplan för dig?
– Vilka möjligheter har du att påverka den? 

Hur lyder GD:s affärsidé?

Hur lyder GD:s kvalitetspolicy?

Vilka möten deltar du i?

Hur leder du arbetet inom ditt ansvarsområde? (Möten, arbetsorder etc.)
– Hur ofta har ni möten?
– Vilka närvarar?

Hur distribuerar du olika information? (Arbetsrodrar, anslag, e-mail, munt-
ligt, etc.)

– Dokumenterar du vilken information som du distribuerar?
– Sker någon uppföljning?

Vilken uppföljning görs av tagna beslut?

Hur informeras du om produktionens status?
– Sammanställs informationen på något sätt?
– För du informationen vidare? (Uppåt och nedåt i organisationen.)

Vilka rutiner följer du vid inköp och investeringar?

Utför du någon mottagningskontroll på inköpta varor?

Gör du någon uppföljning på gjorda investeringar?

Vilket är GD-trycks marknadssegment för civiltryck?

Vilka är dina kunder?

Hur håller du kontakten med dem?

Hur följer du upp dina kundkontakter?

Dokumenterar du dina kundkontakter?
– I så fall, vilken typ av information?
– Hur dokumenteras informationen?

För du information angående dina kundkontakter vidare och i så fall, hur
och till vilka?

Gör du någon kundindelning?

Hur arbetar ni med arbetsmiljöfrågor?
– Finns det någon policy för att förbättra arbetsmiljön?

Vilket förebyggande underhåll utförs?
– Utförs underhållet efter särskilda rutiner?

Vilka serviceavtal finns?
– Vad innefattar de?

Ser någon utvärdering av ingångna serviceavtal?
– Hur?

Finns det någon kvalitetsansvarig/samordnare?
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Genomförs interna kvalitetsrevisioner?

Mottar du avvikelserapportering?
– Hur går detta till?
– Vad rapporteras?
– Ser rapproteringen systematiskt?

För du avvikelsestatistik? 
– Rapporterar du avvikelsestatistiken vidare? 

(Både uppåt och nedåt i organisationen.)

Uppmuntrar du till avvikelserapportering?
– Hur?

Försöker du kontrollera att korrekt avvikelserapportering utförs?

Hur definierar du kvalitet? Vad innefattar du i kvalitetsbegreppet?

Vilka är de nuvarande kvalitetsmålen?

Upplever du att kvalitetsarbetet har hög status på GD-tryck?

Upplever du att ledningen är engagerad i kvalitet?
– Uppmuntras du att hålla en hög och jämn kvalitet?

Tas kvalitetsarbetet upp på ledningsmöten?
– Hur?

Var anser du att de största kvalitetsbristerna på GD-tryck finns idag? 

Hur stora är kvalitetsbristkostnaderna på GD-tryck?
– Hur uppskattas/beräknas de?
– Vad inkluderas?

Ser du något behov av att införa ett kvalitetssystem?

Vad tror du att GD-tryck skulle vinna på ett kvalitetssystem?

Vad tror du att det kommer att krävas för att införa ett kvalitetssystem på
GD-tryck?

Vilka problem tror du att införandet av ett kvalitetssystem på GD-tryck
skulle kunna medföra?

Anser du att personalens engagemang är tillräckligt för att ett kvalitetssys-
tem skall gå att införa?

Vad tror du att det kommer att krävas av ledningen för att införa ett kvali-
tetssystem?

Vilka resurser tror du det behövs för att införa ett kvalitetssystem på GD-
tryck? (Tid, pengar, personal, teknik, etc.)

Vilka åtgärder har ni vidtagit för att förhindra otillåtet dataintrång på er
server?

Vilka planer finns för ISO-certifieringar?

Instrueras personalen i tryckeri och packsal om hur legotryck får spridas?
– Hur ser dessa intruktioner ut?

Upplever du kunskapsnivån hos personalen som tillräcklig?

Vilken ICC-profil används till pressen? 

Vilka inställningar har den? Vem sköter detta?

Körs samma profil på Exo plus?

Var sker appliceringen av ICC-profilen?

Vad händer med en bild eller annons som redan är CMYK-separerad?

Vilka rutiner följs vid kalibrering av framförallt scannrar och bildskärmar? 
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Vilken utrustning och programvara används vid kalibrering?

Har det undersökts att det verkligen blir bättre med denna profilen i stället
för att göra traditionella inställningar med tic, ucr/gcr etc.?

Används profilen för tryckpressen i PageVision och i Photoshop så att foto-
graferna kan förhandsvisa CMYK?

Vad var tanken med att ta fram affärsplanen för civil tidningsproduktion?

Hur följs det upp och hur har det gått?

Vilka åtgärder har gjorts utifrån de utvärderingar som gjorts av statistiken?

Försäljning
Vad har du för befattning?

Vad ansvarar du för?

Vad har du för bakgrund/utbildning?

Känner du att du har tillräcklig kunskap för dina arbetsuppgifter?

Vilka möjligheter har du till vidareutbildning?

Finns der en personlig utvecklingsplan för dig?
– Vilka möjligheter har du att påverka den? 

Har du provisionslön?

Hur lyder GD:s affärsidé?

Hur lyder GD:s kvalitetspolicy?

Hur för du vidare information från kunden till organisationen?

Informeras du vid avvikelser i kunders material?
– För du detta vidare till kund?

Tar du emot reklamationer?
– Hur hanteras de?

Vilket är marknadssegmentet för civiltrycket?

Hur bearbetar du marknaden?

Vilka säljmål finns?
– Hur följs de upp?

Gör GD-tryck, alternativt du själv, någon kundindelning?

Gör du några kundundersökningar?

Dokumenteras kundreaktioner?
– Följs de upp?

Använder du dig av någon kravspecifikation för mottagning av material
från kunder?

– Vad innehåller den?
– Anser du att den fungerar bra?
– Kontrollerar du att den följs?

Hur definierar du kvalitet? Vad innefattar du i kvalitetsbegreppet?

Vilka är de nuvarande kvalitetsmålen?

Upplever du att kvalitetsarbetet har hög status på GD-tryck?

Upplever du att ledningen är engagerad i kvalitet?
– Uppmuntras du att hålla en hög och jämn kvalitet?
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Prepress
Vad har du för befattning?

Vilka arbetsuppgifter du för?

Vad har du för bakgrund/utbildning?

Känner du att du har tillräcklig kunskap för dina arbetsuppgifter?

Vilka möjligheter har du till vidareutbildning?

Finns der en personlig utvecklingsplan för dig?
– Vilka möjligheter har du att påverka den? 

Hur lyder GD:s affärsidé?

Hur lyder GD:s kvalitetspolicy?

Vilka möten deltar du i? (Arbetsplatsmöten, planeringsmöten etc)

Hur stor del av er produktion görs för legoproduktionen?

Sker någon mottagningskontroll av externt producerat material?
– Används något preflight-program?
– Hur löses eventuella fel/problem?
– Rapporteras avvikelser?
– Till vem?

Använder ni checklistor vid mottagningskontroll?

Hur upplever du kvaliteten på externt producerat material?
– Vilka problem är vanligast?

Utför ni bildretuscher?

Utför ni annan bildmanipulation?

Tar ni hänsyn till trycktekniska aspekter när ni producerar material?
– Finns några kravspecifikationer?

Diskuterar ni tryckbarhetsaspekter med tryckeriledningen och säljarna?

Vilka kundkontakter har du?

Utför du färgseparering?
– Vilka inställningar används? (UCR, GCR, TIC, etc.)
– När utförs färgsepareringen?

Förekommer separering med ICC-profiler?

Väljer du aktivt rasterstruktur till olika bildkategorier?
– Vilka?

Vilka rutiner för korrektur har ni?
– Hur godkänner kunden korrekturet?

Vilka rutiner för kalibrering och underhåll följer du?

Anser du att du skulle kunna utföra ett mer strukturerat kvalitetsarbete
med tanke på dina nuvarande arbetsuppgifter?

Upplever du att säljarna har tillräckliga kunskaper för att instruera kun-
derna att lämna ett korrekt material?

– Ställer de tillräckliga krav?

Hur definierar du kvalitet? Vad innefattar du i kvalitetsbegreppet?

Vilka är de nuvarande kvalitetsmålen?

Upplever du att kvalitetsarbetet har hög status på GD-tryck?

Upplever du att ledningen är engagerad i kvalitet?
– Uppmuntras du att hålla en hög och jämn kvalitet?
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Fotografrna
Vad har du för befattning?

Vilka arbetsuppgifter du för?

Vad har du för bakgrund/utbildning?

Känner du att du har tillräcklig kunskap för dina arbetsuppgifter?

Vilka möjligheter har du till vidareutbildning?

Finns der en personlig utvecklingsplan för dig?
– Vilka möjligheter har du att påverka den? 

Hur lyder GD:s affärsidé?

Hur lyder GD:s kvalitetspolicy?

Vilka möten deltar du i?

Vilken utrustning används?
– Vilka kalibrerings- och underhållsrutiner följs?

Använder du ICC-profiler för färgstyrningen av kameran?

Hur hanteras bildmaterialet? (Bildkomprimering, nedsampling, bildfor-
mat)

Vad används skrivaren till?
– Finns det någon ICC-profil till skrivaren?

Följer ni någon kravspecifikation för bildmaterial?
– Tar ni hänsyn till den reproducerbara färgrymden i tryckpressen vid

fotograferingen?
– Undviker ni vissa motiv?

Förekommer det att ni fotograferar för civilproduktionen?
– Tar ni då någon särskild hänsyn? 

(Andra kravspecifikationer och dylikt)

Hur definierar du kvalitet? Vad innefattar du i kvalitetsbegreppet?

Vilka är de nuvarande kvalitetsmålen?

Upplever du att kvalitetsarbetet har hög status på GD-tryck?

Upplever du att ledningen är engagerad i kvalitet?
– Uppmuntras du att hålla en hög och jämn kvalitet?

Tekniska avdelnignen
P2. Vilka är dina arbetsuppgifter?

P3. Vad har du för bakgrund/utbildning?

P4. Känner du att du har tillräcklig kunskap för dina arbetsuppgifter?

P5. Vilka möjligheter har du till vidareutbildning?

P6. Finns det en personlig utvecklingsplan för dig?
– Vilka möjligheter har du att påverka den?

O1. Hur lyder GD:s affärsidé?

M1. Vilka rutiner följs vid kalibrering av framförallt scannrar och bildskär-
mar?

M2. Vilken utrustning och programvara används vid kalibrering?

M3. Känner du att du har tid att serva alla avdelningar i den mån det efter-
frågas?

M4. Tror du att det skulle fungera att alla kalibrerade sin egen utrustning?

M5. Var sker automatrepron och vad händer?
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M6. Går det att låta rippen sköta färgsepareringen?

M8. Sköter du även programinstallationer/-uppdateringar?

Kv1. Hur definierar du kvalitet? Vad innefattar du i kvalitetsbegreppet?

Kv2. Vilka är de nuvarande kvalitetsmålen?

Kv3. Upplever du att kvalitetsarbetet har hög status på GD-tryck?

Kv4. Upplever du att ledningen är engagerad i kvalitet?
– Uppmuntras du att hålla en hög och jämn kvalitet?

Projektledning
Vad har du för befattning?

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Vad ansvarar du för?

Vad har du för bakgrund/utbildning?

Känner du att du har tillräcklig kunskap för dina arbetsuppgifter?

Vilka möjligheter har du till vidareutbildning?

Finns der en personlig utvecklingsplan för dig?
– Vilka möjligheter har du att påverka den? 

Hur lyder GD:s affärsidé?

Hur lyder GD:s kvalitetspolicy?

Vilka möten deltar du i?

Hur informerar du organisationen?

Hur blir du informerad om inkommande jobb?

Hur planeras civilverksamheten?

Hur följer du upp civilproduktionen?
– Görs någon dokumentation?

Hur sköts inköp av exempelvis papper för enskilda civiljobb?

Vilka är marknadssegmenten för civiltrycket?

Deltar du i marknadsföringen av civiljobb?

Vilka kundkontakter har du?

Dokumenterar du kundreaktioner?
– Följs de upp?

Gör du kundundersökningar?

Hur definierar du kvalitet? Vad innefattar du i kvalitetsbegreppet?

Upplever du att kvalitetsarbetet har hög status på GD-tryck?

Vilka är de nuvarande kvalitetsmålen?

Upplever du att ledningen är engagerad i kvalitet?
– Uppmuntras du att hålla en hög och jämn kvalitet?

Var anser du att de största kvalitetsbristerna på GD-tryck finns idag? 

Hanterar du avvikelserapportering?
– I vilken form?
– Hur följs de upp?

Uppmuntrar du till avvikelserapportering?
– Hur?
– Kontrollerar du riktigheten i avvikelserapporteringen?

För du avvikelsestatistik?
– Hur sammanställs den?
– Hur följs den upp?
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Vad tror du att GD-tryck skulle vinna på ett kvalitetssystem?

Vad tror du att det kommer att krävas för att införa ett kvalitetssystem på
GD-tryck?

Vilka problem tror du att införandet av ett kvalitetssystem på GD-tryck
skulle kunna medföra?

Vilka resurser tror du det behövs för att införa ett kvalitetssystem på GD-
tryck? (Tid, pengar, personal, teknik, etc.)

Tryck
Vad har du för befattning?

Vilka arbetsuppgifter du för?

Vad har du för bakgrund/utbildning?

Känner du att du har tillräcklig kunskap för dina arbetsuppgifter?

Vilka möjligheter har du till vidareutbildning?

Finns der en personlig utvecklingsplan för dig?
– Vilka möjligheter har du att påverka den? 

Hur lyder GD:s affärsidé?

Hur lyder GD:s kvalitetspolicy?

Hur är tryckeriet organiserat?

Vilka planeringsmöten deltar du i?

Fungerar beläggningsplaneringen?
– Misslyckas man någon gång med att hålla leveranstiden på civiltryck?
– Vad beror detta på?

Händer det att ni får avbryta tryckningen av ett civiljobb på grund av att tid-
ningen skall tryckas?

Hur sker plåtproduktionen?

Hur kontrolleras plåtarna? (Kvalitet och korrektur)

Hur ofta kalibreras plåtsättaren?

Sker någon kontroll av plåtarna innan sättning sker?

Upplever du att CTP-plåt håller vid stora upplagor?

Vilka backup-system har ni för plåtproduktionen?

Hur görs ett intag?
– Hur lång tid tar det?

Hur görs infärgningen?

Hur ställs färghållningen in?

Hur stor är normalt startmakulaturen?
– Vad beror den på?

Hur styrs trycket?
– Vilka rutiner följer man?

Vilka parametrar kontrolleras under körning?

Hur styrs gråbalansen?
– Hur ofta kontrolleras tryckpressens gråbalans?

Vilka tryckdensiteter har man som börvärden?

Sker någon kontroll mot korrektur?

Kontrollerar man smetningen vid tryckning?
– Hur?



Vilka kvalitetsmätningar görs under körning?
– På trycket?
– På utrustningen?
– Följer man skrivna rutiner?

Vilka kvalitetsmätningar görs i övrigt på utrustningen?

Hur stor är mängden övrig makulatur, startmakulaturen undantagen?
– Vad beror den på?
– Förs någon statistik?

Hur ofta har man banbrott?
– Vad beror det på?

Vilket underhåll utförs?
– Med vilka intervaller?

Upplevs tryckpressen som stabil?
– Håller den jämn densitet?

Upplever du någon skillnad i körbarhet på olika papperskvaliteter?

Använder ni alltid samma färg?
– Vilken?  

Var använder ni för fuktvattenkoncentrat?

Har ni övervägt IPA-substitut?

Har ni funderat på vattenfrioffset?

Hur många olika upplagor trycks av dagstidningen?

Hur stor överupplaga trycks normalt?

Upplevs arbetet som stressigt?

Har man att göra hela tiden?

Tror du att du skulle hinna med flera kvalitetskontroller med dagens arbets-
uppgifter?

Hur upplever du din arbetsmiljö? (Belysning, buller, lyft, kemikalier, etc.)

Förekommer det möten där de olika skiftlagen träffas dagligen?

Hur informeras personalen om produktionsplaneringen?

Vilket informationsutbyte sker med packsalen?

Görs någon avvikelserapportering?

Dokumenteras avvikelser?

Hur definierar du kvalitet? Vad innefattar du i kvalitetsbegreppet?

Upplever du att ledningen är engagerad i kvalitet?
– Uppmuntras du att hålla en hög och jämn kvalitet?

Vilka är de nuvarande kvalitetsmålen?

Upplever du att kvalitetsarbetet har hög status på GD-tryck?

Dokumenteras tryckkvaliteten?
– Hur utvärderas den?

Packsal
Vad har du för befattning?

Vilka arbetsuppgifter du för?

Vad har du för bakgrund/utbildning?

Känner du att du har tillräcklig kunskap för dina arbetsuppgifter?

Vilka möjligheter har du till vidareutbildning?
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Finns der en personlig utvecklingsplan för dig?
– Vilka möjligheter har du att påverka den? 

Hur lyder GD:s affärsidé?

Hur lyder GD:s kvalitetspolicy?

Vilka planeringsmöten deltar du i?

Hur informeras personalen om produktionsplaneringen?

Vilket informationsutbyte sker med tryckeriet?

Vad går att åstadkomma med dagens utrustning?

Hur mycket utnyttjas dessa möjligheter?

Går det att adressera trycksaker?
– Vilken kapacitet har adresseraren?
– Hur sköts adresseringen? (Databas)
– Hur hanteras makulatur?

Vilket underhåll görs på utrustningen?
– Vilka rutiner finns?
– Vilka serviceavtal finns?

Behövs utrustningen kalibreras?

Hur kontrolleras adressering? (buntar)

Vilka möjligheter finns för distribution?

Har ni möjlighet till lagerhållning åt kund?

Hur upplevs arbetsmiljön? (Belysning, buller och lyft)

Finns det några rutiner för hur ni får sprida civila trycksaker?

Görs avvikelserapportering?
– Hur?

Hur definierar du kvalitet? Vad innefattar du i kvalitetsbegreppet?

Vilka är de nuvarande kvalitetsmålen?

Upplever du att kvalitetsarbetet har hög status på GD-tryck?
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GD:s affärsidé

Gefle Dagblad skall vara Gävles nyhetsledande lokala tidning, som också
satsar på att stärka sin ställning i Sandviken och Gästrikland. 

Gefle Dagblad skall vara tidningsläsarnas och annonsörernas självklara val
i kraft av sin kvalitet, serviceanda och tillgänglighet. 

Gefle Dagblad är tidningen som vågar vara självständig. 

Tidningen är Gefle Dagblads viktigaste produkt, även om vår kompetens
skall tas till vara i andra medier/verksamheter. 
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Parvis jämförelse
Parvis jämförelse är en utvärderingsmetod som lämpar sig bäst vid fyra till
tio prover. Proverna jämförs parvis i en speciell bedömningsordning under
kontrollerade förhållanden. Samma förhållanden skall råda vid bedöm-
ningen vad gäller belysning, omgivning och provernas friläggning. Proverna
skall vara så anonyma som möjligt för den personen som utför bedömning-
en men proverna bör märkas på något vis med exempelvis A, B, C, …

Resultatet från varje parvisa jämförelse förs sedan in i en liknande matris
som nedan. Om exempelvis prov Aoch prov B jämförs och prov Abefinns vara
det bästa noteras en etta i AB-rutan på matrisens A-rad och en nolla i BA-
rutan på matrisens B-rad. Om prov C därefter bedöms vara bättre än prov
Anoteras en nolla i AC-rutan på matrisens A-rad och en etta i matrisens CA-
ruta på C-raden. Den parvisa jämförelsen fortsätter sedan med att prov A
jämförs på detta sätt med de övriga proverna varefter prov A läggs åt sidan.
Prov B jämförs sedan med de övriga proverna utom prov Aeftersom den jäm-
förelsen redan gjorts och läggs därefter också åt sidan. Proceduren fortsät-
ter därefter på detta sätt tills alla prover jämförts med varandra och matri-
sen är helt ifylld. Antalet ettor på varje rad summeras och det prov som får
högst poäng har befunnits vara bäst. 
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Teknisk specifikation GD-tryck

CTP-linje 
CTP Krause (70 plåt/tim), primär

ECRM Wildcat (ca 90 plåt/tim), backup

Plåtframkallare Agfa

Stans & bock Forma Cyclis

Plåt Agfa Litostar

Tryckhall
Tryckpress Koenig & Bauer-Albert (KBA) Journal (4-high)

2 st. 4-färgstorn, max 120 plåt, dubbelbred, dubbelrund
1 st. 1-färgstorn, max 16 plåt, dubbelbred, dubbelrund
Max hastighet vid straight: 30 000 broadsheet/tim 
Max hastighet vid samling: 60 000 broadsheet/tim
Broadsheetlimning och tabloidhäftning

Styrsystem Evert Ahrensburg Electronic (EAE) 

Sprayfuktverk Swedespray

Registersystem Innomess 

Tryckfärg AkzoNobel

Softproof PageVision

Packsal
Transportsystem Ferag
inkl. buntning Max hastighet: 60 000 exemplar/tim
och buntmärkning

Treknivstrimmer Ferag
& ibladning, Max hastighet: 30 000 exemplar/tim
upp till två bilagor

Kvartsfals Schure Packaging System
& adressering Max hastighet: 15 000 exemplar/tim
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