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Sammanfattning
Ett antal trycksaker har producerats till två företag i Dalarna, Utvecklingshuset och Skönhetsbanken.

Utvecklingshuset arbetar bland annat med stressyndrom och krishantering.
Deras trycksaker består av ett antal produktblad, en mapp och en broschyr. De vill använda tryck-

sakerna till att informera om sina tjänster.
Skönhetsbanken är en skönhetssalong som ska ha en broschyr för att förmedla vilka tjänster de kan

erbjuda.
Fotografier har tagits och befintliga samt till ändamålet nyskrivna texter har använts.
Programvarorna Adobe Photoshop 7.0 och Adobe Indesign 2.0 har använts för alla trycksaker och

arbetet med att framställa dessa har fungerat tillfredsställande.
Ett gott samarbete med företagen har resulterat i att de är nöjda med trycksakerna och de känner

att de fått varit med och påverkat fram slutresultatet.
Samtliga trycksaker har tryckts eller kommer att tryckas med digitaltryck, vilket är anledningen till

att valet till fördjupningen föll på denna tryckmetod. Fördjupningen handlar bland annat om hur digi-
taltryck fungerar rent allmänt, vilka papper som är lämpligt att använda, ekonomiska aspekter samt
vad en grafisk formgivare kan tänka på när det gäller grafiska produktioner som ska tryckas med digi-
tala tryckmetoder.
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Summary
A number of publications has been produced for two companies in Dalarna, Utvecklingshuset and
Skönhetsbanken. 
Utvecklingshuset is working, among other things, with stressyndroms and by treating crises. Their
publications consist of a number of product sheets, a folder and a brochure. They want to use the publi-
cations for information to their customers.

Skönhetsbanken is a beauty saloon who will have a brochure to mediate the services they can offer.
Photos have been taken, existing and for this purpose written texts have been used.
The softwares Adobe Photoshop 7.0 and Adobe Indesign 2.0 have been used for all publications and

the work with producing these has been satisfactory.
The effect of a good cooperation with the companies has resulted in that they are pleased with the

publications and feel that they have been part of the end of the results.
All of the publications have been or will be printed with digital printing methods, which is the reason

for the choice of the litterature survey.
The survey deals with, among other things, how the digital press works, which papers that are sui-

table, economic aspects and what a graphic designer should have in mind when it comes to graphic pro-
ducts that will be printed with digital printing methods.
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1. Inledning
Utbildningsprogrammet Grafisk Teknologi med inriktning design avslu-
tas den sista terminen med ett examensarbete på 10 poäng. I detta arbe-
te ingår exempelvis att utföra och framställa något grafiskt material som
något företag har nytta av samt en fördjupningsdel inom ett grafiskt
område för att träna analytiskt tänkande på ett vetenskapligt sätt.

1.1 Bakgrund
Två företag, båda belägna i Dalarna vill ha hjälp med att framställa
trycksaker som passar deras syften.

Skönhetsbanken i Säter är en skönhetssalong, med tre företagare i
samma lokal, som inriktar sig på hudvård, kroppsvård, massage och fot-
vård. De vill ha en broschyr som på ett funktionellt och snyggt sätt
beskriver deras tjänster för att locka kunder att besöka salongen.

Utvecklingshuset i Falun specialiserar sig bland annat på utbrändhet,
krishantering, konflikthantering inom tjänsteområdena arbetslivspsyko-
logi och arbetslivsrehabilitering. 

På Utvecklingshuset arbetar för närvarande tio personer, de flesta legi-
timerade psykologer. De vill ha hjälp med att framställa ett antal tryck-
saker som de kan ge ut till sina kunder för att informera om sina tjänster.
Trycksakerna består dels av en broschyr på ca tolv sidor som handlar om
utbrändhet och stress, dels en mapp som ska fungera ihop med ett lös-
bladssystem, totalt 23 stycken.

Fördjupningen kommer att behandla digitaltryck, dels allmänt om hur
metoden fungerar och även vad man som grafisk formgivare bör tänka på
när det gäller pappersval, färghantering, bilder med mera.

1.2 Problem
De trycksaker som Utvecklingshuset har i sin ägo fungerar inte på ett
tillfredsställande sätt. 

De har nu två broschyrer varav den ene (om utbrändhet och stress i all-
mänhet) fungerar praktiskt, medan den andra ej har en tillräckligt bra
fungerande lösning. Den består i nuläget av en broschyr som bland annat
innehåller information om medarbetarna inom Utvecklingshuset. 

Problemet är att personalomsättningen är ganska hög och detta har
hittills lösts genom att riva bort blad ur broschyren och klistra in nya
blad allt eftersom personal byts. 

Ett annat problem är att de har lösa informationsblad som beskriver de
tjänster de kan erbjuda sina kunder, och dessa informationsblad läggs
bara i någonstans i broshyren. 

De nuvarande lösningarna fungerar inte i längden rent praktiskt.
Trycksakerna är dessutom ej enhetligt utformade. 

Lösningen på dessa problem kommer förmodligen att bli en mapp, med
tryck, och med bigningar som på ett mer tillfredsställande sätt kan inne-
hålla det lösbladssystem som företaget har. 
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Dessutom kommer informationen om medarbetarna att bearbetas och
behandlas på ett mer tillfredsställande sätt

1.3 Syfte
Syftet är att föreslå representativa trycksaker till de inblandade företa-
gen.

Syftet inkluderar också att fördjupa kunskaperna om tillvägagångs-
sättet när trycksaker ska framställas. 

Syftet är även att få fördjupade kunskaper vad det gäller digitaltryck.
Detta är särskilt intressant då trycksakerna som framställs ska tryckas
just i digitaltryck. 

1.4 Mål
Målet med examensarbetet är främst att framställa bra trycksaker åt två
företag och att trycksakerna kan informera företagens kunder om företa-
gens tjänster på ett funktionellt och designmässigt snyggt och informa-
tivt sätt, så att företagens image stärks och att deras kunder blir nöjda.

1.5 Avgränsningar
Vad det gäller broschyren till Skönhetsbanken råder inga speciella
avgränsningar utom ungefärligt antal sidor, vilka ska röra sig på cirka
sex till tio stycken, samt formatet som ska vara ungefär A5. Kreativiteten
får flöda och en originell lösning ses gärna. Texten kommer dock ej att
utarbetas av företagaren, utan denne kommer endast att kommentera,
tillägga och eventuellt ändra den av examensarbetaren skrivna texten.

Vad det gäller trycksakerna till Utvecklingshuset råder vissa avgräns-
ningar i form av viss färdig textmassa, som dock ska omstruktureras
något i samarbete med företaget. 

Avgränsningar råder även i fråga om formaten på trycksakerna, cirka
A5, som alla ska vara enhetliga, då det är företagets önskan.

1.6 Metod
Fakta kommer att insamlas om de respektive företagen och deras arbets-
sätt genom att studera deras hemsidor, de befintliga trycksaker som
finns men även genom en nära relation och kontakt. Detta för att på
bästa sätt kunna fastlägga företagens identitet och därigenom kunna
framställa trycksaker som på ett tillbörligt sätt passar företagen.

Ideer och lösningar vad det gäller den grafiska utformningen kommer
att diskuteras och bearbetas med de båda företagen så att alla kan känna
sig nöjda, 

Vad gäller Skönhetsbankens broschyr kommer fotografering att ske
och text skrivas. Den kommer att tryckas på ComUt, Reklam och
Digitaltryck AB i Säter. Utvecklingshusets trycksaker kommer att tryck-
as på offset- och digitaltryckeriet Snabbtryck AB i Falun.

De programvaror som kommer att användas för samtliga trycksaker är
Adobe Photoshop 7.0, Adobe Illustrator 10.0 samt Adobe indesign 2.0.

Till fördjupningen kommer fakta att sökas på Internet och i grafisk
facklitteratur.
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2. Genomförande
Metoden att framställa samtliga trycksaker har skett enligt planeringen
vad gäller programvaror som använts till det grafiska layoutarbetet.

2.1 Skönhetsbanken
Skönhetsbanken önskar en broschyr som på ett funktionellt och snyggt
sätt beskriver deras tjänster. Eftersom företaget endast låter trycka upp
50 exemplar av broschyren kommer den enbart att delas ut vid särskilt
förekommande anledningar som mässor och dylikt. (Broschyrens pris, se
offertförfrågan, bilaga B).

2.1.1 Text
I ett tidigt skede av examensarbetets period skrevs text till broschyren
om Skönhetsbanken. Information och fakta om de olika rubrikavsnitten
som ansiktsbehandlingar, fotvårdsbehandlingar och massage, letades på
Internet och sammanställdes till en för syftet passande text.

Texten visades för uppdragsgivaren som kom med synpunkter till vissa
ändringar, vilka återigen bearbetades för att slutligen godkännas.

2.1.2 Typsnitt
Skönhetsbanken anlitar vanligen ComUt, Reklam och Digitaltryck AB
till all formgivning och tryck av trycksaker. ComUt har sedan tidigare
utformat en grafisk manual till Skönhetsbanken som ska följas vad gäl-
ler typsnitt och dylikt. Dessa typsnitt var Camion till rubriker och Bodoni
till brödtext, vilka också sattes i broschyren.

2.1.3 Format
Av praktiska och ekonomiska skäl ur företagets synpunkt valdes A5-stor-
lek, 148x210mm, åtta sidor inklusive omslag.

2.1.4 Layout
En ide och skiss till utformandet av den grafiska designen utfördes och
godkändes av uppdragsgivaren redan på ett tidigt stadium. 

Omslagets framsida består av en utfallande bild av den byggnad som
företaget är inhyst i.

Inlagan består av sex sidor innehållande bilder på de personer som
arbetar i företaget, samt textinformation om de tjänster som tillhanda-
hålls. 

För att göra formatet lite mer spännande än A5-formatet är hörnen
avskurna i broschyrens övre del för att påminna om utformningen av ett
hus. (Broschyr, se bilaga C).

Layouten utarbetades i layoutprogrammet Adobe Indesign 2.0.
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2.1.5 Bilder
Fotografier har tagits med digitalkameran Minolta Dimage7H1, på
arrangerade situationer i företagets miljö.

Av en hel del bilder valdes slutligen nio stycken fotografier ut till bro-
schyren. 

Bildbehandling har skett i Adobe Photoshop 7.0. 
Bilderna beskars till formatet 200x150mm och tilldelades uppplösning-

en 250 dpi, vilken lämpar sig till digitaltryck (se fördjupning, avsnitt
5.8.4).

Kontrasten justerades något i samtliga bilder till för bilden lämpligt
värde, med verktyget Kurvor och bildkanterna gjordes mjukare med ludd.

Bilderna skärptes med filtret Oskarp mask och konverterades slutligen
till CMYK. Profilen som valdes till detta ändamål var Euroscale Coated v2
enligt tryckeriets önskemål, då detta är en standard-profil som ofta används
då tryckerier saknar egna ICC-profiler.

2.1.6 Pappersval
En förfrågan om pris på broschyren där även en önskan om ett glättat
bestruket papper på 150g/m

2 
ingick, skickades till ComUt Reklam och

Digitaltryck AB. Ett glättat bestruket papper ger bättre bildåtergivning
än ett obestruket oglättat vilket var ett viktigt val då broschyren ska
tryckas i fyrfärg och innehåller många färgbilder. 

150g/m
2

är en lagom pappersgramvikt för formatet A5, som inte är så
stort. Broschyren kommer, när den är färdigtryckt, att kännas “lagom”,
inte för kraftig så den blir svårbläddrad och inte heller för sladdrig och
tunn. 

ComUt Reklam och Digitaltryck AB skickade en offert där de själva
valt ut det passande papperet Silverblade 150g, eftersom det är ett av de
huspapper som de har på lager. Detta papper fungerar även bra i deras
tryckpress. (Offert se bilaga B).

2.1.7 Färger
Broschyren kommer att tryckas med 4+4 färger på grund av att fyrfärg
ger ett mer exklusivt utseende för färgfotografier.

2.1.8 Tryck
Broschyren kommer att tryckas i juni på digitaltryckeriet ComUt,
Reklam och Digitaltryck AB, enligt uppdragsgivarens önskemål i 50
exemplar till en början. Den tryckpress som ComUt använder sig av är 
en Xerox Docucolor.
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2.2 Utvecklingshuset
Utvecklingshusets önskan är att de nya trycksakerna ska vara enhetligt
utformade och hålla samma layout.

2.2 1 Produktblad
Utvecklingshuset har sedan tidigare haft ett antal produktblad som
beskriver deras tjänster. Uppgiften blev att bearbeta dessa befintliga
blads texter. Dessutom tillkom texter om ytterligare tjänster.  Totalt gjor-
des 23 produktblad. Produktbladen kommer att delas ut till
Utvecklingshusets kunder som besöker företaget och även delas ut vid
mässor, och när företaget besöker arbetsplatser och liknande. (Exempel
på de nya produktbladen se bilaga D). 

2.2.1.1 Typsnitt till Utvecklingshusets samtliga trycksaker
Utvecklingshusets logotyp innehåller typsnittet Arial och av detta skäl
valdes Arial till rubriktypsnitt. Till brödtexten valdes Minion, en lättläst
serif som är ganska dekorativ. Dessutom är det ett mycket vanligt före-
kommande pc-typsnitt så Utvecklingshuset har möjligheter att fortsätta
använda typsnittet till saker de själva skriver ut.

2.2.1.2 Format
Samtliga produktblad har formatet A5 av ekonomiska och praktiska skäl.
De blir billigare att både trycka upp och även portokostnaden blir billi-
gare vid eventuella utskick. Produktbladen tar inte heller så stor plats.

2.2.1.3 Papper
Ett kopiepapper med gramvikten 100g/m2 valdes till produktbladen på
Snabbtryck AB:s inrådan. Ett 100g papper känns lite stadigare och har
högre opacitet än ett vanligt 80g kopiepapper.

2.2.1.4 Färger
Produktbladen har kopierats med en vanlig kopieringsmaskin som kopi-
erar med svarta toner. Det är Utvecklingshusets önskan att produktbla-
den ska vara svartvita, då det blir mer ekonomiskt. 

2.2.1.5 Tryck
Produktbladen lämnades till tryckeriet Snabbtryck i Falun under april
månad och kopierades då upp i 150 exemplar vardera till en början. Till
hösten 2004 ska ytterligare 350 exemplar av vardera produktblad kopie-
ras. 

2.2.2 Medarbetarblad
I den gamla broschyren namnges medarbetarna och en beskrivning om
deras utbildning, yrkesroll och befattning, Då det förekommit en del per-
sonalomsättning fungerade inte denna lösning då broschyren ständigt
blev inaktuell. 

Tillfälliga lösningar som att klistra in nya blad och stryka vissa styck-
en var ej en tillfredsställande lösning. 
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Trots det är Utvecklingshuset mycket stolta över sin personal och deras
gedigna utbildningar och kunskaper och tror att kunder känner sig tryg-
ga om de vet att de blir omhändertagna av professionella yrkesmännis-
kor. De ville sålunda ha med information om medarbetarna.

Därgör gjordes ytterligare ett lösblad, ett medarbetarblad, som också
kan läggas i mappen om så önskas. 

På medarbetarbladet finns en förkortad textinformation om personalen
som kunderna kan tänkas vilja ha och mappen kan därmed hållas aktu-
ell en längre tidsperiod. Skulle någon i personalen sluta eller nya anstäl-
las är det enkelt att ändra informationen på medarbetarbladet och trycka
upp nya, eftersom detta är ett betydligt mer sparsammare alternativ än
att låta trycka om mappen.

Det är samma enhetliga layout,typsnittsval, färg och tryck som för pro-
duktbladet. (Medarbetarblad se bilaga E).

2.2.3 Mapp
En mer praktisk lösning än den gamla broschyren, där lösblad lades i och
lätt kunde ramla ut, önskades.

Ett förslag till en vikt mapp med flikar där produktbladen läggs i på ett
mer tilltalande sätt, och där det även finns plats för visitkort, utarbe-
tades. (Bild på mappens utformning se bilaga F).

2.2.3.1 Text
Enligt önskemål från Utvecklingshuset beskrivs företagets affärside och
företagskultur samt vilka tjänster de erbjuder sina kunder.

2.2.3.2 Format
Mappen har ytterformatet 155x216,5mm för att produktbladen lätt ska få
plats i denna. När mappen är utvikt plant har den formatet
520x286,5mm inklusive flikar.

2.2.3.3 Layout
Layouten till mappens textinnehåll följer produktbladens layout vad gäl-
ler marginaler typsnitt etc.

På mappens framsida, som påminner om den gamla broschyren, finns
Utvecklingshusets logotyp.

2.2.3.4 Logotyp
Till de nya trycksakerna ändrades färgen på Utvecklingshusets logotyp
för att den skulle bli mer enhetlig med logotypen på deras befintliga hem-
sida. (www.utvecklingshuset.se).

Färgen har cmykvärdena cyan=23%, magenta=100%, gul=75% och
svart=0%, vilket är en varmröd färg. 

Logotypen fick även ändras något för att layouten skulle stämma. Den
raka linje som följer under huset gjordes 500mm längre för att vara säker
på att den skulle räcka hela vägen runt mappen. 
(Bild på Utvecklingshusets logotyp fig 1).
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2.3.1.6 Pappersval
Cecilia Åström, en av Utvecklingshusets grundare är mycket förtjust i
linnepräglat papper och tycker att det ser exklusivt ut. Därför bestämde
hon att mappen och omslaget till broschyren om stress, ska tryckas med
ett linnepräglat papper. Tryckeriet Snabbtryck AB innehar Kaskad lin-
nepräglat från Svenskt Papper i sitt lager, vilket är ett passande papper. 

Tryckeriet rekommenderade en gramvikt på 250g för att mappen skul-
le bli lagom stadig. En lägre gramvikt kommer att innebära att mappen
blir för ostadig och en högre gramvikt kommer att ge problem vid big-
ningen, då papperet lätt kan spricka om det är för tjockt.

2.2.3.7 Färger
Mappen kommer att tryckas i 4+4 färger. De fyra processfärgerna krävs
trots att det bara är en färg, eftersom digitalpressen inte kan hantera
Pantonefärger utan att de konverteras till cmyk. (Se fördjupning om fär-
ger avsnitt 5.8.2).

2.2.3.8 Tryck
Mappen kommer att tryckas på Snabbtryck AB i Falun till hösten 2004
på grund av att företaget väntar på att starta ytterligare ett nytt kontor
och de vill av förklarliga skäl att denna information ska finnas med.
Mappen kommer att tryckas i 500 exemplar.

2.2.4 Broschyr om stress
Broschyren informerar om stress, stressymptom och utbrändhet. Den ska
vara enkel, innehålla mycket text, endast två bilder, enkla illustrationer.
(Broschyr se bilaga G).

2.2.4.1 Format
Omslagets format är 155x216,5mm, samma format som mappens ytter-
format. Antalet sidor är åtta.

2.2.4.2 Text
Den text som finns i den gamla broschyren om stress omarbetades av
Utveclingshuset då denna text inte längre var aktuell.

2.2.4.3 Layout
Omslaget har samma enhetliga layout som mappen. Inlagans layout föl-
jer även den övrig layout.

2.2.4.4 Pappersval
Som tidigare nämnts ska Utvecklingshusets trycksaker vara enhetligt
utformade. Eftersom mappen ska tryckas med Kaskad Linnepräglat
250g/m

2
valdes samma papper till omslaget. 

Till broschyrens inlaga valdes 100g kopiepapper. Ett papper med gram-
vikten 100g känns lite stadigare och har högre opacitet än ett vanligt 80g
kopiepapper. Opaciteten är viktig då det blir tryck på båda sidor av pap-
peret och man inte vill att texten ska lysa igenom.
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2.2.4.5 Färger
Broschyrens omslag kommer att tryckas i 4+4 färger. De fyra processfär-
gerna krävs trots att det bara är en färg, eftersom digitalpressen inte kan
hantera Pantonefärger utan att de konverteras till cmyk. (Se fördjupning
om färger avsnitt 5.8.2).

Inlagan blir tryckt (kopierad) med enbart svart färg.

2.2.4.6 Tryck
Broschyren kommer att tryckas med digitaltryck på Snabbtryck AB i
Falun till hösten 2004 i 500 exemplar. Tryckpressen som Snabbtryck
använder är en Riccoh Aficio 6010.
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3 Digitaltryck

3.1 Allmänt om digitaltryck
Digitaltryck är egentligen inte en enda tryckmetod utan ett samlings-
namn för flera olika tekniker med en gemensam nämnare; hela processen
sker digitalt och det krävs ingen fysisk förlaga, det vill säga tryckinfor-
mationen överförs digitalt från dator till tryckpress. Film och plåtfram-
ställning samt långa torktider kan uteslutas. (Ref: Grafisk
Kokbok/Johansson K m fl). Detta gör processen snabb och tillsammans
med hög produktionskvalitet kan hundratals broschyrer med toppkva-
litet vara färdiga att levereras på några timmar från beställningstillfäl-
let. Upplagan kan variera från ett fåtal exemplar upp till flera hundra
och metoden är idealisk för små upplagor i fyrfärg och för jobb som krä-
ver kort omloppstid och flexibilitet. 

3.2 Hur fungerar digitaltryck?
De flesta digitala pressar bygger på den xerografiska tekniken. Xerografi
betyder läran om torrskrift. Xeroxs digitala pressar använder sig av elek-
trografisk teknik där torrtoner överförs från trumma eller bälte till pap-
peret. För att få tonern att fixeras till papperet används en kombination
av värme och tryck. (Ref: Xerox iGen vs hp Indigo 3000/Forssman K, m
fl). Den xerografiska processen är densamma både i enkla kopiatorer
samt laserskrivare och digitalpressar. Den digitala pressen har dock
högre kapacitet och kvalitet än en skrivare, xerografisk press fig 2.

Rippen är också det som skiljer en digital tryckpress från en skrivare.
I Rippen går dokumentet igenom alla delprocesser som måste ske innan
tryckning som rendering, rastrering, utskjutning, svällning och färgstyr-
ning.
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Fig 2. Funktionsskiss för en Xeikon. Papperet matas från rulle och konditioneras innan det når
tryckverken. Trycket görs på båda sidorna och pappersbanan värms för att fixera färgen och kyls
därefter ner före utmatningen. (Ref: Styrt Offsettryck/Grafisk Assistans AB).



En något mindre vanlig digital tryckmetod än xerografipressarna är
Indigopressarna, fig 3. Dessa använder sig av en metod som påminner om
offset. Den digitala informationen överförs till papperet via en gummiduk
från en plåtcylinder och trycker en sida i taget. 

Indigopressar trycker med en flytande färg, ElectroInk. Färgen värms
upp innan det tillförs pappret, vilket gör att temperaturen inte blir lika
hög i en indigopress som i en xerografisk press. 
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Fig 3. Funktionsskiss för en Indigopress. (Ref: Styrt Offsettryck/Grafisk Assistans AB).



En annan digital tryckteknik är InkJet, eller bläckstråletekniken som
egentligen är en storformatskrivare, fig 4. Denna teknik bygger på att
färg sprutas på papperet från munstycken som vandrar tvärs över arket,
vilket ger en lägre utskriftshastighet än xerografi. Ett elektriskt fält styr 
dropparna för att de ska hamna på rätt plats.

3.3 När väljs digitaltryck?
Produkterna kan variera nästan utan begränsning vad gäller format eller
upplaga. Från visitkort, broschyrer, foldrar och brevpapper till affischer
och banderoller i storformat.

Med digitaltryck är det också möjligt att trycka variabeldata, eller
personifierad printing, som det också kallas. Detta ger en mängd möjlig-
heter till direktreklamutskick och liknande. Eftersom plåtarna eller
trummorna i digitalpressen kan exponeras om under pågående tryck-
ningar är det lätt att göra ändringar i sista sekunden utan att det kos-
tar för mycket. Enskilda sidor kan anpassas genom att till exempel ett
foto byts ut, medan texten behålls, vilket gör digitaltrycket oerhört flex-
ibelt och praktiskt. För variabeldata i färg är digitaltryck i dag det
bästa alternativet.

3.4 Vad används för färg i digitaltryck?
Det finns som tidigare nämnts två huvudtyper av digitala tryckpressar
varav den ena trycker med torra toner och den andre med Elektroink, en
offsetliknande färg. Dessutom finns bläckstråleskrivare. 

Torra toner innehåller olika hartser med svarta och kulörta pigment
samt järnzink, kopparoxid eller strontiumferrit för den magnetiska över-
föringen av tonern från tryckformen till substratet. Till skillnad från tra-
ditionellt tryck absorberas inte tonern av papperet utan binds vid ytan.
Det leder till att tonern torkar omedelbart. 
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Fig 4. Princip för bläckstråleskrivaren. Färgen sprutas på papperet från munstycken. (Ref: Styrt
Offsettryck/Grafisk Assistans AB).
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En tonerpartikel är cirka 2-8 mikrometer i diameter, alltså mycket liten,
vilket medför att den är effektiv som bildbärare och ger hög täcknings-
grad och upplösning. (Ref: Introduktion till Digitaltryck i färg/Agfa
Gevaert).

ElectroInk, som används i Indigopressarna, är en vätska med laddade
färgpartiklar. Färgpartiklarna är mycket små och ger hög upplösning,
jämn glans, skarpa bildkanter och ett mycket tunt färglager. (Ref: Xero
iGen vs hp indigo 3000/Forssman K, m fl).

3.5 Vilket papper är lämpligt?
Vid xerografi ställs höga och speciella krav på papperet. Papperet måste
först och främst tåla den höga värme som det utsätts för då tonern fixe-
ras på papperet.

Papperet ska helst ha en låg fukthalt (mindre än 5%) eftersom den
höga värmen torkar ut papperet i pressen och fukthalten sjunker radi-
kalt. Detta kan leda till att papperet böjs (curl) eller blir vågigt. Fukten
leder också bort den elektriska laddningen vilket ger en sämre kvalitet.

En låg fukthalt hos papperet medför alltså en bättre toneröverföring.
Dessutom medför ett torrare papper högre styvhet så att papperet ligger
planare genom maskinen så att det inte fastnar. Eftersom cirkulationen
av toner förstärker dammproblem bör papperet helst ha hög ytstyrka
för att inte förvärra detta. Papperet måste också ha en god värmeled-
ningsförmåga och en bra ytjämnhet.

Till Inkjetpapper däremot är det lämpligare med ett specialbehandlat
papper som har hög absorption och låg ytenergi så att bläcket kan sugas
in i papperet. Kraven på indigopapper är heller inte lika höga vad gäller
temperaturtålighet som för xerografi. Därför fungerar oftast  vanliga
offsetpapper i Indigotryckpressen. (Ref: Digitala paper/Carlens A-M,
m fl).

Dagens digitala pressar klarar tryck på många olika slags papper och
andra material som till exempel plast. Dock är ytbestrykning och materi-
al etc beroende av den aktuella pressen. Flera pressar kräver papper som
förbehandlats för att säkerställa att tonern fastnar ordentligt. Undantag
från detta är den något nyare metoden med Single Pass som bland annat
Xerox lanserat, där papperet passerar tryckfärgen endast en gång i stäl-
let för åtta gånger och där det inte ställs lika höga krav på papperet.

Utbudet av papper som lämpar sig för digitaltryck är dock betydligt
mer begränsat än för konventionella trycktekniker. Allt eftersom digital-
tryck blir mer och mer vanligt kommer dock utbudet av material att öka.
(Ref: Papperets betydelse för tryckresultatet/Lind J, m fl).

3.6 Miljöaspekter
Digitaltryck är betydligt miljövänligare än andra trycktekniker.
Eftersom film och plåtframställning utslutes behövs inga kemiska vät-
skor som ska återvinnas.
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3.6.1 Återvinning av papper tryckt med digitaltryck
Vid den höga temperatur som uppkommer i digitalpressen när tonern ska
fixeras på papperet smälter den pigmenterade plasten som tonern inne-
håller. Tonern binder ihop flera pappersfibrer och stannar kvar i avfärg-
ningsprocessen. Efter flotationen blir det färre pappersfibrer kvar och en
fullständig pappersåtervinning är inte möjlig. 

Inkjetfärgen är inte heller lätt att ta bort. Eftersom den för det mesta
är vattenbaserad kan den inte separeras i flotationen. Färgen sätter sig
på pappersfibern vilket leder till missfärgning av papperet. (Ref: Åter-
vinning av trycksaker/Grafiska miljörådet).

3.6.2 Hälsoproblem
Tonerpartiklarna är mikroskopiskt små, 2-8 mikrometer i diameter, och
virvlar därför gärna runt i luften. De svarta tonerna består av sot och kan
orsaka bronkit hos människor om de kommer in i lungorna. Mindre par-
tiklar kan därför inte användas även om det skulle leda till en bättre bild-
kvalitet. (Ref: kursen Miljökontoret 2001/Bryntse G).

3.7 Ekonomi
Digitaltryck har en låg startkostnad men ett högre styckepris tvärtemot
offset som har hög startkostnad men ett lågt styckepris. Den låga start-
kostnaden beror på att film, plåttillverkning och förprovtryck ej behövs
vid intaget. Varje kopia som trycks med digitaltryck kostar dock lika
mycket oavsett upplaga. I traditionellt tryck minskar produktionskostna-
den per exemplar med upplagan. Detta medför att ”lönsamhetsgränsen”
mellan digitaltryck och traditionellt tryck går någonstans mellan 200 och
1000 exemplar. 

Det höga styckepriset hos digitaltryck beror på många orsaker.
Maskinerna är långsammare än en offsetpress, dyra serviceavtal på pres-
sarna samt stora kostnader för förbrukningsmaterial (toner, fotokonduk-
torer mm). Färg till digitaltryck kan vara upp till 30 gånger dyrare per
kilo än offsetfärg. Även papperet ger högre kostnader eftersom pappers-
utbudet är begränsat och priserna högre.
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Offset har hög startkostnad men lågt styckepris. Digitaltryck har låg startkostnad men
högt styckepris. Där linjerna skär varandra ligger den ekonomiska lönsamhetsgränsen.
(Ref: GrafiskKokbok/Johansson K, m fl).
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3.8 Vad en grafisk formgivare bör tänka på när det
gäller digitaltryck
Dagens digitala pressar erbjuder ett snabbt, enkelt och effektivt sätt att
kommunicera. På grund av minskandet av tidskrävande moment kan fyr-
färgsjobb produceras på bara några timmar. Grafiska formgivare får en
mycket bra konkurrensfördel när det gäller att presentera ideer på ett
snyggt och professionellt sätt. 
De senaste fem åren har den tekniska utvecklingen av digitala pressar
gått fram i en rasande fart och kvaliteten är nästan jämförbar med offset.
Det kan till och med vara svårt att avgöra skillnaden. Trots det svarar
digitaltryck bara för 1% av det totala globala färgtrycket. Detta kan bero
på många orsaker men bland annat på bristande kunskap hos reklamby-
råer som ej förstår metoderna och den gamla myten att digitaltryck är av
dålig kvalitet. Genom förståelse för och kunskap om digitaltryck kan
tryckprocessen underlättas betydligt. ((Ref: Introduktion till Digitaltryck
i färg/Agfa Gevaert).

Digitala pressar klarar som tidigare nämnts tryck på många olika sor-
ters papper men för att säkerställa bra resultat bör rådgivning med
tryckaren ske vad gäller behovet. Ett bra tips är att begära provexemplar
innan det avgörande beslutet. 

Digitaltryck har inte samma tonåtergivning och använder inte samma
färgmängd som offset. De digitala pressarna uppför sig också olika sins-
emellan. Det är därför svårt att ange rekommedationer för tryckpara-
metrarna så det säkraste sättet att få jämn kvalitet är att använda
ICC-profiler för varje typ av digitalpress.

Noggrann preparering av filer är också viktigt för digitalt tryck. 
Den korta genomströmningen och ett kvalitativt resultat är beroende

av ett effektivt och jämnt arbetsflöde. Olika tryckerier har också olika
erfarenhet av tryck och förutsättningar. Kontrollera därför alltid med
leverantören för att få veta vad som föredras när det gäller filprepare-
ring och vilka tjänster som kan erbjudas, färgkorrektion, utskjutning,
bindning med mera. (Ref: Introduktion till Digitaltryck i färg/Agfa
Gevaert).

3.8.1 Flexibilitet
Formgivning för digitaltryck bör tillåta flexibilitet vad gäller exakt färg-
trohet. Färgerna kan avvika mer än i konventionell press. Eftersom
tonerna häftas på pappersytan blir effekten inte densamma som om fär-
gen skulle ha absorberats av papperet. Detta gäller främst Xerografi.

3.8.2 Färger
Den grafiska formgivaren bör tänka på att digitala pressar är begränsade
till endast de fyra processfärgerna, Cyan, Magenta, Gul och Svart.
Dekorfärger som pantonefärger kan inte tryckas utan att de först måste
konverteras till CMYK.
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3.8.3 Tonplattor
Stora ytor med heltäckande mörka färger har, tills för något år sedan,
varit ett problem inom digitaltryck då trycket blev randigt eller flammigt.
Detta berodde på att tonerpartiklarna inte alltid blev jämnt fördelade vid
fixeringen. 

Tekniken går dock framåt i en rasande takt och det är nu möjligt, med
bland annat Xeikons nya pressar, att trycka heltäckande ytor med så hög
fulltonsdensitet att heltäckande tonplattor inte längre är något problem.
Det bästa är dock att kontrollera med tryckaren vad pressen klarar innan
man använder sig av några tonplattor.

3.8.4 Rastrering
En bild som läses in digitaliseras i form av ett rutnät av pixlar. Vid
utskrift konverteras pixlarna i en RIP till linjer med punkter av olika
densitet och storlek för varje CMYK-färg. Vid traditionell bildseparering
skapas dessa punkter av en fotosättare. Nackdelen är då att precision
kan förloras vid överföringen från dator till film och från film till plåt
samt när tryckfärgen absorberas av papperet. 

I den digitala pressen överförs rasterdatan direkt till papperet utan de
mellanliggande stegen och ger praktiskt taget ingen punktförstoring,
detta gäller främst Indigopressarna. Detta ger extremt detaljerad toning
och ökad bildskärpa. 

När det gäller Xerografipressarna kan man i stället tala om “bisvärms-
effekten”, ett uttryck för när tonerpartiklarna sprids ut på papperet till
massor av småprickar och gör konturerna otydliga och bildskärpan
sämre.

Vissa digitalpressars Rippsystem har rastersimulering för att få tryck-
et att likna offsettryck. (Ref: Introduktion till Digitaltryck i färg/Agfa
Gevaert).

3.8.5 Bilder
Bilderna sparas som TIFF- eller EPS-filer. Upplösningen bör vara 200-
300 ppi med en rastertäthet på 133-150 lpi. En upplösning på 300 ppi tar
onödigt lång tid, en upplösning under 200 ppi ger alldeles för låg kvalitet,
runt 250 ppi är det ultimata. Bilder som är sparade i RGB ska först kon-
verteras till CMYK. Om detta inte sker innan, separeras bilderna auto-
matiskt av Rippen, vilket ger ett sämre resultat.

3.8.6 Leverans av filerna
Digitala pressar trycker PostScript-filer men om ingen överenskommelse
har skett om något annat bör dokumenten levereras i det format som till-
ämpningen använder (till exempel Adobe Pagemaker, Quark Xpress). En
digital press använder en egen drivrutin eller PPD-fil (PostScript
Description) för att bilda PostScript. Kontrollera med tryckeriet för att
vara säker.

Filtransport kan ske via FTP (Filöverföringsprotokoll), lagras på CD-
skiva eller skickas via World Wide Web (mindre filer). 
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3.8.7 Utskjutning
Utskjutning är beroende av dokumentets layout, typ av digital press och
hur mycket förarbete som kan erbjudas av tryckeriet. Vissa digitala pres-
sar innehåller programvara för utskjutning medan för andra måste
filerna först skickas till en förpress eller någon annan som kan erbjuda
utskjutning.

3.8.8 Säkerställ
För att säkerställa att dokumentet trycks som det är avsett bör operatö-
ren tillhandahållas all specifikation, filförteckningar etc som visar kor-
rekt utseende på sidor, uppslag, bilder, färger, falsning med mera. Även
en mapp med kopior av de typsnitt som används till dokumentet bör bifo-
gas.

En falsad dummy i färgutskrift är bra att bifoga med filen så att inga
missförstånd sker. 

3.9 Framtiden
Digitaltryck befinner sig fortfarande i utveckling. Framtiden innebär
många möjligheter. Tekniken blir än mer avancerad vad gäller datorer,
laser, plåtar och färg. Bättre kvalitet, ökat utbud av papper, högre pro-
duktionshastighet och kanske billigare priser kommer säkerligen bli
verklighet inom en snar framtid.
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3.10 Fördelar med digitaltryck
Billigt vid små upplagor

Relativt snabbt, ca 50 A4-sidor/minut

Heldigitalt, ej film- eller plåtframställning

Variabeldata, tryckformen kan helt eller delvis förändras under
tryckning

Miljövänligt

3.11 Nackdelar med digitaltryck
Dyrt vid stora upplagor

Något sämre tryckkvalitet

Dyrt förbrukningsmaterial

Sämre utbud av papper

3.12 Kontrollera
Undvik stora mörka tonplattor

Välj papper som passar till pressen

Pantonefärger kan ej användas utan att konverteras till CMYK
innan

Spara bilder i TIFF- eller EPS-format

Välj upplösningen på bilder till 250 ppi

Ta reda på vad den digitala pressen klarar genom att ha en dialog med
operatören

Gör en dummy som visar färger, placering av sidor och bilder, fals
ning med mera och ta med till tryckeriet

Tänk på att färgnyanser inte blir exakt som det är tänkt



4 Slutsats
Syftet var att framställa trycksaker till Skönhetsbanken och
Utvecklingshuset. Arbetet med att utforma och framställa dessa har fun-
gerat tillfredsställande.

Samarbetet med uppdragsgivarna har fungerat utmärkt.
Företagen är mycket nöjda med utformningen av sina trycksaker och

känner även att de fått varit med och påverkat så att slutresultatet blev
som de själva ville.

5 Diskussion
Att arbetet fortlöpt på ett smidigt sätt beror på att förslag till ideer utar-
betades relativt snabbt och att dessa även blev positivt bemötta av upp-
dragsgivarna så att arbetet kunde fortgå. 

Tidsplanen kunde följas kontinuerligt och kontakterna med uppdrags-
givarna har fungerat mycket tillfredsställande. Samtliga som jag varit i
kontakt med har varit positivt inställda och ställt upp med regelbundna
möten och trevligt bemötande. däribland även Snabbtryck AB i Falun
som ställt upp och svarat på frågor, varit snabba med att skicka materi-
al och haft en bra service.

Det känns bra att trycksakerna fyller sin funktion och att de kommer
till nytta för företagen som ska använda dessa.

Det har varit lärorikt att få arbeta ensam med ett projekt samt att jag
fått nya spännande kontakter och lärt mig mycket nytt. 

Det är även positivt att ha fått utökade kunskaper i bildbehandlings-
och layoutprogram. 
Vad gäller fördjupningen som handlar om digitaltryck så har även det
varit intressant och lärorikt att leta fakta och sammanställa dessa.
Eftersom digitaltryck blir allt mer vanligt och samtliga trycksaker som
gjorts i detta arbete har tryckts eller kommer att tryckas med digitaltryck
är det extra intressant att som grafisk formgivare få veta hur det funge-
rar och vad man ska tänka på när det gäller detta område.
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BILAGA A



Insatser för att komma till rätta med stress och 
utmattningsdepressioner
Fler svenskar än någonsin är sjukskrivna på grund av stressrelaterade 
sjukdomar. Diagnoserna stress, depression och utbrändhet har mång-
dubblats de senaste åren. Av den ökade gruppen långtidssjukskrivna 
har fl ertalet en diagnos som kan härledas till negativ stresspåverkan och 
stressreaktioner. Kostnaderna för det stora ohälsotalet är idag enorma 
och drabbar de enskilda personerna, företagen och samhället i stort.

 Ett av de stora problemen idag vad avser ohälsoproblematiken 
är bristen på rehabilitering vid sjukskrivning för stressrelaterade 
symtom. Enligt fl era undersökningar bland sina sjukskrivna uppger 
en stor andel att de saknade någon form av rehabilitering. Flera studier 
visar att rehabiliteringspotentialen sjunker dramatiskt efter cirka tre 
månaders sjukskrivning. 

 Genom Utvecklingshusets försorg kan en tidig kontakt etableras med 
den sjukskrivne och lämpliga insatser utifrån individens behov påbörjas 
som gagnar rehabiliteringsprocessen. 

Vilket stöd behöver en person som drabbats 
av stress?
Vår erfarenhet som vi fått från personer med stressrelaterad diagnos är 
att personen känner sig misslyckad, har svårt att förklara både för sig 
själv och andra varför man inte klarar av att arbeta och därmed få någon 
förståelse för varför man mår som man mår.

De fl esta av våra klienter berättar inte för omgivningen att de är 
sjukskrivna den första tiden, de går inte ut när de vet att grannarna är 
hemma och så vidare. 

Vad de är i behov av är en tids vila, men med en kontakt som frå-
gar dem vilken typ av stöd de behöver och vilken kontakt de önskar 
ha med arbetsplatsen.

Stresshantering
Utvecklingshuset kan i dag erbjuda tre olika former av insatser för 
personer drabbade av stressrelaterade sjukskrivningar. 
Dessa tre insatser är stresshanteringskurs i grupp, individuell stresshan-
tering och rehabiliteringscoach. På följande sidor kommer en kortfattad 
beskrivning av dessa olika insatser.

Stresshanteringskurs
Vår kurs i stresshantering vänder sig i första hand till personer som är 
sjukskrivna på grund av stressrelaterade symptom.
Kursen syftar till att ge personerna möjligheter att bli experter på sin egen  
diagnos och därmed få ökad kontroll över sin hälsa och därmed sina liv, 
vilket ökar sannolikheten för en snabbare återgång till arbetet.
Kursen ska resultera i en individuell handlingsplan för individens väg 
tillbaka till arbetslivet.

Kursen löper över tolv veckor och innehåller två moment:
Sex veckors stresshantering i grupp i syfte att få teoretisk förståelse för 
olika faktorers inverkan på uppkomst av samt vidmakthållande av psy-
kisk och fysisk ohälsa. Personerna ska också få möjlighet till bearbetning 
av varför de hamnat i en sjukskrivning på grund av så kallad utbrändhet. 

Praktiska erfarenheter i form av olika aktiviteter, avslappning, arbets-
psykologiska test och så vidare, ska ge individen verktyg att känna sig ha 
kontroll över sin livssituation. Under kursens första veckor genomför 
individen en handlingsplan för arbetsträningen med beskrivning av 
till exempel arbetsuppgifter, eventuella avgränsningar i arbetsmoment 
och arbetstider.
De följande sex veckorna ges individuell arbetsträning med syfte att 
personen successivt ska återkomma till arbetet. Under arbetsträningen 
ska individen sedan få möjlighet att tillämpa de stresshanterings- och 
copingstrategier som den tillägnat sig under kursen.

Coachens roll är att fi nnas jämsides med den sjukskrivne 
för att:

• Medvetandegöra tankemodeller

• Uppmärksamma eventuella låsningar och begränsingar som hindrar en          
     lösning

• Identifi era ”critical events”

• Genom frågor och effektivt lyssnande underlätta för personen att själv 
    fi nna möjligheter som leder framåt mot önskat resultat

Genom att anlita oss som coach får ni tillgång till en person som 
har kunskaper om de etablerade och verkningsfulla rehabiliterings-
insatser som fi nns.

Ni får en person som följer upp hur rehabiliteringsprocessen fram-
skrider samt i förekommande fall initierar nästa steg i rehabiliteringen. 
Coachen arbetar för att en återgång till arbetet ska ske så snart som 
möjligt både för den sjukskrivne och uppdragsgivaren. 

Vårt uppdrag kan också vara att fungera som ett komplement till 
uppdragsgivarens egna rehabiliterande resurser.

Med tillgång till en egen rehabiliteringscoach kommer inidviden snab-
bare igång med rehabiliteringsprocessen. Genom att göra individen fullt 
delaktig och ansvarig för sin rehabilitering förkortas sjukskrivningstiden.

Vilka symptom uppvisar en person som är påverkad 
av stress och riskerar att bli utbränd?
Många gånger kommer ett fysiskt sjukdomssymptom som en första 
varnings-signal på att en person är utsatt för stress.

Flertalet studier har visat att personer innan sjukskrivningen 
för utmattning haft någon form av kroppsligt besvär. Dessa besvär/
sjukdomar behöver dock inte alltid ge upphov till sjukskrivning.

Många av de personer vi träffat som är eller har varit sjukskrivna på 
grund av stressrelaterad problematik kan beskriva tidigare fysiska symp-
tom eller sjukdomar. De kan genom att se sig i backspegeln konstatera att 
detta var en första varningssignal som talade om att tempot var för högt 
och att de behövde lugnas ner.

De olika delmomenten ska ge individerna:

• Fördjupade kunskaper och förståelse för vilka olika faktorer som leder            
    till negativ stress

• Kunskaper om vad som kan vidmakthålla psykisk och fysisk ohälsa

• Möjlighet till bearbetning och förståelse för den egna situationen

• Verktyg/strategier för energiåterhämtning samt stressreduktion i fram
     tiden

Individuell  stresshantering
För vissa personer passar inte gruppaktivitet som metod för att lära sig 
hantera sin stress. Det kan vara så att personen av olika skäl inte är redo 
för deltagande i gruppverksamverkan, utan behöver ett antal individuella 
samtalskontakter innan man kan tillgodogöra sig stresshantering i grupp. 

Andra personer behöver lära sig stresshantering i kombination med 
till exempel handledning i den professionella yrkesrollen.

Dessa personer erbjuder vi individuell samtalskontakt som ett alterna-
tiv där antalet timmar avgjörs utifrån personens specifi ka situation och 
behov. Innehållet under samtalen har samma karaktär som i kursen men 
är anpassade efter personliga behov. 

Vi gör en individuell stresskarta för att identifi era hur olika områden 
i livet påverkar stressnivån.

Rehabiliteringscoach
Coaching är i dag ett etablerat begrepp inom idrotten.
Inom arbetslivet börjar det också bli allt vanligare att tala om coaching. 
När ni anlitar oss som rehabiliteringscoach till en medarbetare innebär 
det att vi tillsammans, uppdragsgivare, coach och den sjukskrivne, 
inom tre månader efter sjukskrivningens start sätter upp en målbild 
om var någonstans vi vill nå och när vi anser att det är realistiskt 
att uppnå målet.
Rehabiliteringscoachen följer personen genom hela rehabiliteringspro-
cessen för att säkerställa att aktivitetsnivån inte sjunker eller avstannar 
mellan olika rahbiliterande insatser. 
Coachingens karaktär är beroende av individens behov och uppdraget 
kan variera från processtöd via telefon, enstaka träffar eller ett kontinuer-
ligt stöd under en längre tid.

Varningssignaler
Här följer exempel på en rad fysiska symptom/sjukdomar som kan 
uppkomma vid långvarig negativ stress och som vid uppmärksamhet kan 
fungera som varningssignaler.

Muskelkramper

Högt blodtryck

Förstoppning

Ostadig röst

Tandgnissel

Halsbränna

Huvudvärk

Magkatarr

Suckande

Psoriasis

Diabetes

Magsår

Stroke

Oro

Gaser

Fobier

Eksem

Diarré

Trötthet

Depression

Hjärtklappning

Täta förkylningar

Minskad sexuell lust

Oregelbunden menstraution

Raynauds fenomen (kalla fi ngrar)

Trötthet
Trötthet är ett dominerande symptom hos de personer som har 
blivit utbrända. 

En defi nition av utbrändhet lyder enligt följande:

• En kraftig stressreaktion till följd av yrket eller den professionella 
     miljön. Reaktionen manifesteras i känsla av emotionell och fysisk  
     utmattning kopplat till känslor av frustration och misslyckande.

• För personer som drabbats av utbrändhet eller stressrelaterade 
    sjukdomar är trötthet/utmattning det dominerande symptomet.

Denna trötthet kan delas in i olika kategorier och ser ut 
enligt följande:

• Emotionell trötthet, vilket tar sig uttryck som nedstämdhet, ängslan,        
     irritabilitet och missnöje med arbetet

• Intellektuell trötthet som visar sig som koncentrationssvårigheter, 
    minskad självkänsla, oengagemang, misstro mot andra

• Fysisk trötthet så som utmattningskänsla, sömnbesvär, huvudvärk och 
     muskelbesvär

• Social trötthet som leder till rastlöshet, isolering, minskad effektivitet     
    och ökad frånvaro

• Existentiell trötthet vilket ger personen känsla av besvikelse, 
     resignation, depression, olust inför arbete och relationer

I dag vet vi att det fi nns olika orsaker till varför människor hamnar i en 
sjukskrivning på grund av stressrelaterad problematik. Dessa faktorer 
kan härröra både till det privata livet och/eller arbetslivet.

Den optimala livssituationen är kanske att privatliv och arbetsliv 
harmonierar så att energi från båda sfärerna berikar varandra så att dena 
ger stimulans till den andra och vice versa.

Enligt den internationellt erkände stressforskaren Christina Maslach, 
professor i psykologi vid University of California, så fi nns det sex kritiska 
områden inom arbetslivet som var och en för sig eller tillsammans leder 
till stress, vilket för den enskilde individen kan ge upphov till utbrändhet.

Avsaknad av rättvisa. En arbetsplats uppfattas som rättvis om tre nyckel-
faktorer fi nns närvarande. Dessa är förtroende, öppenhet och respekt. 

För att nyckelfaktorerna ska upplevas på en arbetsplats måste det fi n-
nas en arbetsgemenskap där alla känner att de arbetar mot samma mål 
och att var och en har en uppgift att fylla utifrån sin kompetens.

Värderingskonfl ikt kan bero på att företagets policy säger en sak i teorin, 
medan det i praktiken förväntas något annat av medarbetaren.

Omorganisation och nedskärning kan förändra de ursprungliga 
förutsättningarna, som bidrog till att medarbetaren ville arbeta inom 
organisationen, och leda till att de värderingar som styr organisationen 
har förändrats och kommer i konfl ikt med den enskildes värderingar.

Kritiska områden inom arbetslivet
För stor arbetsbelastning, omorganisationer och nedskärningar i 
kombination med komplexitet i arbetsuppgifterna har inneburit att 
människan i organisationen inte hinner utföra sina arbetsuppgifter 
under arbetstid.

Den höga arbetsbelastningen ger också minskade möjligheter till 
refl ektion över arbetsprestationen ensam eller tillsammans med andra.

Brist på kontroll kan komma som en följd av en ökad arbetsbelastning i 
form av många olika arbetsuppgifter. 

En hög arbetsbelastning ger små möjligheter att göra refl ektio-
ner, prioriteringar, välja arbetsmetoder samt fatta beslut om till 
exempel resurser.

Otillräcklig erkänsla och ersättning, kan vara att personen inte anser att 
lönen står i relation till vad man upplever sig vara värd. 

Överbelastning med känsla av bristande kontroll över arbetets 
insatser och/eller resultat ger förlust av möjlighet till inre tillfredsstäl-
lelse av det egna arbetet. 

De överbelastade arbetsplatserna ger inte utrymme för arbetskamrater 
att mötas och ge varandra beröm och erkänsla. I kombination ger detta 
en förlust av både inre och yttre erkänsla och belöning vilket leder till 
minskat engagemang i arbetet.

Sammanbrott av arbetsgemenskap och hög arbetsbelastning ger små 
möjligheter till tid för samarbete, rådfrågan och gemensam refl ektion, 
men framförallt tid för gemenskap över kaffe och lunchraster. 

Förlusten av gemenskap med arbetskamrater leder till en känsla av 
isolering och brist på tillhörighet vilket kan leda till misstänksamhet och 
därmed kan  konfl ikter uppkomma på arbetsplatsen.

Falun Bollnäs Gävle Mora
Kristinegatan 12 Trädgårdsgatan 13 Kyrkogatan 24 B Kyrkogatan 22 A
791 71 Falun 821 42 Bollnäs 803 11 Gävle 792 25 Mora
tel: 023-655 30 tel: 0278-240 60 tel: 026-18 87 00 tel: 0250-145 66
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Tjänster inom området arbetslivspsykologi
• Organisationsutveckling

• Psykosociala arbetsmiljökartläggningar

• Rekrytering och urval

• Ledningsgruppsutveckling

• Chefsutveckling

• Arbetslagsutveckling

• Handledning för arbetsgrupper

• Konfl ikthantering

• Personlig och professionell utveckling

• Krishantering/debriefi ng

Företag och organisationer vill vara framgångsrika. Effektiva rutiner, 
kompetenta medarbetare och en väl fungerande ledning är en 
förutsättning för nöjda kunder och uppnådda verksamhetsmål.

Utvecklingshusets affärsidé är att ge dig rätt verktyg och metoder 
utifrån de specifi ka förutsättningar som du lever och verkar i.

Vi arbetar i nära samverkan med våra kunder för att gemensamt 
analysera och defi niera utvecklingsbehov och förändringsområden. 
Utifrån behovet skräddarsys lösningar och åtgärder på individ-, grupp- 
eller organisationsnivå.

Tjänster inom området arbetslivsrehabilitering
• Rehabiliteringscoach

• Motivationssamtal

• Stresshantering i grupp

• Ta steget

• Allmän rehabiliteringsutredning

• Vägvalet

• Utredning av samspelet mellan stressorer och stressreaktioner

• Arbetspsykologisk utredning

• Stor arbetspsykologisk utredning

• Arbetsprövning

• Individuell kartläggning/utredning

• Rehabkonsultstöd

• Enskild vägledning, studierådgivning, yrkesinformation och 
   arbetsorintering

Våra tjänster inom detta område riktar sig mot organisationer, 
företag och individer som behöver hjälp med arbetslivsinriktad 
rehabilitering, personligt mentorskap eller coaching mot arbete. 
Utifrån uppdragsgivarens behov skräddarsyr vi individuella lösningar 
och genomför olika typer av utbildningar. 

Inom företaget har vi en bred kompetens inom arbetslivspsykologi, 
beteendevetskap, arbetsliv och ohälsa. Men framförallt är vi specialister 
på att se varje individs situation, förutsättningar och behov. Utifrån 
målet med uppdraget och den aktuella personens livssituation arbetar 
vi sedan mot ett preciserat resultat.

Vi erbjuder tjänster som syftar till att personer som inte fi nns på rätt 
plats i arbetslivet eller är sjukskrivna kan komma tillbaka till arbetet 
och känna sig motiverade och välmående.

Tjänster inom området arbetslivspsykologi
• Organisationsutveckling

• Psykosociala arbetsmiljökartläggningar

• Rekrytering och urval

• Ledningsgruppsutveckling

• Chefsutveckling

• Arbetslagsutveckling

• Handledning för arbetsgrupper

• Konfl ikthantering

• Personlig och professionell utveckling

• Krishantering/debriefi ng

Företag och organisationer vill vara framgångsrika. Effektiva rutiner, 
kompetenta medarbetare och en väl fungerande ledning är en 
förutsättning för nöjda kunder och uppnådda verksamhetsmål.

Utvecklingshusets affärsidé är att ge dig rätt verktyg och metoder 
utifrån de specifi ka förutsättningar som du lever och verkar i.

Vi arbetar i nära samverkan med våra kunder för att gemensamt 
analysera och defi niera utvecklingsbehov och förändringsområden. 
Utifrån behovet skräddarsys lösningar och åtgärder på individ-, grupp- 
eller organisationsnivå.

Tjänster inom området arbetslivsrehabilitering
• Rehabiliteringscoach

• Motivationssamtal

• Stresshantering i grupp

• Ta steget

• Allmän rehabiliteringsutredning

• Vägvalet

• Utredning av samspelet mellan stressorer och stressreaktioner

• Arbetspsykologisk utredning

• Stor arbetspsykologisk utredning

• Arbetsprövning

• Individuell kartläggning/utredning

• Rehabkonsultstöd

• Enskild vägledning, studierådgivning, yrkesinformation och 
   arbetsorintering

Våra tjänster inom detta område riktar sig mot organisationer, 
företag och individer som behöver hjälp med arbetslivsinriktad 
rehabilitering, personligt mentorskap eller coaching mot arbete. 
Utifrån uppdragsgivarens behov skräddarsyr vi individuella lösningar 
och genomför olika typer av utbildningar. 

Inom företaget har vi en bred kompetens inom arbetslivspsykologi, 
beteendevetskap, arbetsliv och ohälsa. Men framförallt är vi specialister 
på att se varje individs situation, förutsättningar och behov. Utifrån 
målet med uppdraget och den aktuella personens livssituation arbetar 
vi sedan mot ett preciserat resultat.

Vi erbjuder tjänster som syftar till att personer som inte fi nns på rätt 
plats i arbetslivet eller är sjukskrivna kan komma tillbaka till arbetet 
och känna sig motiverade och välmående.

BILAGA F



Lars Åström
Lars har högskoleutbildning som studieyrkesvägledare. 

Som rehabiliteringskonsult arbetar han dels på individnivå med studie- och 
yrkesvägledning, utredningar, arbetsförmågebedömningar, motivationssamtal 
samt på gruppnivå med att leda och utveckla kurser för personer som 
drabbats av  stressyndrom.
070-570 80 08, lars.astrom@utvecklingshuset.se  

Jan-Olof Tano
Jan-Olof är auktoriserad socionom med lång erfarenhet av psykosocialt arbete 
och lösningsfokuserat arbetssätt. Han arbetar som rehabiliteringskonsult med 
uppdrag från offentliga myndigheter och privata företag. 

Jan-Olof utbildar även nyckelpersoner inom olika verksamheter och 
organisationer i samhällsekonomiska konsekvenser av olika rehabiliterings-
åtgärder. Han har också stor vana i metodhandledning och utbildning av 
vårdpersonal inom offentlig sektor.
070-570 80 89, jan-olof.tano@utvecklingshuset.se  

Anders Källström
Anders har lång erfarenhet av att arbeta med personer som av någon anledning 
ska byta yrke eller förändra sitt yrkesinnehåll. Han har ett specialistkunnande 
i att bedöma hur man i en arbetssituation kan kompensera olika typer av 
funktionsnedsättningar som kan påverka arbetsförmågan. 

Anders har god kännedom om vilka arbetskrav som ställs inom olika yrken 
och branscher. Han har också god inblick i och speciellt intresse av att följa 
utvecklingen på arbetsmarknaden.
070-570 11 06, anders.kallstrom@utvecklingshuset.se  

Marie-Louise Matsson
Marie-Louise är utbildad beteendevetare och har erfarenhet av att arbeta 
med yrkesinriktad rehabilitering. Hon har under de senaste åren arbetat 
med socialförsäkringsfrågor som rehabiliteringsutredare/samordnare och 
har därigenom goda kunskaper om socialförsäkringen samt erfarenhet av 
samordningsuppdrag gentemot myndigheter, arbetsgivare och sjukvård.
070-570 37 47, marie-louise.matsson@utvecklingshuset.se  

Kristina Kjerrman
Kristina arbetar med intern ekonomi och administration. Hon arbetar bland 
annat med kvalitetsuppföljning och anmälningar till kurser samt ser till att 
våra kunder får något att förtära under besöken hos oss.
070-251 04 72, kristina.kjerrman@utvecklingshuset.se  

Lars Andersson
Lars är legitimerad psykolog och arbetar med klinisk psykologi samt 
arbetslivspsykologi. Inom klinisk psykologi ägnar han sig åt hypnos och 
hjärnans möjligheter och begränsningar. 

Lars arbetar med kriser och krishantering samt med att organisera och 
utveckla metoder för att hantera större katastrofer. 
Han har många års erfarenhet av hur man arbetar med utveckling av 
arbetsgrupper såväl från ett processinriktat som ett traditionellt perspektiv. 
070-380 03 85, lars.andersson@utvecklingshuset.se  

Cecilia Åström
Cecilia är legitimerad psykolog och specialist inom arbetslivets psykologi. Hon  
har under många år arbetat med arbetslivspsykologi på individ-, grupp och 
organisationsnivå. 

Hon arbetar med stora organisationsförändringar och med att 
långsiktigt utveckla och strukturförändra organisationer för att stärka dess 
konkurrenskraft inför att möta framtidens krav. Cecilia arbetar också med 
chefs- och ledningsutveckling på olika nivåer.
070-570 80 84, cecilia.astrom@utvecklingshuset.se  

Carina Bredmar
Carina är legitimerad psykolog och har gedigna kunskaper inom såväl klinisk 
psykologi som organisations- och arbetslivspsykologi. 

Hon har arbetat med omfattande förändrings- och utvecklingsarbeten 
inom organisationer. Inom området psykosocial arbetsmiljö har Carina 
specialkunskaper i ämnet stress och stresshantering. Hon har stor erfarenhet 
av att arbeta med personer med utmattningssyndrom och deras rehabilitering.

 Hon har också arbetat med att specialdesigna och utforma utbildningar 
för olika yrkeskategorier och personalgrupper.       
070-554 48 53, carina.bredmar@utvecklingshuset.se  

Marit Rådman
Marit är legitimerad psykolog med erfarenhet inom såväl klinisk psykologi 
som arbetslivs- och organisationspsykologi. 

Inom området arbetslivs- och organisationspsykologi är hennes 
huvudsakliga fokus processinriktad konsultation med arbetsgrupper samt 
utbildnings- och fortbildningsuppdrag.
070-570 36 16, marit.radman@utvecklingshuset.se  

Richard Wikberg
Richard har högskoleutbildning inom området rehabiliteringspedagogik. Han 
har gedigna kunskaper inom området arbetslivsinriktad rehabilitering och är 
väl förtrogen med de delar inom arbetsmarknadsområdet som är av betydelse 
för rehabiliteringsprocessen. 

Han arbetar också med personalutveckling och personlig utveckling av mer 
generell karaktär samt som utbildare och projektledare.
070-570 36 36, richard.wikberg@utvecklingshuset.se  
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Arbetsprövning
En planerad arbetsträning föregås alltid av en noggrann individuell kart-
läggning och analys av den försäkrades fysiska och psykiska förutsättningar 
att genomföra en arbetsträning. Om den försäkrade har en arbetsgivare 
görs denne delaktig i rehabiliteringsprocessen. I de fall arbetsträningen sker 
på annan arbetsplats än den ordinarie sker valet av arbetsplats utifrån de 
intressen och resurser som den försäkrade har.

Arbetsträningsplats anskaffas och därefter gör vi en bedömning om arbets-
platsens lämplighet, utifrån den försäkrades förutsättningar. Vi säkerställer 
att det fi nns personal som kan introducera och fi nnas som stöd under 
arbetsprövningen. 

Innan arbetsprövningen startar upprättas en rehabiliteringsplan där upp-
lägg, syfte och mål med arbetsträningen bestäms. Under arbetsträningen görs 
veckovisa processuppföljningar för att säkerställa att arbetsträningen följer 
planeringen. Vid behov förändras delar i planen.

Parallellt med arbetsträningen kan vid behov andra adekvata insatser el-
ler åtgärder tillföras. Återkoppling till försäkringskassa och arbetsgivare sker 
kontinuerligt samt efter avslutad tjänst.

I vårt arbetssätt ingår att i de fall den försäkrade har arbetsgivare kommer 
ett samarbete att inledas för att göra arbetsgivaren delaktig i rehabiliterings-
processen. Detta görs i syfte att underlätta återgång till ordinarie arbete. I 
arbetssättet ingår att uppmuntra den försäkrade till att vara aktiv och delaktig 
i rehabiliteringsinsatsen.

I uppdraget ingår att göra en bedömning av arbetsgivarens möjligheter 
till omplacering eller annan adekvat åtgärd, till exempel utbildning som kan 
hjälpa individen till ett annat arbete på arbetsmarknaden. Alla insatser görs 
med stor respekt för den försäkrades personliga integritet och individens rätt 
till självbestämmande.

Chefsutveckling
Det framtidsorienterade företaget har ett klimat som ger de anställda kraft 
och ansvar att växa i sin yrkesroll. Det ger förutsättningar för initiativta-
gande, lärande och ansvarstagande samt ger plats åt den självgående medar-
betaren. Det gör det möjligt för medarbetarna att se företaget som en helhet 
och sitt eget arbete som en del i denna helhet. 

Att leda det framtidsorienterade företaget eller organisationen kräver ett enga-
gerat och kompetent ledarskap, en ledare som ständigt utvecklar sin skicklig-
het både i att lösa uppgifter och i sin emotionella förmåga. Därför måste varje 
chef som vill skapa framgång för sin verksamhet kontinuerligt underhålla och 
förnya sin kunskapsbank så att ny och gammal kunskap kan sammansmälta 
och på så sätt integrera visdom med nytänkande. 

För att ge dig de verktyg som behövs för att möta chefskapets problem och 
möjligheter i en tid av snabba och stora förändringar har Utvecklingshuset 
både generella och individuella insatser för chefs- och ledningsutveckling.

Tillsammans med er kan vi utveckla en långsiktig strategi för företagets 
rekrytering, utveckling och revidering av chefer.

• Chefsutbildning – vi utformar utbildningsprogram efter företagets aktuella situa-
tion och de behov som föreligger. 

• Specialdesignade chefsprogram – befattningshavarens kompetens matchas mot 
kravprofi len på befattningen. Därefter görs en differensanalys för att specialdesigna  
utbildnings- och utvecklingsprogram.  

• Uppdragskontrakt – utifrån befattningen skapas ett uppdragskontrakt i vilket 
uppdraget tydliggörs samt resultatinriktas vilket innebär att alla ingående delar av 
kontraktet skall vara möjliga att utvärdera och revidera.

• Handledning – individuellt eller i grupp ges möjlighet att under strukturerade 
former belysa och diskutera “chefsnära“ problem och på vilket sätt de personliga 
egenskaperna påverkar skeendena i arbetet.

• Rekrytering och urval – traditionella rekryteringsmetoder kompletteras med 
en matchning mellan den sökandes personlighetsprofi l och kravprofi len på 
befattningen.

• Processorienterad grupputbildning – den emotionella intelligensen utvecklas 
genom att upplevelser av mellanmänskliga relationer genom refl exion integreras 
med tidigare erfarenheter. Genom detta växer vi som människor till en större 
kunskap och mognad.
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Ledningsgruppsutveckling –
processtöd under ledningsgrupper och styrelsesammanträden
Ibland fi nns det tillfällen då ledamöter i styrelse- eller ledningsgrupper be-
höver få ha en friare roll än vanligt, till exempel för att starta eller driva ett 
projekt. Det kan också vara så att en styrelse- eller en ledningsgrupp ibland 
kan behöva hjälp med att hålla en rak kurs genom ett problemområde, men 
ändå se till att ett ämne diskuteras utifrån så många aspekter som möjligt.

Utifrån vår erfarenhet kan det då ibland vara både nyttigt och befogat att få 
processtöd av en utomstående person. Processtöd i sådana här sammanhang 
innebär att vi påtar oss rollen som den som startar, driver och till slut sam-
manfattar processen. Ibland kan till exempel starten ske genom ett kort före-
drag om de fällor som fi nns i ett processarbete. 

Stora fördelar som våra kunder säger sig ha haft med denna typ av insats 
är att man har kommit förbi låsningar som annars skulle kunnat uppstå på 
grund av att man fastnat i någon detalj, eller att bryta invanda eller förväntade 
roller som uppenbart kunde ha stört processen. 

Vidare säger man att den friare rollen gör att man lättare kan uppnå syner-
gieffekter av arbetet eftersom alla har samma grund att stå på och därmed kan 
koncentrera sig på själva ämnet/problemställningen/processen. Arbetet som 
processledare kräver att man tillsammans med kunden noggrant förbereder 
sig så att man har en gemensam målbild med processtödet. 
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Rekrytering och urval
Vi hjälper till då företaget har behov av att nyanställa personal eller pröva 
om befi ntlig medarbetare är lämplig för ny befattning inom företaget eller 
organisationen. 

Vi arbetar framförallt med att komplettera det gängse rekryteringsförfarandet 
med personlighetsbedömningar. 

Generellt kan man se personlighetsbedömningen som ett instrument bland 
fl era vid en rekrytering. Efter att bedömningen är gjord matchas den sökandes 
profi l gentemot kravprofi len på befattningen. 

Personlighetsfaktorerna som granskas utgår från de krav på befattningen 
som framkommit vid arbetsanalysen. Eftersom alla personbedömningar är 
specialdesignade utifrån de krav som fi nns på den aktuella befattningen så 
används olika test. 

Alla de test som vi använder har dock en garanterat hög kvalitet och 
köps från psykologiförlaget. Detta medför att testen är normerade enligt 
svenska förhållanden och med svenska normgrupper. och validitet. Dessa 
bedömningar ger information om de sökande som för rekryteraren breddar 
beslutsunderlaget avsevärt. 
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Här blir du ompysslad

På Skönhetsbanken kan du få njuta av välgörande behandlingar från topp till tå 

som passar just dig. Vi har något för alla vare sig du är ung eller gammal, man eller 

kvinna och vilken behandling du än väljer kan du vara garanterad ett kvalifi cerat 

yrkesutövande och att vi tar hand om dig på bästa sätt. God service och ett trevligt 

bemötande är självklart och det är viktigt för oss att du ska få känna dig extra 

ompysslad när du är hos oss. 

Salongen är medlem i SHR, Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation samt i 

Cidesco, en internationell organisation för hudterapeuter. 

Fotvård/pedikyr

Dina fötter utsätts för stora påfrestningar i livet och har man ont i fötterna påverkas 

hela kroppen. Regelbundna fotvårdsbehandlingar är ett bra sätt att vårda sina fötter 

på och få dem att fortsätta orka vara vårt viktigaste transportmedel. Efter ett avslapp-

nande fotbad tas eventuella förhårdnader och liktornar bort. Du får klippta naglar, 

fi na nagelband och nagellack. Behandlingen 

avslutas med skön fotmassage. För att få fötter mjuka som sammet rekommenderar vi 

ett teatreeparaffi nbad, en fantastisk värmeinpackning för torra fötter.

Handvård/manikyr

Vem vill inte ha vackra, välskötta och mjuka händer? Skäm bort dig själv med 

en lyxig manikyr där det ingår ett uppfräschande handbad, nagelbandsvård, 

fi lning, polering av naglar, handmassage och slutligen lackering av naglarna. Vårt 

persikoparaffi nbad gör torra och nariga händer underbart mjuka.  

Massage

Beröring hör till människans mest grundläggande behov. Massage används både i 

förebyggande och rehabiliterande syfte, bearbetar ömma spända muskler och ökar 

rörligheten. Den djupgående massage, som sker i väldoftande aromabalsam, är 

effektiv mot ryggvärk, nack- och axelbesvär, förbättrar blodcirkulationen och sänker 

blodtrycket. Välj mellan helkropps- eller halvkroppsmassage, rygg, nacke eller ben. 

Du kan även bada kurbad, ett ljuvligt massagebad med härligt doftande aromaolja. 

Du kan få en kroppsinpackning med avslappnande aromainpackning eller utrensan-

de alginpackning, effektiv mot celluliter och som ger en slankare och fastare fi gur.

Öronhålstagning och solspray

Vi utför även öronhålstagning samt det nya hälsosamma alternativet till solarium 

– Airbrush. Vi sprayar dig gyllenbrun på en kort stund och effekten varar i 

cirka sju dagar.

Ansiktsbehandlingar

Huden är ett levande organ som kräver en god fysiologisk balans för att uppnå 

en mjuk och fräsch lyster. Många yttre faktorer som sol, rökning, föroreningar 

med mera påverkar huden negativt. De fl esta hudtyper mår bra av en ordentlig 

ansiktsbehandling någon gång för att hjälpa huden att återfå sin naturliga balans. 

Vid regelbundna behandlingar märks resultatet i form av en klarare jämnare hud 

som ser märkbart yngre ut. 

Vi har ett rikt utbud av ansiktsbehandlingar med varierande koncept och det 

ingår alltid en hudanalys för att du ska få veta hur du ska behandla din hud på 

bästa sätt. Vi har också specialbehandlingar som till exempel C-vitaminbehandling 

som reparerar huden efter sol och som verkar infl ammationshämmande och AHA-

behandlingar med mycket god effekt på acne, solskadad hud, pigmentförändringar 

och rynkor. 

Förutom ansiktsbehandlingar kan du också välja mellan färgning av fransar 

och bryn, hårreducering, permanent eller genom vaxning, ryggbehandling eller 

en exklusiv make up.

Skönhetsbanken, Hud och Kroppsvård

Badstugatan 2, 783 30 Säter
 0225-533 93, 070-668 33 93

www.skonhetsbanken.se

Öppettider butik

måndag, tisdag, fredag 12:00-14:00

onsdag, torsdag 16:00-18:00

Behandlingar enligt överenskommelse
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Välkommen till 
Skönhetsbanken

Skönhetsbanken

I centrala Säter, en charmig småstad med anor från 1600-talet ligger 

Skönhetsbanken, hud och kroppsvård. Huset uppfördes runt sekelskiftet och 

rustades på in- och utsidan lagom till salongens nyinfl yttning i juni 2003. 

De nyrenoverade fräscha lokalerna är bevarade i gammeldags jugendstil med 

bland annat de ursprungliga kakelugnarna och de höga innertaken som var typiskt 

för de hus som byggdes i början av 1900-talet.

I butiken

Alla människor har olika hy. Känsliga, torra eller feta hudtyper, för mycket sol, 

stress, rökning med mera kräver speciella hudvårdsprodukter. Du kan inte hindra ett 

naturligt åldrande men du kan skjuta upp det genom att vara rädd om din hud. 

På Skönhetsbanken får du personlig service och hjälp med att göra ett 

hudvårdsschema för just din hudtyp. Våra vegetabiliska hudvårdsprodukter från 

världsledande företag inom skönhetsvård har högsta kvalitet och gör huden klarare, 

mjukare med en ökad lyster. 

Förutom hudvårdsprodukter för hela kroppen har vi även make up, örhängen 

och fotriktiga skor. 

Välkommen!
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ComUt, Reklam & digitaltryck AB
Box 30,783 21 Säter

Besöksadress
Norra Uppfartsv. 10 Säter

Tel/fax 0225-520 99
Mobil 070-392 20 99

E-post & Hemsida
info@comut.se
www.comut.se

1. Offert                                         BILAGA B

Tryck av broschyr

Tryck
Omfattning 50 st
Format A5 (ej utfallande tryck)
Antal sidor 8
Papper Silverblade 150g
Färger 4+4 (färg alla sidor)
Underlag Digitalt tryckfärdigt material från er
Efterbearb. Falsning, häftning
Expedition Fritt vårt lager

Arbete

Sättning 575 kr/tim (vid ej digitalt tryckfärdigt material från er)

50 st 
Pris tryck exkl. moms 1 125 kr

Tidplan Levereras 5 arbetsdagar efter order och erhållet underlag.

 2. Beställarens medverkan och ansvar

Beställaren åtar sig att under produktionstiden tillhandahålla en kontaktperson som finns
tillgänglig under hela produktionstiden. Beställaren åtar sig också att tillhandahålla texter
och/eller textunderlag samt att skaffa de godkännande som ev. behövs vad gäller bilder/
logotyper och texter. Vid digitalt färdigt material skall bilder och logotyper vara i CMYK och i
tiff och logotyper vektoriserade eps-filer.

Datum

04-06-10


