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Sammanfattning	  

Digaloo	  är	  ett	  svenskt	  digitaltryckeri	  och	  producerar	  tryck	  på	  papper.	  Företaget	  ligger	  

placerat	  i	  Stockholms	  innerstad	  och	  har	  varit	  i	  produktion	  i	  elva	  år.	  De	  trycker	  allt	  från	  

visitkort,	  foldrar,	  böcker	  och	  affischer.	  Digaloo	  satsar	  idag	  på	  att	  utveckla	  sig	  själva.	  Detta	  

beror	  till	  stor	  del	  på	  att	  marknaden	  är	  hård	  bland	  dem	  och	  deras	  konkurrenter,	  företagen	  

behöver	  ständigt	  ligga	  i	  framkant	  gällande	  trycktekniken	  som	  ständigt	  utvecklas.	  Denna	  

rapport	  redovisar	  utvecklingen	  av	  ett	  idéförslag	  för	  att	  förbättra	  Digaloos	  digitala	  

tryckprocess.	  Fokus	  ligger	  på	  tryckoriginalen.	  Det	  är	  ett	  idéförslag	  på	  en	  kundmanual	  som	  

har	  utvecklats	  i	  syfte	  för	  att	  öka	  kunskapen	  hos	  deras	  kunder	  i	  hur	  man	  skapar	  ett	  tryckbart	  

original.	  	  

	  

För	  att	  genomföra	  denna	  uppgift	  har	  intervjuer	  och	  observationer	  gjorts.	  Slutsatser	  har	  

analyserats	  utifrån	  resultatet	  och	  genomförandet.	  Förhoppningsvis	  kan	  denna	  rapport	  bidra	  

med	  kunskap	  och	  vara	  av	  intresse	  för	  intresserade	  kring	  utvecklingen	  av	  design	  och	  

formgivning.	  

	  

	  

Nyckelord	  

Manual,	  Grafisk	  design,	  Digitaltryck,	  Idéförslag,	  Tryckteknik,	  Digaloo	  
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Abstract	  

Digaloo	  is	  a	  Swedish	  digital	  printing	  and	  produce	  prints	  on	  paper.	  The	  company	  is	  located	  in	  

Stockholm	  and	  has	  been	  in	  production	  for	  11	  years.	  Digaloo	  print	  everything	  from	  business	  

cards,	  brochures,	  books	  and	  posters.	  Digaloo	  are	  focusing	  on	  developing	  themselves.	  This	  

largely	  depends	  on	  the	  market	  is	  fierce	  among	  them	  and	  their	  competitors,	  companies	  need	  

to	  constantly	  be	  at	  the	  forefront	  of	  printing	  technology	  that	  is	  constantly	  evolving.	  This	  

report	  describes	  the	  development	  of	  a	  proposed	  idea	  for	  improving	  Digaloos	  digital	  printing	  

process.	  The	  focus	  is	  on	  originals	  and	  prints.	  It	  is	  a	  proposed	  idea	  to	  a	  customer	  manual	  that	  

has	  been	  developed	  in	  order	  to	  increase	  knowledge	  of	  their	  clients	  in	  how	  to	  create	  a	  

printable	  original.	  

	  

To	  accomplish	  this	  task,	  interviews,	  and	  observations	  made.	  Conclusions	  have	  been	  analyzed	  

based	  on	  the	  results	  and	  implementation.	  Hopefully,	  this	  report	  can	  contribute	  knowledge	  

and	  be	  of	  interest	  for	  those	  interested	  in	  developing	  design	  and	  styling.	  

	  

Keywords	  

Manual,	  Graphic	  Design,	  Digital	  Printing,	  Proposed	  Idea,	  Printing	  technology,	  Digaloo	  
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Begreppsdefinition	  

Nedan	  definieras	  begrepp	  och	  ord	  som	  förekommer	  i	  denna	  uppsats.	  	  

Brief:	  Kortfattat	  sammandrag	  av	  till	  exempel	  en	  idé.	  

Dpi:	  Står	  för	  dots	  per	  inch,	  bildpunkter	  per	  tum.	  Det	  är	  en	  måttenhet	  för	  bildupplösning.	  	  

Originalare:	  Yrkesbenämning	  för	  den	  som	  färdigställer	  bilder	  och	  texter	  till	  ett	  tryckfärdigt	  

material.	  

Original:	  Kallas	  även	  ”ursprungsoriginal”	  och	  är	  det	  material	  kunden	  skickar	  till	  tryckeriet	  

som	  skall	  tryckas	  upp.	  	  

Prepress:	  Är	  ett	  samlingsbegrepp	  på	  allt	  arbete	  som	  görs	  innan	  tryckningen.	  Exempelvis	  	  

typografering	  och	  montering	  av	  bilder.	  Arbetet	  görs	  digitalt	  med	  hjälp	  av	  datorer.	  

Bigning:	  En	  process	  där	  pappret	  får	  en	  inpressning,	  för	  att	  lättare	  kunna	  vikas.	  

Falsning:	  Annat	  ord	  för	  att	  vika	  ett	  papper.	  

Renskärning:	  När	  trycksaken	  skärs	  ut	  från	  ett	  ark.	  	  

Klammerhäftning:	  Trycksaken	  häftas	  ihop	  med	  hjälp	  av	  en	  klammer.	  

Wire-‐o	  bindning:	  Är	  ett	  bindningssätt	  som	  använder	  sig	  av	  Wire-‐o-‐	  spiral.	  

Hålborrning:	  Hål	  som	  görs	  i	  trycksaken.	  För	  till	  exempel	  ett	  snöre,	  hållare	  och	  nål.	  

Stansning:	  Likt	  ”hålborrning”	  dock	  så	  kan	  mönster	  och	  texter	  skäras	  ut.	  	  

Perforering:	  Är	  en	  rad	  av	  flera	  hål	  i	  papper	  för	  att	  underlätta	  separering.	  

Foliering:	  Ett	  slags	  folie	  placeras	  på	  trycksaken	  och	  är	  en	  vanligt	  förekommande	  effekt.	  Det	  

ger	  en	  glänsande	  metalliskyta	  som	  kan	  göras	  i	  flera	  olika	  färger,	  oftast	  över	  text	  eller	  bilder.	  	  	  

Laminering:	  Är	  ett	  material	  som	  kan	  strykas	  på	  trycket	  för	  att	  ge	  en	  extra	  hållbar	  yta.	  	  

Prägling: Präglingen	  är	  ett	  upphöjt	  eller	  nedsänkt	  tryck	  i	  pappret.  

Variabelfilhantering:	  Hantering	  av	  en	  fil	  med	  variabler.	  Kan	  användas	  vid	  tryckning	  av	  

visitkort.	  	  	  	  
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1.	  Inledning	  
Att	  applicera	  ett	  mönster	  på	  ett	  plant	  underlag,	  papper	  eller	  textiler	  kallas	  tryck	  och	  har	  

används	  i	  flera	  år	  och	  generationer.	  Fram	  till	  1400-‐talet	  framställdes	  tryck	  mestadels	  för	  

hand	  främst	  böcker,	  exemplar	  för	  exemplar.	  Tryckteknikerna	  fanns	  men	  gav	  inte	  tillräckligt	  

bra	  resultat.	  Trycktekniken	  bestod	  oftast	  av	  träblock	  med	  utskuren	  text	  och	  ibland	  bilder	  

som	  sedan	  doppades	  i	  bläck	  som	  trycktes	  på	  papper.1	  

	  

Idag	  används	  alla	  möjliga	  maskiner	  och	  tekniker	  för	  att	  trycka	  stora	  som	  små	  upplagor.	  Det	  

finns	  olika	  trycktekniker	  och	  beroende	  på	  vilken	  som	  används	  anpassar	  företagen	  sin	  

produktion	  efter	  den,	  i	  vad	  som	  bäst	  lämpar	  sig	  just	  för	  deras	  tryckteknik.	  Reklam	  är	  en	  stor	  

del	  av	  tryckmarknaden	  vilket	  leder	  att	  tryckerierna	  påverkas	  av	  marknadsföringens	  upp-‐	  

och	  ned	  gångar.	  2011	  skedde	  en	  dämpning	  av	  tryck	  på	  reklammarknaden,	  samtidigt	  som	  

andra	  medium	  fortsatte	  att	  öka.	  Totalt	  köptes	  det	  reklam	  för	  närmare	  7	  miljarder	  kronor	  

under	  tredje	  kvartalet	  i	  Sverige.	  2	  

	  
Figur	  Tillväxt	  per	  mediegrupp	  Q3-‐2011	  
Procentuell	  förändring	  jämfört	  med	  samma	  period	  föregående	  år,	  löpande	  priser	  

	  
Källa	  IRM	  

	  

2012	  skedde	  en	  ökning	  igen	  gällande	  tryck	  inom	  sponsring,	  mässor	  och	  event.3	  För	  att	  se	  

ökningen	  grafiskt	  se	  bilaga	  6	  för	  mer	  information.	  De	  flesta	  tryckföretag	  är	  idag	  vana	  med	  

                                                
1	  Tekniska	  museet,	  Bokens	  historia,	  http://www.tekniskamuseet.se/1/890.html	  
2	  Irm,	  Pressmeddelande.	  http://www.irm-‐media.se/pdf_public/pressmeddelande_q3-‐11.pdf	  
3	  Irm,	  Pressmeddelande.	  http://www.irm-‐media.se/pdf_public/pressmeddelande_arsrapport_2012.pdf	  
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upp-‐	  och	  nedgångar.	  Det	  är	  inte	  enbart	  reklamvärlden	  som	  styr	  förutsättningarna	  men	  den	  

har	  en	  stor	  påverkan	  på	  tryckföretag.	  	  

	  

Idag	  kan	  trycktekniken	  delas	  in	  i	  två	  grupper.	  Den	  ena	  är	  tryckformasbaserade	  trycktekniker	  

och	  den	  andra	  icke-‐tryckformasbaserade	  trycktekniker.4	  Det	  är	  den	  senaste	  tekniken	  denna	  

rapport	  kommer	  att	  handla	  om.	  Den	  här	  rapporten	  kommer	  fokusera	  på	  mitt	  arbete	  med	  att	  

komma	  på	  en	  lösning	  för	  att	  förbättra	  Digaloos	  tryckprocess	  utan	  att	  ändra	  det	  nuvarande	  

systemet.	  Inriktningen	  är	  deras	  originalhantering	  och	  vad	  som	  är	  problematiskt.	  

Förhoppningsvis	  kan	  denna	  rapport	  bidra	  med	  kunskap	  om	  tryck,	  dess	  tekniker	  och	  krav	  

gällande	  original	  och	  produktion.	  	  

1.1.	  Digitaltryck	  	  
Digitaltryck	  är	  en	  modern	  tryckteknik	  och	  är	  ett	  samlingsnamn	  för	  flera	  olika	  tryckmetoder.	  

Tekniken	  och	  maskinerna	  utvecklas	  varje	  år	  vilket	  medför	  förändringar	  så	  som	  effektivare	  

maskiner	  och	  billigare	  kostnader.	  Digitaltryck	  används	  framförallt	  vid	  mindre	  upplagor.	  	  	  

	  

Något	  som	  är	  gemensamt	  för	  samtliga	  digitala	  trycktekniker	  är	  att	  hela	  processen	  är	  digital.	  

Digitalt	  betyder	  information	  som	  uttrycks	  i	  from	  av	  bokstäver,	  siffror	  eller	  symboler,	  och	  

sker	  elektroniskt.	  Trycket	  bearbetas	  först	  digitalt	  och	  sedan	  skickas	  den	  vidare	  till	  

tryckmaskinen	  där	  de	  trycks.5	  Denna	  process	  kräver	  viss	  kunskap	  för	  att	  tryckresultatet	  

skall	  bli	  bra	  och	  hålla	  hög	  kvalité.	  Det	  som	  trycks	  kallas	  för	  original,	  det	  kan	  vara	  en	  bild	  eller	  

text	  eller	  både	  och.	  Originalet	  behöver	  ofta	  bearbetas	  innan	  de	  trycks,	  de	  anpassas	  till	  

tryckmaskinerna	  eller	  redigeras	  av	  en	  originalare	  då	  det	  skapats	  på	  ett	  felaktigt	  sätt.	  Mer	  om	  

detta	  förklaras	  i	  resultat	  kapitlet.6	  	  

1.2.	  Bakgrund	  
Digaloo	  AB	  ett	  företag	  som	  startades	  i	  2002	  av	  Jannes	  Dahlgren,	  Hasse	  Hallberg,	  Peter	  Shaw	  

och	  Tommy	  Svensson,	  alla	  med	  många	  års	  erfarenhet	  från	  olika	  områden	  inom	  den	  grafiska	  

branschen.	  Föredraget	  är	  ett	  digitaltryckeri	  som	  arbetar	  för	  att	  ständigt	  utvecklas	  när	  det	  

gäller	  digitala	  tekniker	  och	  metoder.	  Idag	  har	  företaget	  22	  anställda	  och	  ligger	  centralt	  

                                                
4	  Johansson,	  Lundberg,	  Ryberg,	  Grafisk	  Kokbok	  3.0:	  Guiden	  till	  grafisk	  produktion,	  sid	  332	  
5	  Tryckguiden,	  Digitaltryck,	  http://tryckguiden.se/digitaltryck-‐2/	  
6	  K-‐tryck,	  Original,	  http://www.k-‐tryck.se/original.html	  
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lokaliserat	  i	  Vasastan,	  Stockholm.	  Deras	  målsättning	  är	  att	  i	  nära	  samarbete	  med	  deras	  

kunder	  leverera	  individanpassade	  trycksaker	  av	  högsta	  kvalitet.	  De	  jobbar	  med	  noga	  utvald	  

utrustning	  och	  teknik	  och	  testar	  kontinuerligt	  nya	  produktionslösningar.7	  	  

	  

Digaloos	  främsta	  uppgift	  är	  att	  trycka	  lite	  mindre	  upplagor	  av	  olika	  slag.	  Det	  kan	  vara	  

visitkort,	  kataloger,	  bröllopsinbjudningar,	  foldrar	  m.m.	  Företaget	  har	  en	  del	  stora	  koncerner	  

som	  GANT	  och	  H&M	  som	  kunder,	  men	  trycker	  även	  för	  privatpersoner	  och	  mindre	  företag.	  

1.3.	  Frågeställning	  	  
Rapporten	  är	  baserad	  på	  en	  frågeställning	  som	  lyder:	  	  

	  

Huvudfråga:	  

• Hur	  gör	  man	  en	  manual	  till	  ett	  digitaltryckeri,	  med	  syfte	  att	  förbättra	  deras	  kunders	  
originalskapande?	  	  
	  

 
Underfrågor:	  

• Vad	  är	  problematiskt	  gällande	  originalen?	  

• Hur	  fungerar	  Digaloos	  produktion?	  

1.4.	  Syfte/Mål	  
Inom	  tryckprocessen	  hos	  Digaloo	  finns	  det	  en	  del	  steg	  som	  fortfarande	  behöver	  förbättras.	  

Det	  är	  främst	  originalbehandlingen	  som	  problemen	  ligger	  i.	  Kunderna	  är	  oftast	  väldigt	  

okunniga	  gällande	  hur	  ett	  korrekt	  tryckoriginal	  skapas.	  Det	  krävs	  en	  originalbehandling	  som	  

gör	  att	  tryckprocessen	  förlängs.	  	  

	  

Syftet	  med	  detta	  examensarbete	  är	  att	  skapa	  en	  användbar	  kundmanual	  i	  form	  av	  en	  fysisk	  

bok	  till	  företaget	  Digaloo.	  Den	  har	  producerats	  från	  grunden	  och	  skall	  bli	  ett	  hjälpmedel	  till	  

projektledarna	  som	  sedan	  skall	  kunna	  dela	  ut	  den	  till	  sina	  kunder.	  	  

	  

Manualens	  syfte	  är	  att	  vara	  ett	  stöd	  och	  en	  guide	  för	  hur	  kunder	  skall	  gå	  tillväga	  när	  de	  

utformar	  ett	  original	  som	  skall	  tryckas	  hos	  Digaloo.	  Den	  är	  anpassad	  till	  två	  grupper,	  

                                                
7	  Digaloo,	  Om	  Digaloo,	  http://www.digaloo.se/12532-‐Om-‐Digaloo	  
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Digaloos	  projektledare	  och	  främst	  deras	  kunder.	  Boken	  har	  även	  ett	  extra	  syfte,	  och	  det	  är	  

för	  marknadsföring.	  Den	  skall	  vara	  inspirerande	  och	  kunderna	  som	  fått	  den	  skall	  även	  få	  se	  

tidigare	  projekt	  som	  tryckt	  exempel	  på	  effekter	  (se	  begreppsförklaring).	  	  Syftet	  med	  

rapporten	  är	  att	  beskriva	  utvecklingsprocessen	  av	  idéförslaget	  till	  denna	  manual.	  	  

1.6.	  Disposition	  
Rapportens	  första	  kapitel	  Inledning	  beskriver	  projektet	  i	  stora	  drag	  tillsammans	  med	  

Bakgrund	  som	  skall	  ge	  läsaren	  en	  bättre	  förståelse	  för	  handlingen.	  Efter	  Bakgrund	  kommer	  

en	  beskrivning	  av	  Digitaltryck	  för	  att	  göra	  det	  lättare	  att	  förstå	  rapportens	  innehåll.	  

Projektets	  Avgränsningar	  tas	  upp	  tidigt	  för	  att	  sätta	  ramarna.	  Därefter	  följer	  en	  genomgång	  

av	  Teoretisk	  bakgrund,	  där	  design	  och	  förberedelser	  tar	  upp.	  En	  Tidsplan	  kommer	  sedan	  följt	  

av	  Genomförandet	  där	  de	  olika	  faserna	  i	  projektet	  beskrivs.	  Användartester	  på	  de	  prototyper	  

och	  skisser	  som	  gjorts	  beskrivs,	  där	  resultatet	  presenteras	  i	  kapitlet	  som	  kommer	  efter,	  

Resultat.	  I	  resultatet	  presenteras	  delar	  av	  projektet,	  slutresultat	  visas	  upp	  och	  beskrivs.	  

Slutligen	  kommer	  en	  Analys	  på	  arbetet	  tillsammans	  med	  Metodkritik.	  	  

1.6.	  Avgränsning	  
Idéförslaget	  har	  utvecklas	  för	  Digaloo,	  vilket	  betyder	  att	  innehållet	  och	  designen	  endast	  är	  

anpassat	  därefter.	  Målet	  var	  till	  en	  början	  att	  göra	  ett	  mindre	  fysiskt	  häfte	  som	  en	  slags	  

checklista	  åt	  Digaloos	  kunder	  för	  att	  öka	  deras	  kunskap.	  Detta	  häfte	  skulle	  även	  trycka	  upp	  

under	  projekttiden.	  Efter	  möten	  och	  diskussioner	  med	  flera	  från	  Digaloo	  och	  min	  mentor	  

Carl	  Fornstedt	  (teknikansvarig	  på	  Digaloo)	  ändrades	  projektet	  till	  ett	  mer	  omfattande	  arbete	  

som	  blev	  ett	  idéförslag	  till	  en	  manual.	  Tiden	  skulle	  inte	  räcka	  till	  för	  att	  trycka	  upp	  denna	  

under	  projekttiden.	  Manualen	  kommer	  att	  behöva	  gå	  igenom	  ett	  flertal	  underleverantörer	  

när	  den	  ska	  tryckas	  upp,	  den	  innehåller	  ett	  antal	  effekter	  som	  inte	  kan	  tryckas	  eller	  göras	  

hos	  Digaloo.	  Detta	  bidrar	  till	  ett	  tidsmoment	  som	  inte	  får	  plats	  i	  planeringen.	  Därför	  

avgränsades	  arbetet	  till	  att	  endast	  göra	  ett	  förslag	  på	  hur	  den	  skulle	  se	  ut	  och	  vad	  den	  skall	  

innehålla.	  Efter	  projekttiden	  kommer	  manualen	  att	  fortsätta	  utvecklas	  tills	  den	  finns	  i	  färdigt	  

tryckformat,	  dock	  sker	  detta	  efter	  examensarbetets	  slut.	  	  

	  

Fokus	  ligger	  i	  att	  hitta	  problem	  kring	  originalskapandet	  och	  hanteringen	  hos	  Digaloo	  och	  

deras	  kunder.	  Målet	  är	  att	  skapa	  ett	  förslag	  på	  lösning	  till	  dessa	  problem.	  Tillsammans	  med	  

text	  och	  bild	  visualisera	  och	  informera	  om	  dessa	  i	  form	  av	  en	  manual.	  Texten	  som	  skrivs	  till	  
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manualen	  kommer	  senare	  att	  bearbetas	  och	  skrivas	  om,	  dock	  kommer	  syftet	  och	  budskapet	  

att	  vara	  kvar.	  Därför	  är	  det	  den	  grafiska	  designen	  som	  har	  fått	  tagit	  mest	  plats	  i	  detta	  projekt	  

tillsammans	  med	  undersökningen	  kring	  vad	  som	  är	  problematiskt	  gällande	  originalen.	  	  

	  

Mitt	  mål	  är	  att	  skapa	  en	  inspirerande	  manual	  i	  Digalooanda	  som	  även	  är	  informativ	  för	  deras	  

kunder	  gällande	  tryckoriginal.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  företagets	  önskemål	  och	  krav	  

angående	  produkten.	  

	  

Enstaka	  intervjuer	  har	  gjorts	  med	  utvalda	  kunder	  från	  Digaloo	  som	  har	  olika	  

kunskapsnivåer	  samt	  ett	  antal	  projektledare.	  Tester	  har	  gjort	  under	  processens	  gång	  och	  

kommer	  att	  få	  fortsätta	  även	  efter	  examensarbetet.	  Manualen	  idag	  är	  endast	  ett	  förslag	  och	  

kommer	  behöva	  mer	  bearbetning	  och	  testning	  innan	  den	  går	  för	  tryck.	  	  

2.	  Teoretisk	  bakgrund	  	  
I	  detta	  avsnitt	  tar	  jag	  upp	  teorier	  som	  tillämpats	  i	  arbetet	  med	  manualen.	  Avsnittet	  syftar	  till	  

att	  ge	  en	  större	  förståelse	  kring	  design	  och	  dess	  olika	  arbetssätt.	  Här	  förklaras	  även	  

begreppen	  design	  och	  designarbete	  mer	  djupgående.	  	  

	  

2.1.	  Design	  	  
Design	  kan	  definieras	  på	  många	  olika	  sätt.	  Enligt	  stiftelsen	  Svensk	  Industridesign	  förklaras	  
begreppet	  så	  här:	  	  	  	  	  

	  

”Design	  är	  en	  arbetsprocess	  för	  att	  utveckla	  lösningar	  på	  ett	  medvetet	  och	  innovativt	  sätt	  där	  

både	  funktionella	  och	  estetiska	  krav	  ingår	  med	  utgångspunkt	  från	  brukarens	  behov.	  Design	  

tillämpas	  för	  utveckling	  av	  varor,	  tjänster,	  processer,	  budskap	  och	  miljöer.”8	  	  

	  

Förklaring	  på	  begreppet	  design	  har	  här	  fått	  sin	  innebörd	  i	  denna	  rapport	  utifrån	  

ovanstående	  citat	  från	  SVID.	  SVID	  beskriver	  design	  som	  ett	  arbeta	  för	  att	  utveckla	  en	  tjänst.	  

Målet	  är	  att	  tjänsten	  skall	  bli	  lösningen	  och	  spela	  dess	  syfte,	  funktion	  eller	  profil.	  Det	  gäller	  

att	  lösningen	  även	  är	  attraktiv	  för	  målgruppen.9	  Designprocess	  är	  vad	  man	  kan	  kalla	  en	  

arbetsmetod	  som	  används	  av	  en	  designer	  under	  arbetets	  gång.	  Det	  finns	  olika	  

                                                
8	  	  SVID,	  http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/Om-‐design/Designordlista/#Design	  
9	  	  Ibid,	  http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/Om-‐design/Designordlista/#Design%20av%20tjänster	  
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designdiscipliner	  där	  processen	  variera	  i	  utseende.	  Processen	  delas	  upp	  och	  karaktäriseras	  

beroende	  på	  användning	  av	  metod.	  Beroende	  på	  förhållandet	  till	  de	  produkter	  eller	  tjänster	  

som	  processen	  skall	  resultera	  i.	  Resultatet	  skall	  under	  processen	  förhållit	  sig	  till	  

uppdragsgivarens	  mål	  och	  vision	  samt	  etiska	  och	  funktionella	  upplevelser	  hos	  användaren.10	  

	  

2.2.	  Designprojekt	  
Enligt	  Svensk	  Industridesign	  kan	  ett	  designprojekt	  delas	  in	  i	  tre	  delar.	  Jag	  har	  inriktat	  mig	  på	  

den	  första	  och	  andra	  fasen	  vilket	  är	  förberedelser	  och	  designarbete.	  
1. Förberedelser	  	  

2. Designarbetet	  	  

3. Implementering11	  
	  

2.3.	  Förberedelser	  	  
Innan	  ett	  projekt	  börjar	  gäller	  det	  att	  har	  rätt	  grund	  och	  förutsättningar.	  Det	  finns	  enligt	  

SVID	  ett	  antal	  frågor	  som	  bör	  besvaras	  innan	  designarbetet	  drar	  igång.	  Här	  är	  några	  

exempel:	  

	  

Hur	  upplevs	  ert	  varumärke?	  	  

Hur	  kommunicerar	  ni	  ert	  budskap?	  	  

Vilka	  är	  era	  kunder?	  	  

Hur	  når	  er	  produkt	  ut	  på	  marknaden?	  

	  

Utgångspunkter	  i	  en	  design	  ligger	  i	  beställaren	  eller	  verksamhetens	  värderingar.	  En	  analys	  

av	  verksamhetens	  styrkor	  och	  svagheter	  ger	  en	  bra	  förutsättning	  till	  att	  skapa	  mål	  och	  

visioner	  och	  där	  efter	  få	  en	  tydligare	  bild	  i	  vad	  som	  behöver	  göras.12	  Kunskap	  om	  marknaden	  

är	  en	  central	  del	  av	  förberedelserna	  inom	  design.	  Insikt	  för	  verksamhetens	  målgrupp	  och	  

behoven	  från	  användarna.	  För	  att	  lyckas	  skapa	  en	  attraktiv	  produkt	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  reda	  

på	  hur	  användaren	  kommer	  att	  uppleva	  den	  och	  hela	  tiden	  ha	  det	  i	  åtanke	  kring	  

designprocessen.13	  

	  
                                                
10	  SVID,	  http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/Om-‐design/Designordlista/#Designprocessen	  
11	  Ibid,	  http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/	  
12	  Ibid,	  http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/1-‐Forberedelse/Verksamheten/	  
13	  Ibid,	  http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/1-‐Forberedelse/Marknaden/	  
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2.4.	  Designarbete	  
Designarbete	  är	  den	  andra	  fasen	  i	  ett	  projektarbete.	  I	  denna	  fas	  görs	  ett	  kreativt	  arbete	  

utifrån	  den	  tidigare	  fasen	  (förberedelser)	  där	  analyser	  och	  användarstudier	  har	  gjorts.	  Här	  

skapas	  då	  ett	  antal	  konceptförslag	  utifrån	  tidigare	  förberedelser.	  	  

	  

Det	  är	  fortfarande	  användaren	  som	  är	  i	  fokus,	  därför	  behövs	  det	  göras	  flera	  studier.	  

Kvalitativa	  och	  kvantitativa	  studier,	  omvärldstudier,	  samtal	  och	  tester	  bör	  göras	  med	  

målgruppen.	  Resultaten	  skall	  sedan	  analyseras	  och	  kommer	  då	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  

konceptutvecklingen.14	  

	  

En	  idé	  kan	  presenteras	  på	  flera	  olika	  sett.	  Det	  kan	  vara	  i	  pappersskisser,	  datoranimeringar,	  

enkla	  modeller	  eller	  flödesscheman	  det	  beror	  helt	  på	  vad	  som	  skall	  designas	  och	  hur	  

uppdraget	  ser	  ur.	  Här	  kan	  det	  vara	  bra	  att	  få	  in	  synpunkter	  från	  flera	  håll.	  Det	  är	  en	  fördel	  att	  

diskutera	  konceptet	  och	  idéerna	  med	  företaget	  men	  även	  de	  anställda	  och	  kunderna.15	  

	  

Här	  är	  exempel	  på	  saker	  rörande	  planering	  och	  genomförande	  av	  konceptet,	  som	  bör	  granskas:	  

	  

”Återkoppla	  till	  designbriefen	  och	  analyserna	  

Värdera	  helhetskoncepten	  

Kombinera	  fackkunskap	  och	  intuition	  

Fokusera	  på	  varför	  konceptet	  fungerar	  baserat	  på	  briefen	  och	  inte	  på	  ”gillar	  du	  det	  här?"	  

Strategisk	  anpassning	  till	  er	  verksamhets	  mål	  

Konceptets	  särart	  ("Är	  vi	  unika?")	  

Marknadspotential	  

Distributionsmöjligheter	  

Utvecklingstid	  

Produktionsmöjligheter	  

Kalkyler”	  16	  
	  
Dessa	  exempel	  är	  tagna	  från	  SVIDs	  hemsida	  se	  fotnot.	  

	  

	  

	  

	  

                                                
14	  Svid,	  http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/2-‐Designarbetet/Analys-‐och-‐anvandarstudier/	  
15	  Ibid,	  http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/2-‐Designarbetet/3-‐Forslag/	  
16	  Ibid,	  http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/2-‐Designarbetet/4-‐Genomforande/	  
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Efter	  att	  konceptet	  är	  färdigställt	  är	  det	  dags	  att	  ta	  fram	  en	  testversion	  eller	  prototyp	  som	  

skall	  utredares	  och	  testas.	  Här	  kan	  det	  ske	  flera	  justeringar	  och	  det	  kan	  tillkomma	  

komplikationerna	  och	  behöver	  där	  med	  göras	  kompletteringar.	  Koncept	  fasen	  behövs	  ibland	  

gås	  tillbaka	  till	  för	  att	  utvärderas	  ytterligare.	  SVID	  menar	  på	  att	  i	  varje	  nytt	  steg	  som	  tas	  i	  

designprocessen	  medför	  nya	  möjligheter	  eller	  nya	  problem.	  För	  att	  alla	  parter	  i	  projektet	  

skall	  ha	  en	  chans	  att	  kunna	  vara	  delaktiga	  och	  ha	  en	  förståelse	  för	  processen	  

rekommenderas	  det	  att	  ta	  mindre	  steg	  i	  stället	  för	  stora.	  Sedan	  när	  alla	  är	  nöjda	  är	  det	  dags	  

att	  ta	  fram	  underlag	  för	  själva	  produktionen.17	  

3.	  Tidsplan	  
Tidsplanen	  utgjordes	  av	  en	  WBS	  och	  ett	  PERT-‐diagram	  för	  detta	  arbete.	  Arbetet	  har	  bestått	  

av	  milstolpar	  ett	  strukturerat	  schema	  med	  loggboksanteckningar	  och	  regelbundna	  möten	  för	  

att	  hålla	  tidsplanen.	  	  

	  

3.1.	  WBS	  
Work	  breakdown	  structure,	  kan	  översätta	  som: Arbetsnedbrytningsstruktur,	  eller	  som	  

lättast	  skrivs	  WBS.	  WBS	  är	  en	  metod	  för	  att	  strukturera	  ett	  arbete	  genom	  att	  bryta	  ner	  

aktiviteterna	  i	  mindre	  delar.	  Detta	  ger	  en	  större	  förståelse	  över	  projektet,	  och	  det	  blir	  lättare	  

att	  planera	  arbetet.	  Jag	  har	  skapat	  en	  WBS	  (se	  bilaga	  1)	  i	  vilken	  det	  finns	  tre	  huvudområden:	  

design,	  informationsamling,	  och	  rapportdelen.	  	  Inom	  dessa	  huvuddelar	  har	  jag	  kategoriserat	  

alla	  underaktiviteter	  i	  arbetet	  enligt	  de	  sätt	  som	  Hydén	  beskriver.18	  

	  

3.2.	  PERT-‐diagram	  
Program	  Evaluation	  and	  Review	  Technique	  eller	  kallat	  PERT	  översätts	  till:	  

Programutvärdering	  och	  teknikgranskning.	  Det	  är	  en	  metod	  för	  optimering	  inom	  bland	  annat	  

projektplanering.	  Ett	  PERT-‐diagram	  skapades	  till	  detta	  projekt	  för	  att	  se	  tidsåtgången	  (se	  

bilaga	  1).	  Hydén	  beskriver	  det	  i	  att	  man	  ställer	  upp	  de	  olika	  aktiviteterna	  för	  att	  sedan	  kunna	  

se	  vilket	  förhållande	  de	  har	  till	  varandra.	  PERT-‐diagrammet	  visar	  tydligt	  beroendet	  hur	  

beroende	  aktiviteterna	  är	  av	  varandra.	  19	  	  

                                                
17	  SVID,	  Genomförande.	  http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/2-‐Designarbetet/4-‐Genomforande/	  
18	  Hydén,	  Johan,	  KAMP	  –	  En	  projektmodell	  sid.	  34-‐37	  
19	  Ibid,	  sid.	  37-‐41	  
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4.	  Metodavsnitt	  
I	  det	  här	  kapitlet	  beskrivs	  genomförandet	  av	  manualen.	  Projektet	  började	  med	  en	  

initierande	  fas	  där	  idén	  framställdes.	  Intervjuer	  och	  observationer	  gjordes	  därefter	  för	  att	  få	  

den	  kunskap	  som	  behövdes	  för	  att	  utforma	  manualen.	  Strax	  efter	  att	  all	  information	  var	  

insamlad	  och	  sammanställd,	  tog	  designfasen	  vid.	  Designfasen	  beskriver	  de	  olika	  moment	  

som	  varit	  viktiga	  under	  skapandet	  och	  olika	  designval.	  	  

	  

4.1.	  Initierande	  fas	  
I	  denna	  fas	  framställdes	  idén.	  Ett	  möte	  hölls	  med	  Digaloos	  VD	  och	  teknikansvarig.	  En	  

diskussion	  kring	  vad	  företaget	  saknade	  och	  behövde	  resulterade	  i	  en	  idé	  om	  att	  skapa	  en	  

kundmanual.	  

	  

4.2.	  Fastställande	  av	  idé	  
I	  den	  initierande	  fasen	  togs	  beslutet	  om	  hur	  jag	  skulle	  lösa	  detta	  projekt.	  En	  liten	  

förundersökning	  gjordes	  för	  att	  se	  vad	  som	  skulle	  kunna	  vara	  relevant	  att	  bygga	  manualen	  

på.	  Där	  granskade	  jag	  andra	  manualer,	  pratade	  med	  anställda	  på	  Digaloo	  och	  sökte	  fakta	  på	  

nätet	  kring	  problem	  gällande	  digitaltryck	  och	  originalen.	  Skisser	  och	  idéförslag	  på	  olika	  

typer	  av	  lösningar	  gjordes	  och	  till	  slut	  var	  idén	  fastställd.	  	  

	  

4.2.1	  Undersökning	  
Två	  olika	  undersökningar	  har	  gjorts	  för	  att	  få	  en	  bättre	  förståelse	  om	  företaget,	  deras	  

önskemål	  angående	  manualen	  och	  kundernas	  behov.	  Undersökningarna	  är	  uppdelade	  i	  

intervjuer	  och	  observationer.	  Båda	  delarna	  har	  genomförts	  av	  mig	  och	  är	  baserade	  på	  Judith	  

Bells	  teorier	  om	  intervjumetoder.	  	  

	  

4.2.1.1.	  Intervjuer	  	  
De	  flesta	  intervjuer	  är	  gjorda	  efter	  Bells	  ostrukturerade	  intervjumodell	  men	  även	  en	  del	  

semi-‐	  strukturerade	  intervjuer	  har	  genomförts.20	  11	  stycken	  personer	  från	  Digaloo	  har	  

intervjuats,	  alla	  från	  olika	  arbetsområden	  för	  att	  få	  en	  inblick	  i	  hur	  företaget	  fungera	  och	  hur	  

deras	  arbetssätt	  flödar.	  Projektledare,	  tekniker,	  VD:n,	  ekonomer	  och	  tryckare	  blev	  

intervjuade.	  Frågorna	  som	  ställdes	  handlade	  om	  hur	  de	  arbetar,	  även	  om	  vad	  som	  är	  

                                                
20	  Bell,	  Judith,	  Forskningsmetodik;	  Introduktion	  till,	  sid.	  159-‐163	  



 16 

problematiskt	  med	  originalhanteringen	  och	  vad	  de	  önskar	  stå	  i	  manualen	  som	  riktar	  sig	  till	  

deras	  kunder.	  	  Efter	  att	  jag	  samlat	  in	  informationen	  och	  sammanställt	  den	  kunde	  jag	  hitta	  

flera	  tydliga	  mönster	  i	  vad	  som	  är	  problematiskt	  i	  processen	  med	  originalen.	  Utifrån	  dessa	  

tydliga	  problem	  sattes	  grunden	  till	  manualen.	  Tack	  vare	  grundliga	  svar	  och	  förklaringar	  från	  

intervjuerna	  fick	  jag	  en	  bra	  förståelse	  i	  företagets	  produktion	  och	  verksamhet	  vilket	  har	  

gjort	  det	  lättare	  att	  ta	  till	  sig	  problemen	  och	  på	  så	  sätt	  också	  hitta	  en	  lösning	  på	  dem.	  	  

	  

Intervjuerna	  fortsatte	  även	  under	  projektets	  gång.	  Jag	  valde	  ut	  4	  projektledare	  för	  att	  

kontrollera	  att	  min	  insamlade	  information	  stämde,	  detta	  gjordes	  för	  att	  vara	  säker	  på	  att	  

mina	  resultat	  var	  sanna	  och	  inte	  ändrades.	  	  

	  

Digaloos	  kunder	  är	  de	  främsta	  användarna	  gällande	  manualen	  vilket	  gjorde	  det	  viktigt	  att	  ta	  

reda	  på	  deras	  syn	  på	  originalhanteringen	  och	  om	  de	  upplever	  något	  som	  är	  problematiskt.	  

Men	  hjälp	  av	  några	  projektledare	  valdes	  7	  olika	  kunder	  ut.	  	  Några	  av	  dem	  har	  tryckt	  tidigare	  

hos	  Digaloo,	  andra	  var	  relativt	  nya	  och	  en	  var	  helt	  ny.	  Jag	  ville	  ha	  en	  bred	  grupp	  kunder,	  

vissa	  med	  större	  erfarenhet	  kring	  tryckteknik	  och	  några	  med	  nästan	  ingen	  alls.	  Detta	  på	  

grund	  av	  tid	  kunna	  intervjua	  färre	  men	  samtidigt	  få	  med	  ett	  så	  brett	  perspektiv	  som	  möjligt	  

från	  kunderna.	  Jag	  valde	  att	  fokusera	  på	  kvalité	  framför	  kvantitet.	  5	  av	  intervjuerna	  genom	  

telefonintervjuer,	  tiden	  låg	  mellan	  20	  till	  40	  minuter	  per	  samtal.	  Det	  andra	  2	  mötena	  gjordes	  

öga	  mot	  öga	  på	  Digaloos	  kontor.	  Dessa	  samtal	  varade	  i	  ca	  30	  minuter	  var.	  Digitalcenter	  och	  

Shiny	  Happy	  är	  två	  av	  de	  större	  företagskunderna	  som	  intervjuats,	  som	  även	  har	  goda	  

kunskaper	  inom	  tryckteknik.	  Svarsresultatet	  presenteras	  anonymt	  då	  några	  av	  kunderna	  

inte	  vill	  namnges.	  	  

	  

4.2.1.2.	  Observationer	  
Under	  projektets	  gång	  har	  jag	  jobbat	  som	  originalare	  på	  Digaloo.	  Det	  har	  gett	  mig	  många	  

tillfället	  att	  observera	  arbetsförhållandena	  och	  själv	  kunna	  dra	  slutsatser	  kring	  vad	  som	  

kunderna	  gör	  fel	  och	  hur	  de	  skall	  förklaras	  i	  manualen.	  	  Jag	  har	  följt	  med	  projektledarna	  på	  

flera	  av	  sina	  kundmöten,	  samt	  arbetat	  med	  att	  sätta	  och	  redigera	  original.	  Denna	  observation	  

är	  utförd	  efter	  Bells	  observationsmodell	  som	  kallas	  deltagande	  observation.21	  

	  

                                                
21	  Bell,	  Judith,	  Forskningsmetodik;	  introduktion	  till,	  sid.	  189-‐191	  
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5.	  Datainsamling	  	  
Här presenteras material från några av intervjuerna. Detta resultat har tagits fram för jag skulle få 

en bättre förståelse för företaget och deras produktion. Datainsamling har varit till hjälp för att 

utforma manualen grafiska och textmässigt.  

	  

5.1.	  Digitaltryck	  
Intervju	  gjord	  med	  Digaloos	  teknikchef	  Carl	  Fornstedt,	  här	  berättar	  han	  om	  digitaltryck	  och	  

hur	  det	  används:	  	  	  

	  

Det	  finns	  två	  olika	  trycktekniker	  som	  kan	  delas	  upp	  i	  tryckformsbaserade	  trycktekniker	  och	  

icke-‐tryckformsbaserade	  trycktekniker.	  Det	  är	  icke-‐tryckformsbaserade	  trycktekniker	  som	  

kallas	  Digitaltryck	  och	  som	  Digaloo	  använder	  sig	  av.	  Denna	  metod	  har	  inte	  en	  tryckform	  som	  

är	  statiskt	  utan	  använder	  sig	  av	  inkjet	  kallat	  bläckstråle	  och	  xerografi	  som	  är	  elektrigrafik.	  

Tryckformsbaserade	  trycktekniker	  använder	  statiska	  tryckformar	  som	  är	  fysiska,	  och	  med	  

hjälp	  av	  formarna	  byggs	  tryckbilden	  upp.	  Denna	  metod	  kallas	  för	  offset	  och	  används	  inte	  hos	  

Digaloo.	  	  

	  

Digitaltryck	  används	  oftast	  när	  mindre	  upplagor	  trycks.	  Det	  går	  oftast	  snabbt	  och	  smidig,	  och	  

har	  även	  fördelen	  att	  enkelt	  kunna	  förändra	  innehållet	  på	  trycksaken	  eftersom	  det	  går	  att	  

trycka	  exakt	  det	  antal	  och	  i	  den	  formen	  du	  vill	  ha.	  Vanliga	  trycksaker	  för	  digitaltryck	  är	  

broschyrer,	  direktreklam,	  foldrar,	  profilmaterial	  och	  visitkort.	  Digitaltrycksanvändningen	  har	  

ökat	  de	  senaste	  åren	  och	  börjar	  allt	  mer	  att	  komplicera	  den	  traditionella	  trycktekniken	  

offset.	  Offsettryck	  passar	  till	  lite	  större	  upplagor,	  de	  ger	  en	  möjlighet	  att	  trycka	  i	  PMS-‐färger	  

som	  ger	  exakt	  dimension	  och	  djup	  till	  varje	  enskild	  kulör.	  	  

	  

Exempel	  på	  stora	  upplagor	  och	  som	  passar	  att	  tryckas	  i	  offsettryck	  är	  brevpapper,	  

broschyrer,	  folders,	  kuvert	  och	  visitkort.	  	  

	  

Digitaltryck	  till	  skillnad	  från	  konventionella	  tryckmetoder	  som	  offset,	  överför	  information	  i	  

en	  hel	  digitalprocess.	  Färgåtergivningen	  är	  bra	  gällande	  digitaltryck	  i	  de	  flesta	  fall,	  dock	  inte	  

samma	  som	  för	  offset.	  Fördelarna	  med	  digitaltryck	  till	  skillnad	  från	  offset	  är	  att	  det	  inte	  

behövs	  några	  tryckplåtar	  vilket	  gör	  att	  det	  enkelt	  går	  att	  ändra	  tryckets	  utseende	  sent	  i	  

produktionen.	  	  
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Delar	  av	  tryck	  som	  sidor	  i	  en	  bok,	  avsnitt	  ur	  brev,	  broschyrer	  eller	  annat	  kan	  plockas	  ihop	  

och	  anpassas	  efter	  kunden	  eller	  mottagarens	  behov	  till	  låga	  kostnader.	  	  

	  

När	  upplagan	  är	  tryck	  är	  den	  klar	  för	  efterbehandling	  eller	  distribution	  direkt	  eftersom	  den	  

är	  torr	  direkt	  efter	  att	  det	  kommit	  ut	  ur	  tryckmaskinen.	  En	  annan	  skillnad	  jämfört	  med	  offset	  

är	  att	  tryckkostnaderna	  oftast	  är	  lite	  högre	  gällande	  digitaltryck,	  däremot	  är	  

startkostnaderna	  betydligt	  lägre.	  	  En	  annan	  fördel	  med	  digitaltryck	  är	  att	  en	  utgivare	  eller	  

kund	  hos	  företaget	  kan	  spara	  sina	  projekt	  utan	  någon	  kostnad.	  När	  väl	  efterfrågan	  efter	  fler	  

trycka	  exemplar	  behövs	  finns	  de	  sparade	  i	  en	  databas	  och	  kan	  lätt	  plockas	  fram	  ändras	  och	  

sedan	  tryckas.	  Som	  sagt	  är	  digitaltryck	  är	  lämpat	  för	  mindre	  upplagor	  de	  vanligaste	  

produktionerna	  under	  min	  tid	  hos	  Digaloo	  har	  varit	  visitkort,	  inbjudningar,	  broschyrer	  och 

etiketter.	  22	  

	  

5.2.	  Digaloos	  produktion	  
Intervju	  gjord	  med	  Carl Fornstedt, Jonny Wessberg och Jannes Dahlgren VD för Digaloo. Här 

förklaras Digaloos produktion:  

 	  

Det	  finns	  ett	  kundteam	  på	  7	  projektledare	  som	  håller	  kontakten	  med	  kunderna.	  Det	  är	  

kunderna	  som	  först	  kontaktar	  Digaloo	  genom	  att	  ringa	  eller	  maila	  någon	  i	  kundteamet.	  

Kundteamet	  skall	  vägleda	  kunden	  genom	  hela	  projektet.	  De	  skall	  hjälpa	  kunden	  med	  frågor	  

och	  funderingar	  kring	  produkten,	  allt	  från	  att	  kunna	  rekommendera	  lämpligt	  papper	  för	  

trycksaken	  till	  att	  sätta	  en	  offert	  på	  arbetet.	  	  

	  

Efter	  att	  offerten	  är	  godkänd	  skickar	  kunden	  sitt	  original	  till	  Digaloos	  FTP-‐server	  eller	  

lämnar	  in	  en	  CD,	  DVD	  eller	  USB.	  Originalet	  skickas	  sedan	  vidare	  till	  prepressavdelningen	  där	  

ett	  teknikteam	  sitter	  och	  behandlar	  originalen	  innan	  de	  skickas	  för	  tryck.	  Arbetet	  sker	  i	  

Macmiljö	  med	  tillgång	  till	  samtliga	  grafiska	  program.	  Digaloo	  erbjuder	  variabelfilhantering,	  

enklare	  bildretuscher	  och	  en	  del	  layout	  arbete.	  När	  originalet	  är	  anpassat	  och	  klart	  skickas	  

de	  till	  tyckavdelningen	  där	  tryckteknikerna	  tar	  vid.	  Originalet	  granskas	  ytterligare	  och	  sedan	  

går	  det	  till	  tryck.	  	  

	  
                                                
22	  Fornstedt,	  Carl;	  Tekniker	  i	  teknikteamet	  på	  Digaloo.	  Intervju	  
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Digaloo	  använder	  två	  av	  marknadens	  bästa	  och	  mest	  tekniskt	  utvecklade	  

digitaltryckspressar,	  HP	  Indigo	  5000	  och	  3050.	  Tryckmetoden	  kallas	  även	  digital	  offset	  och	  

använder	  en	  flytande	  färg	  som	  ger	  ett	  nästintill	  offsetlikt	  tryckresultat.	  Kvalitetsskillnaden	  är	  

idag	  ytterst	  liten	  och	  är	  svårt	  att	  se	  skillnad	  på	  traditionellt	  tryck	  och	  Digaloos	  digitaltryck.	  	  

	  

När	  trycket	  är	  utskrivet	  och	  klart	  behöver	  den	  oftast	  efterbehandlas.	  Digaloo	  har	  ett	  eget	  

bokbinderi	  som	  är	  helt	  anpassat	  efter	  digitaltryckets	  behov.	  Digaloo	  utförde	  flesta	  och	  

vanligaste	  efterbehandlingsmetoderna	  som	  bigning,	  falsning,	  renskärning,	  klammerhäftning,	  

wire-‐o	  bindning,	  hålborrning,	  plockning,	  paketering	  och	  distribution.	  	  

	  

Övriga	  arbeten	  som	  stansning,	  perforering,	  foliering,	  UV-‐lack	  och	  laminering	  görs	  av	  ett	  väl	  

inarbetat	  kontaktnät	  med	  kunniga	  underleverantörer.	  När	  väl	  trycksaken	  är	  efterbehandlad	  

skall	  den	  levereras.	  Trycksaken	  paketeras	  och	  levereras	  antingen	  till	  kunden	  eller	  direkt	  till	  

dess	  mottagare.23	  

	  

6.	  Designfasen	  
Datainsamlingen	  som	  presenterades	  innan	  var	  viktig	  att	  slutföra	  innan	  denna	  fas	  kunde	  

starta.	  Designfasen	  krävde	  omfattande	  planering,	  här	  beskrivs	  vilka	  designval	  som	  har	  

gjords	  och	  varför.	  En	  redogörelse	  över	  de	  lo-‐fi	  och	  hi-‐fi	  prototyper	  som	  tagits	  fram.	  Slutligen	  

beskrivs	  användartesternas	  genomförande.	  	  

	  

6.1.	  Designval	  
Texter	  och	  litteratur	  om	  grafisk	  design	  och	  formgivning	  har	  varit	  min	  grund	  under	  

uppbyggnaden	  av	  manualen.	  Designen	  har	  även	  påverkats	  av	  användartesterna	  och	  de	  

anställda	  från	  Digaloo.	  Det	  har	  varit	  viktigt	  att	  få	  in	  synpunkter	  på	  utseendet	  främst	  från	  

användarna	  men	  även	  ha	  en	  teoretisk	  och	  noga	  grundad	  design.	  Nedan	  presentera	  några	  av	  

de	  mest	  använda	  hjälpmedel	  till	  uppbyggnaden	  av	  det	  grafiska	  utseendet	  till	  manualen.	  	  

	  

	  

                                                
23	  Fornstedt,	  Carl;	  Tekniker	  i	  teknikteamet	  på	  Digaloo.	  Intervju	  	  
	  	  	  	  Wessberg,	  Jonny;	  Tryckare	  i	  produktionsteamet	  på	  Digaloo.	  Intervju	  	  
	  	  	  	  Dahlgren,	  Jannes:	  Vd	  för	  Digaloo.	  Intervju	  	  
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Graphic	  Design	  Theory	  

I	  boken	  Graphic	  Design	  Theory	  förklaras	  viktiga	  händelser	  för	  designens	  utveckling	  i	  både	  nu	  

och	  då	  tid.	  Historiska	  händelser	  som	  förändrat	  vår	  syn	  och	  tankesätt.	  Författaren	  som	  skrivit	  

boken	  tar	  upp	  exempel	  på	  kända	  designers	  och	  vad	  de	  har	  gjort	  tillsammans	  med	  flera	  

förklaringar	  kring	  begrepp	  inom	  designvärlden.	  Varför	  denna	  bok	  varit	  den	  del	  av	  

designprocessen	  har	  varit	  för	  att	  få	  en	  grund	  och	  eftertanke	  i	  mina	  val.	  Att	  få	  en	  bättre	  

förståelse	  för	  hur	  allt	  började	  och	  vad	  som	  gjort	  att	  det	  vi	  kallar	  design	  idag	  ser	  ut	  som	  	  

det	  gör.24	  

	  

Universal	  Principels	  of	  Design	  

Universal	  Principels	  of	  Design	  har	  varit	  en	  intressant	  och	  givande	  bok	  som	  hjälpt	  mig	  i	  mina	  

designval.	  Boken	  har	  gett	  mig	  nya	  aspekter	  på	  begrepp	  och	  metoder	  inom	  olika	  

designdiscipliner.	  Texten	  är	  vetenskapligt	  skriven	  och	  beskriver	  kunskaper,	  metoder,	  

terminologi	  och	  expertis	  från	  flera	  olika	  designgrenar.	  Till	  en	  början	  kändes	  projektet	  väldigt	  

svårt	  att	  beskriva	  och	  jag	  viste	  inte	  riktigt	  hur	  jag	  skulle	  förhålla	  mig	  till	  designen.	  Universal	  

Principels	  of	  Design	  har	  varit	  ett	  stöd	  speciellt	  kapitlen	  Color,	  Exposure	  Effect	  och	  

Prototyping.25	  Dessa	  kapitel	  gav	  mig	  kunskap	  till	  att	  kunna	  förklara	  originalproblemen	  i	  

manualtexten,	  som	  idag	  finns	  refererade	  i	  idéförslaget.	  	  

	  

Grafisk	  kokbok	  3.0	  

Denna	  bok	  har	  varit	  min	  bibel	  under	  projektet.	  Eftersom	  jag	  från	  början	  inte	  hade	  speciellt	  

mycket	  kunskap	  inom	  tryckteknik	  och	  den	  digitala	  processen	  har	  kunnat	  hitta	  svar	  på	  det	  

mesta	  här.	  Boken	  är	  välskriven	  och	  pedagogisk,	  den	  beskriver	  den	  grafiska	  

produktionsprocessen	  och	  inriktar	  sig	  på	  tryckteknik.	  	  Eftersom	  den	  är	  skriven	  för	  både	  

nybörjare	  och	  proffs	  var	  den	  lätt	  att	  ta	  till	  sig	  och	  förstå.	  Mycket	  av	  texten	  i	  manualen	  

refererar	  till	  denna	  bok,	  (se	  även	  under	  rubrik	  Vanliga	  fel).26	  	  

	  

Designvetenskap	  

Även	  denna	  bok	  har	  varit	  till	  stor	  användning.	  Det	  är	  en	  populärvetenskaplig	  bok	  som	  

belyser	  olika	  teman	  ur	  ett	  tvärvetenskapligt	  perspektiv.	  Här	  har	  jag	  fått	  en	  god	  förståelse	  

                                                
24	  Armstrong,	  Helen,	  Graphic	  Design	  Theory;	  Readings	  from	  the	  field	  
25Lidwell,	  Holden,	  Butler,	  Elam,	  Universal	  Principles	  of	  Design	  
26	  Johansson,	  Lundberg,	  Ryberg,	  Grafisk	  Kokbok	  3.0:	  Guiden	  till	  grafisk	  produktion	  
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kring	  begreppet	  ”användarvänlighet”.	  Där	  det	  i	  boken	  beskrivs	  vad	  som	  bör	  tänka	  på	  när	  ett	  

designarbete	  utförs,	  samt	  hur	  användarna	  kommer	  att	  uppleva	  resultatet.27	  

	  

Grid	  Systems	  –	  principles	  of	  organizing	  type	  

Denna	  bok	  syftar	  främst	  till	  typografi	  på	  nätet	  men	  har	  många	  delar	  som	  även	  varit	  relevant	  

för	  detta	  projekt.	  Här	  förklaras	  hur	  människan	  upplever	  text	  och	  bild.	  Förklaringar	  kring	  

metoder	  hur	  man	  skapar	  enkla	  eller	  dynamiska	  upplevelse	  steg-‐för-‐steg	  med	  hjälp	  av	  

typografi.	  Manualen	  består	  idag	  av	  både	  text	  och	  bilder	  som	  tillsammans	  skall	  förmedla	  ut	  

flera	  budskap	  på	  ett	  så	  bra	  sätt	  som	  möjligt.	  Vilket	  har	  varit	  en	  av	  anledningar	  till	  att	  denna	  

bok	  används	  för	  att	  ge	  välarbetat	  utseende	  av	  manualen	  till	  anpassat	  till	  användarna.28	  

	  

Typografisk	  handbok	  	  

För	  ytterligare	  inspiration	  och	  en	  djupare	  grund	  till	  mina	  designval	  har	  denna	  bok	  används.	  

Det	  är	  en	  svensksskriven	  handbok	  för	  typografi.	  Där	  det	  förklarar	  olika	  regler	  kring	  hur	  text,	  

hur	  de	  används	  och	  bör	  användas.29	  

	  

6.2.	  Grafiska	  riktlinjer	  
Digaloo	  har	  sedan	  innan	  skapat	  en	  grafisk	  profil	  med	  färger,	  typsnitt	  bilder	  m.m.	  Företaget	  

håller	  just	  nu	  på	  att	  utvecklas	  ytterligare	  och	  har	  beslutat	  att	  deras	  profil	  inte	  är	  den	  mest	  

passande	  för	  dem	  längre.	  Därför	  fick	  jag	  stor	  frihet	  i	  mitt	  skapande	  av	  manualen	  att	  göra	  en	  

egen	  tolkning	  av	  företaget	  och	  vad	  jag	  ansåg	  skulle	  passa	  dem.	  Jag	  har	  självklart	  tagit	  hänsyn	  

till	  deras	  tidigare	  profil,	  som	  exempelvis	  typsnitt,	  färger	  och	  upplägg	  av	  text.	  Tanken	  är	  att	  

deras	  grafiska	  profil	  skall	  göras	  om	  i	  framtiden,	  dock	  inte	  från	  grunden	  utan	  mera	  en	  

uppdatering.	  Detta	  var	  dock	  inget	  jag	  kunde	  vänta	  på	  och	  därför	  utgick	  jag	  från	  den	  gamla.	  	  
 

För	  att	  inte	  hamna	  fel	  med	  designen	  valde	  jag	  att	  göra	  en	  moodboard	  med	  bilder	  för	  att	  

illustrera	  den	  stilen	  och	  känslan	  som	  manualen	  skall	  förmedla.	  Moodboard	  är	  ett	  engelskt	  

utryck	  som	  på	  svenska	  betyder	  stämningsplank.	  Ett	  moodboard	  används	  för	  att	  beskriva	  

stämningen	  eller	  känslan	  i	  en	  plats	  eller	  en	  design	  med	  hjälp	  av	  till	  exempel	  bilder,	  färger,	  

foton,	  texter.30	  	  

                                                
27	  Vetenskapsrådet,	  Designmedvetenskap	  
28	  Elam,	  Kimberly,	  Grid	  Systems;	  principles	  of	  organizing	  type	  
29	  Hellmark,	  Christer,	  Typografisk	  handbok	  
30	  Svenska.yle.fi,	  Moodboard.	  http://svenska.yle.fi/artikel/2013/04/12/moodboard	  
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Moodboardet	  presenterades	  för	  Digaloos	  VD	  med	  flera,	  och	  fick	  ett	  godkännande.	  Det	  är	  

utifrån	  den	  som	  sedan	  stilen	  för	  manualen	  skapats	  tillsammans	  med	  den	  gamla	  grafiska	  

profilen.	  

	  

	  
Moodboard	  för	  manualen	  

	  

Det	  som	  efterfrågades	  med	  manualen	  var	  att	  den	  skulle	  vara	  praktisk,	  inspirerande	  och	  

uppfylla	  sitt	  syfte,	  vilket	  är	  att	  informera	  och	  lära	  ut	  de	  viktigaste	  problemen	  gällande	  tryck	  

och	  dess	  tryckoriginal.	  Texten	  skall	  vara	  skriven	  till	  kunden	  för	  att	  de	  skall	  få	  mera	  kunskap	  i	  

tryckprocessen	  och	  skall	  förhoppningsvis	  leda	  till	  att	  de	  skapat	  bättre	  tryckoriginal.	  	  

	  

6.3.	  Prototyper	  och	  skisser	  
I	  detta	  kapitel	  förklaras	  de	  olika	  design	  stegen	  från	  idé	  till	  färdigt	  förslag.	  En	  prototyp	  är	  en	  

förenklad	  och	  ofullständig	  modell	  av	  en	  produkt	  för	  att	  utforma	  en	  idé,	  utarbeta	  krav,	  förfina	  

specifikationerna	  eller	  helt	  enkelt	  testa	  funktionaliteten.31	  

	  

                                                                                                                                                          
	  
31	  Lidwell,	  Holden,	  Butler,	  Elam,	  Universal	  Principles	  of	  Design,	  sid.	  194	  
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6.3.1	  Idéskiss	  
Efter	  att	  jag	  tilldelats	  detta	  uppdrag	  att	  göra	  denna	  manual	  var	  jag	  tvungen	  att	  göra	  en	  pitch	  

för	  min	  idé.	  Pitchen	  skulle	  hållas	  för	  Digaloos	  VD,	  min	  mentor	  från	  teknikteamet	  samt	  ett	  

antal	  projektledare.	  Det	  var	  här	  som	  de	  första	  skisserna	  gjordes	  över	  manualen.	  Jag	  

granskade	  guideböcker	  och	  andra	  manualer	  för	  att	  få	  inspiration,	  till	  slut	  hade	  jag	  skapat	  ett	  

förlag	  på	  storlek,	  stil,	  form	  och	  utseende	  för	  denna	  bok.	  Pitchen	  gick	  igenom	  med	  bara	  några	  

små	  förändringar	  och	  arbetet	  gick	  vidare.	  

	  

6.3.2.	  Lo-‐fi	  och	  Hi-‐fi-‐prototyp	  
Lo-‐fi	  skall	  enligt	  rekommendation	  av	  Benyon,	  Turner	  och	  Turner	  göras	  på	  fysiskt	  papper.	  En	  

lo-‐fi-‐prototyp	  skall	  inte	  vara	  speciellt	  avancerad	  och	  skall	  lätt	  gå	  att	  kasta	  och	  rita	  en	  ny.	  

Manualen	  skissades	  upp	  på	  papper.	  Punkter	  skrevs	  ner	  med	  ett	  preliminärt	  innehåll,	  även	  en	  

beskrivning	  på	  hur	  boken	  skulle	  se	  ut	  och	  hur	  den	  skulle	  tillverkas.	  	  Detta	  gjordes	  för	  att	  få	  

en	  bättre	  förståelse	  för	  projektet	  och	  hur	  slut	  produkten	  skulle	  kunna	  se	  ut.	  Eftersom	  jag	  

jobbat	  åt	  ett	  företag	  gäller	  det	  för	  mig	  att	  hela	  tiden	  presentera	  mina	  idéer	  för	  att	  få	  deras	  

godkännande.	  Att	  visuellt	  visa	  min	  idé	  med	  manualen	  har	  varit	  till	  fördel.	  Det	  är	  lättare	  att	  få	  

någon	  att	  förstå	  genom	  att	  visa	  dem	  bilder	  på	  hur	  man	  tänker.32	  

	  

Pappersskissen	  utvecklades	  senare	  digitalt	  då	  illustrationer	  och	  textblocksdelar	  fanns	  med.	  

Denna	  digitala	  skiss	  gjordes	  om	  vartefter	  att	  designen	  av	  manualen	  förändrades.	  I	  stället	  för	  

att	  visa	  designen	  från	  arbetsdokumentet	  i	  från	  datorn	  gjordes	  den	  digitala	  skissprototypen	  

för	  att	  illustrera	  det	  kommande	  resultatet.	  Det	  var	  även	  lättare	  att	  använda	  denna	  prototyp	  

när	  användartesterna	  gjordes,	  då	  skrevs	  de	  ut	  på	  A3	  papper	  eller	  skickade	  över	  en	  digitalfil	  

via	  mail.	  	  

	  

                                                
32	  Benyon,	  Turner	  &	  Turner,	  Designing	  interactive	  systems.	  sid.	  234	  
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Här	  är	  en	  del	  av	  en	  digitalskiss	  på	  manualen,	  uppslag	  för	  uppslag.	  Denna	  uppställning	  användes	  till	  användartester	  och	  under	  

uppföljningsmöten	  med	  Vd	  och	  teknikteam	  för	  att	  få	  en	  god	  överblick	  på	  arbetet.	  	  

	  

	  

Enligt	  Benyon,	  Turner	  och	  Turner	  skall	  en	  Hi-‐fi	  prototyp	  vara	  lik	  den	  färdiga	  produkten.	  

Eftersom	  examensarbetet	  handlade	  om	  att	  göra	  ett	  förslag	  på	  manualen,	  har	  den	  inte	  gått	  

igenom	  tryckpressarna	  än,	  vilket	  innebär	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  klar	  fysisk	  bok	  ännu.	  

Däremot	  har	  en	  Hi-‐fi	  prototyp	  skapats.	  Hi-‐fi	  prototypen	  finns	  i	  två	  olika	  former,	  en	  som	  är	  

utskriven	  från	  en	  vanlig	  kontorsskrivare	  och	  en	  i	  digitalform.	  Jag	  har	  i	  detta	  examensarbete	  

valt	  att	  fokusera	  på	  designen	  till	  den	  slutliga	  hi-‐fi-‐prototypen.	  Detta	  innebär	  att	  texten	  ännu	  

inte	  är	  korrläst	  eller	  redigerad	  fullt	  ut.	  Däremot	  är	  designen	  noga	  skapad	  och	  testad.	  33	  

	  

Program	  som	  används	  för	  att	  skapa	  lo-‐	  och	  hi-‐fi-‐prototyperna	  men	  även	  den	  slutliga	  

manualförslaget,	  är	  Adobe	  InDesign.	  Andra	  Adobe	  program	  som	  Photoshop	  och	  Illustrator	  

har	  används	  främst	  för	  bildredigering	  och	  illustrationer.	  	  

	  

                                                
33	  Benyon,	  Turner	  &	  Turner,	  Designing	  Interactive	  systems,	  sid.	  254	  
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6.4.	  Användartester	  
Två	  olika	  typer	  av	  användartester	  har	  gjorts	  på	  lo-‐fi-‐	  och	  hi-‐fi–prototyper.	  Syftet	  var	  att	  se	  

om	  användarna	  gillade	  utseendet	  och	  lärde	  sig	  något	  av	  innehållet.	  Utförandet	  skede	  vid	  två	  

tillfällen	  och	  gick	  till	  så	  att	  jag	  mailade	  över	  prototypen	  till	  en	  kund	  som	  sedan	  fick	  en	  dag	  på	  

sig	  att	  titta	  och	  läsa	  igenom	  materielen.	  Därefter	  ringde	  jag	  upp	  kunden	  och	  frågade	  vad	  som	  

upplevts	  bra	  och	  mindre	  bra.	  Dessa	  tester	  gjordes	  med	  3	  kunder	  i	  två	  omgångar	  först	  lo-‐fi-‐

prototypen,	  4	  veckor	  senare	  den	  senaste	  hi-‐fi-‐prototypen.	  	  

	  

Kunderna	  eller	  som	  jag	  här	  kommer	  att	  kalla	  respondenter	  hade	  möjligheten	  att	  dela	  fria	  

åsikter	  gällande	  manualen.	  De	  gav	  mig	  tips	  på	  förbättringar	  på	  saker	  som	  var	  något	  otydliga	  

eller	  behövdes	  förbättras.	  Deras	  åsikter	  togs	  tillvara,	  skrevs	  ner	  och	  sedan	  bearbetades	  in	  i	  

manualen.	  	  

	  

Utöver	  respondenternas	  användartester	  gjordes	  det	  tester	  på	  Digaloos	  personal.	  Jag	  

frågande	  ständigt	  frågor	  angående	  utseende	  och	  innehållet	  för	  att	  involvera	  dem	  i	  mitt	  

arbete.	  Detta	  gav	  mig	  felar	  synvinklar	  och	  aspekter	  att	  se	  på	  saker	  och	  ting,	  om	  det	  är	  någon	  

som	  är	  kunnig	  inom	  utseende	  och	  tryck	  är	  det	  dem.	  	  
	  

7.	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  de	  slutliga	  resultaten	  från	  examensarbetet.	  Resultaten	  är	  

baserade	  på	  de	  olika	  undersökningarna.	  Ett	  resultat	  av	  de	  olika	  problem	  som	  hittats	  och	  

slutligen	  en	  redogörelse	  över	  slutprodukten	  och	  dess	  status.	  

	  

7.1.	  Problem	  
Här	  presenteras	  intervjuerna	  angående	  problemen,	  från	  både	  Digaloos	  anställda	  och	  deras	  

kunder.	  Resultatet	  är	  sammanställt,	  på	  grund	  av	  att	  några	  av	  intervjupersonerna	  inte	  ville	  

namnges,	  resultatet	  är	  till	  större	  delen	  anonymt.	  Sammanlagt	  var	  det	  11	  stycken	  anställda	  

från	  Digaloo	  med	  olika	  ansvarsomsåden	  från	  hela	  produktionen	  som	  intervjuandes.	  7	  

kunder	  som	  noga	  valdes,	  där	  5	  gjordes	  via	  telefonsamtal	  och	  2	  möten	  öga	  mot	  öga.	  	  
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7.1.1	  Kunder	  
Det	  som	  kunderna	  upplevt	  svårt	  är	  de	  flesta	  inte	  vet	  hur	  deras	  original	  blir	  till	  tryck.	  Detta	  

gör	  att	  det	  är	  svårare	  att	  ta	  till	  sig	  informationen	  som	  det	  idag	  får	  från	  projektledarna	  och	  

där	  med	  inte	  vet	  varför	  vissa	  egenskaper	  på	  originalen	  är	  viktiga.	  Informationen	  är	  ganska	  

krånglig	  att	  hitta	  säger	  många.	  De	  blir	  hänvisade	  av	  projektledarna	  till	  Digaloos	  hemsida	  

men	  har	  fortfarande	  svårt	  att	  förstå	  allt	  speciellt	  om	  kunden	  inte	  är	  datakunnig	  eller	  kan	  de	  

programmen	  som	  krävs	  för	  att	  skapa	  exempelvis	  en	  tryckfärdig	  PDF	  med	  utfall.	  

	  

Största	  delen	  av	  kunderna	  har	  egentligen	  inte	  följt	  alla	  anvisningar	  på	  Digaloos	  hemsida	  utan	  

skickat	  sina	  original	  till	  Digaloo	  ändå.	  När	  jag	  visar	  kunderna	  hemsidan	  och	  berättar	  om	  hur	  

ett	  original	  skall	  skapas	  och	  vad	  som	  är	  viktigt	  är	  det	  många	  som	  blir	  förvånade.	  	  

	  

	  

Här	  listas	  de	  vanligaste	  felen	  en	  kund	  gör	  med	  sina	  original.	  

• Information	  saknas	  i	  tillhörande	  excelfil	  	  	  	  

• Saknar	  utfall	  och	  skärmärken	  

• Har	  använt	  sig	  av	  fel	  färginställningar	  för	  Digaloos	  tryckpressar	  

• Använder	  RGB	  och	  inte	  CMYK	  	  

• Inte	  sparat	  som	  en	  pdf	  

• Missanpassning,	  bilder	  och	  text	  placeras	  utanför	  tryckformatet	  

• Glömt	  ryggomslaget	  

• Använder	  sig	  av	  dåligt	  upplösta	  bilder	  

• Länkar	  saknas	  

• Saknar	  korrläsning	  	  

• Skickar	  ofärdiga	  original	  till	  Digaloo	  
	  

	  

7.1.2.	  Projektledare	  	  
Projektledarnas	  uppgift	  är	  att	  ta	  hand	  om	  kunderna,	  diskutera	  priser	  och	  bolla	  olika	  förslag	  

gällande	  pappersval,	  format	  och	  effekter.	  Ibland	  har	  det	  hänt	  de	  inte	  kunnat	  svara	  på	  alla	  

kundens	  frågor	  själva	  utan	  då	  rådfrågar	  med	  teknik	  eller	  produktionsteamet.	  Flera	  

projektledare	  får	  ständigt	  flera	  återkommande	  frågor	  som	  de	  behöver	  besvara.	  	  
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I	  många	  fall	  så	  hittas	  svaren	  på	  Digaloos	  hemsida	  men	  kunderna	  verkar	  inte	  hitta	  eller	  ta	  till	  

sig	  den	  informationen.	  De	  vanligaste	  frågorna	  kunderna	  ställer	  till	  kundteamet	  har	  jag	  

sammanställt	  och	  finns	  i	  bilaga	  3	  tillsammans	  med	  svar.	  	  

	  

Här	  är	  vanliga	  fel	  som	  projektledarna	  gör	  med	  originalen.	  

• Skickar	  ofärdiga	  original	  till	  prepress	  

• Missar	  att	  skriva	  in	  information	  i	  databasen	  angående	  projekten	  till	  prepress	  

• Tar	  på	  sig	  för	  svåra	  eller	  omöjliga	  jobb	  

	  

7.1.3.	  Teknik	  och	  produktionsteam	  
Teknik	  och	  produktionsteam	  är	  de	  som	  bearbetar	  originalen	  och	  sedan	  trycker	  de	  i	  Digaloos	  

tryckmaskiner.	  Originalbehandlingen	  skall	  egentligen	  gå	  snabbare	  än	  vad	  det	  gör	  idag.	  

Problemet	  ligger	  i	  att	  många	  av	  originalen	  som	  kommer	  in	  är	  dåligt	  utförda	  för	  att	  tryckas	  

direkt,	  vilket	  leder	  till	  att	  det	  idag	  finns	  arbetsuppgifter	  i	  att	  korrigera	  om	  dem.	  Det	  måste	  

alltid	  finnas	  någon	  som	  kollar	  igenom	  originalen	  och	  anpassar	  dem	  till	  Digaloos	  

tryckmaskiner,	  detta	  tar	  dock	  inte	  lång	  tid	  alls	  utan	  görs	  på	  några	  enstaka	  minuter.	  Däremot	  

är	  det	  korrigeringen	  som	  tar	  tid	  speciellt	  om	  länkar,	  filer	  eller	  annan	  information	  saknas.	  	  

	  
	  

Här	  är	  vanliga	  fel	  som	  teknik	  och	  produktionen	  gör	  med	  originalen.	  

• Missar	  att	  korrigera	  vissa	  original	  

• Länkar	  kan	  saknas	  när	  originalen	  går	  ut	  för	  tryck	  

• Skickar	  ett	  ofärdigt	  original	  till	  tryckpressarna	  	  

	  

7.1.4.	  Observation	  
Digaloo	  har	  fler	  olika	  avdelningar,	  prepress	  är	  en	  av	  dem	  och	  är	  även	  där	  jag	  arbetade	  som	  

originalare	  under	  examensarbetet.	  Jag	  utför	  observationer	  dagligen	  på	  olika	  projekt	  där	  jag	  

själv	  fick	  vara	  med	  att	  lösa	  dem	  eller	  bara	  titta	  på.	  	  

	  

Under	  arbetstiden	  fick	  jag	  själv	  lösa	  många	  av	  problemen	  som	  uppstått.	  Jag	  fick	  kontakta	  

projektledarna	  när	  filer	  saknades,	  lägga	  ner	  massa	  tid	  på	  att	  rätta	  stavfel,	  hantera	  bilder	  som	  

missanpassats.	  Många	  av	  de	  fel	  som	  kunderna	  gör	  fick	  jag	  i	  uppgift	  att	  rätta	  till.	  	  
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Med	  intervjuernas	  hjälp	  kunde	  jag	  ta	  reda	  på	  vad	  som	  är	  svårt	  och	  problematisk	  från	  kunder	  

och	  projektledares	  håll.	  Min	  observation	  var	  som	  ett	  kvitto	  på	  att	  problemen	  som	  tagits	  upp	  

under	  intervjuerna	  även	  överensstämde	  med	  produktionen.	  	  
	  

7.2.	  Analys	  
Här	  analyseras	  och	  förklaras	  några	  av	  de	  vanligaste	  felen	  kring	  originalen	  hos	  Digaloo.	  	  

7.2.1.	  Utfall	  och	  skärmärken	  	  
För	  att	  trycka	  ett	  original	  trycks	  det	  oavsett	  upplaga	  eller	  storlek	  alltid	  upp	  på	  ett	  statiskt	  

pappersark.	  Arken	  har	  ett	  standardformat	  och	  tryckoriginalen	  anpassas	  på	  arket	  för	  att	  det	  

skall	  gå	  att	  trycka	  så	  många	  som	  möjligt	  på	  ett	  och	  samma	  ark,	  av	  ekonomiska	  skäl.	  

Exempelvis	  kan	  det	  trycka	  8	  stycken	  exemplar	  på	  ett	  ark.	  När	  arken	  väl	  är	  tryckta	  behöver	  

de	  efterbehandlas.	  I	  det	  här	  fallet	  beskäras	  ut	  från	  arket.	  Beskärningen	  av	  arken	  sker	  av	  en	  

maskin,	  sida	  för	  sida,	  oftast	  flera	  ark	  åt	  gången.	  Maskinen	  beskär	  arken	  till	  rätt	  format,	  men	  

för	  att	  det	  skall	  bli	  rätt	  behövs	  skärmärken.	  Skärmärkena	  är	  små	  streck	  längs	  originalets	  

kanter	  som	  maskinen	  eller	  den	  som	  beskär	  arket	  utgår	  efter.	  För	  att	  undvika	  oönskade	  vita	  

kanter	  används	  utfall.	  Utfall	  betyder,	  förlängning	  av	  originalet	  över	  formatets	  sidor,	  standard	  

är	  3	  mm	  runt	  om.	  Detta	  görs	  gör	  att	  det	  i	  stort	  sett	  är	  omöjligt	  att	  skära	  exakt	  i	  kanten	  mellan	  

trycket	  och	  det	  vita	  arket.34	  

	  

Här	  är	  ett	  exempel	  på	  hur	  utfall	  skall	  se	  ut.	  Den	  orange	  plattan	  föreställer	  originalet	  och	  de	  

svarta	  strecken	  skärmärken.	  	  

	  
	  	  Utan	  utfall	  	   	   	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Med	  utfall	  

Bild:	  Exempel	  lånad	  från	  manualen	  

                                                
34	  Johansson,	  Lundberg,	  Ryberg,	  Grafisk	  Kokbok	  3.0:	  Guiden	  till	  grafisk	  produktion,	  sid.	  224-‐225	  
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7.2.2.	  CMYK	  och	  RGB	  
RGB	  är	  en	  färgmodell	  som	  används	  för	  att	  beskriva	  färg	  från	  en	  ljuskälla,	  det	  vill	  säga	  en	  

kamera,	  scanner,	  bildskärm,	  lampa	  mm.	  RGB	  står	  för	  röd,	  grön	  och	  blå	  och	  beskriver	  det	  ljus	  

som	  strålar	  mot	  ögat	  med	  olika	  våglängder	  som	  vi,	  när	  ljuset	  träffar	  ögat,	  upplever	  som	  färg.	  

Vitt	  ljus	  består	  av	  alla	  färger	  men	  ögat	  kan	  inte	  särskilja	  alla	  och	  vi	  uppfattar	  då	  ljuset	  	  

som	  vitt.	  
	  

CMYK	  däremot	  är	  ett	  reflekterande	  ljus	  från	  en	  yta,	  t.ex.	  utskriven	  eller	  tryckt	  media,	  målade	  

ytor	  mm.	  CMY	  är	  vitt	  ljus	  som	  reflekteras	  mot	  en	  yta	  som	  vi	  då	  uppfattar	  som	  färgad,	  den	  

färgmodellen	  kallar	  vi	  (CMY).	  CMY	  består	  av	  cyan,	  magenta	  och	  gul,	  med	  sekundärfärgerna	  

röd,	  grön	  och	  blå.	  Tillsammans	  med	  dessa	  tre	  primärfärger	  bildas	  teoretiskt	  en	  svartfärg.	  I	  

verkligheten	  har	  det	  lagts	  till	  en	  egen	  svartfärg	  för	  att	  kunna	  trycka	  riktigt	  svart.	  Det	  är	  även	  

mer	  ekonomiskt,	  det	  skulle	  bli	  mycket	  dyrt	  att	  trycka	  en	  svart	  med	  Cyan,	  Magenta	  och	  Gul.	  

Därför	  finns	  bokstaven	  K	  i	  CMYK	  står	  för	  ”key	  color”,	  nyckelfärg,	  svart.	  

	  

CMYK	  är	  en	  färgmodell	  som	  är	  gjord	  för	  tryck,	  om	  ett	  original	  är	  i	  RGB	  kommer	  trycket	  inte	  

att	  se	  ut	  som	  förväntat.	  Därför	  behövs	  alla	  RGB-‐bilder	  göras	  om	  till	  cmyk	  innan	  det	  trycks.	  

Nackdelen	  är	  att	  när	  en	  bild	  görs	  om	  från	  RGB	  till	  CMYK	  förlorar	  den	  ibland	  sitt	  färgdjup.	  

Detta	  sker	  på	  grund	  av	  att	  cmyk	  har	  begränsat	  med	  färgtoner	  jämfört	  med	  rgb,	  vilket	  leder	  

till	  att	  bilden	  vanligtvis	  behövs	  redigeras	  genom	  att	  höja	  kontrasten	  eller	  färgstyrkan.	  

Digaloo	  får	  ofta	  in	  original	  eller	  bilder	  i	  rgb	  och	  behöver	  då	  själva	  gör	  om	  dem	  till	  CMYK.	  35	  

	  

	  
Bild	  från	  ett	  uppslag	  i	  manualen	  som	  beskriver	  rgb	  och	  cmyk.	  

                                                
35	  Johansson,	  Lundberg,	  Ryberg,	  Grafisk	  Kokbok	  3.0:	  Guiden	  till	  grafisk	  produktion,	  sid.	  67-‐71	  
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7.2.3.	  Länkar	  och	  information	  saknas	  	  
När	  originalet	  skickas	  in	  till	  Digaloo	  gäller	  det	  att	  alla	  länkar	  är	  med.	  Länkar	  kan	  vara	  bilder,	  

typsnitt	  eller	  information	  i	  en	  excelfil.	  Skickar	  kunden	  in	  en	  InDesign-‐fil	  måste	  alla	  delar	  i	  

filen	  vara	  med	  separat	  eftersom	  programmet	  InDesign	  hänvisar	  till	  länkade	  objekten.	  Om	  

objekten	  inte	  finns	  i	  Digaloos	  datorer	  eller	  med	  länkade,	  finns	  det	  inget	  att	  hämta	  för	  

programmet	  och	  originalet	  blir	  inte	  fullständigt.	  När	  det	  gäller	  variabeldata	  exempelvis	  

visitkort	  skickas	  ett	  original	  på	  visitkortets	  utseende	  tillsammans	  med	  en	  separat	  excelfil	  där	  

personuppgifterna	  står.	  Uppgifter	  som	  namn,	  telefonnummer,	  e-‐post,	  adress	  m.m.	  Problemet	  

som	  förekommer	  är	  att	  någon	  uppgift	  saknas.	  När	  detta	  väl	  händer	  blir	  det	  ett	  problem	  hos	  

prepress	  som	  skall	  sätta	  in	  kontaktuppgifterna	  på	  korten.	  Digaloos	  program	  inte	  kan	  räkna	  

ut	  variabeldatan	  om	  inte	  excelfilen	  är	  fullständig.36	  	  	  

	  

7.2.4.	  Dåligt	  upplösta	  bilder	  
För	  att	  en	  bild	  skall	  göra	  sig	  bra	  i	  tryck	  behöver	  den	  vara	  i	  minst	  300	  dpi	  på	  obestruket	  

papper	  och	  350	  dpi	  för	  tryck	  på	  bestruket	  papper.	  Det	  förekommer	  ofta	  att	  originalen	  hos	  

Digaloo	  har	  bilder	  tagna	  från	  internet.	  Bilderna	  på	  internet	  är	  oftast	  lägre	  än	  300	  dpi.	  När	  en	  

bild	  med	  mycket	  lägre	  dpi	  trycks	  blir	  den	  pixlig.	  Bilden	  blir	  uppdelad	  i	  små	  rutor	  och	  upplevs	  

som	  kantig	  och	  oskarp.	  Detta	  kan	  även	  hända	  även	  om	  bilden	  är	  förstorad,	  en	  bild	  på	  300	  dpi	  

får	  i	  snitt	  inte	  dras	  ut	  mer	  än	  110	  procent.	  Bilden	  kan	  förlora	  kvalité	  om	  den	  förminskas,	  

detta	  sker	  också	  om	  den	  sparas	  i	  ett	  komprimerande	  format	  som	  jpeg.	  För	  att	  få	  den	  bästa	  

tryckkvalitén	  på	  bilden	  bör	  man	  även	  följa	  Digaloos	  egna	  icc-‐profiler,	  som	  är	  en	  typ	  av	  

färginställning.37	  

	  

                                                
36	  Johansson,	  Lundberg,	  Ryberg,	  Grafisk	  Kokbok	  3.0:	  Guiden	  till	  grafisk	  produktion,	  sid.	  213-‐215	  
37	  Ibid,	  sid.	  216	  
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Här	  är	  en	  bild	  lånad	  från	  manualen.	  Den	  högra	  delen	  är	  dåligt	  upplöst	  och	  den	  vänstra	  har	  ett	  dpi	  över	  300,	  vilket	  gör	  att	  

den	  kommer	  att	  se	  bra	  ut	  i	  tryckt	  format	  jämfört	  med	  den	  högra	  sidan.	  	  

	  

7.3.	  Lösning	  	  
För	  att	  minska	  dessa	  problem	  vill	  Digaloo	  öka	  kunskapen	  hos	  deras	  kunder	  om	  

originalhanteringen.	  Det	  kommer	  förhoppningsvis	  leda	  till	  minskade	  korrigerar	  för	  de	  som	  

sitter	  i	  prepress	  och	  snabbare	  originalutskick	  till	  tryckpressarna.	  	  

	  

Det	  är	  här	  som	  manualen	  kommer	  in	  i	  bilden.	  Syfte	  är	  att	  ge	  Digaloos	  kunder	  en	  förståelse	  i	  

tryckteknik	  och	  hur	  deras	  original	  hanteras	  och	  hur	  de	  bör	  skapas.	  	  

	  

Lösningen	  blir	  då	  att	  genom	  bild	  och	  text	  informera	  kunderna	  om	  dessa	  problem.	  De	  

vanligaste	  problemen	  tas	  upp	  och	  förklaras	  på	  ett	  enkelt	  sätt.	  Manualen	  skall	  vara	  tilltalande	  

att	  ha	  på	  skrivbordet	  och	  användas	  flitigt.	  Denna	  bok	  skall	  projektledarna	  ha	  vid	  deras	  

kundmöten,	  och	  dela	  ut	  till	  de	  kunder	  som	  känner	  sig	  osäkra	  angående	  originalet	  eller	  vill	  

veta	  mer	  om	  digitaltryck.	  Boken	  innehåller	  även	  ett	  ytterligare	  syfte	  och	  det	  är	  att	  visa	  upp	  

vad	  för	  olika	  typer	  av	  effekter	  som	  kan	  göras	  olika	  pappersval	  m.m.	  Den	  skall	  vara	  ett	  

hjälpmedel	  för	  projektledarna	  där	  de	  kan	  referera	  och	  hänvisa	  till	  olika	  effekter	  och	  

kundfrågor.	  
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8.	  Manualen	  
Manualen	  är	  ett	  förslag	  gjort	  i	  programmet	  InDesign.	  Vissa	  bilder	  har	  redigerats	  i	  Photoshop	  

andra	  har	  ritats	  i	  Illustrator.	  Texten	  är	  skriven	  i	  Word	  som	  sedan	  lagts	  in	  i	  InDesign.	  	  

	  

8.1.	  Funktioner	  
Här	  presenteras	  några	  av	  manualens	  olika	  funktioner.	  

8.1.1.	  Papper	  
Det	  skall	  finnas	  minst	  5	  olika	  typer	  av	  papper	  i	  manualen.	  Detta	  för	  att	  kunden	  själv	  skall	  

kunna	  se	  och	  jämföra	  tryckets	  utseende	  beroende	  på	  pappersval	  samt	  få	  en	  känsla	  över	  

papprets	  kvalitéer.	  Idag	  har	  jag	  tillsammans	  med	  projektledarna	  valt	  ut	  de	  5	  mest	  

återkommande	  papperna	  som	  det	  trycks	  på	  hos	  Digaloo.	  Alla	  papper	  har	  olika	  egenskaper	  

och	  lämpar	  sig	  olika	  bra,	  beroende	  på	  tryck.	  Därför	  är	  manualen	  uppbyggd	  med	  ett	  avsnitt	  

där	  de	  olika	  papperna	  är	  satta	  efter	  varandra	  men	  varsin	  bild	  specifikt	  utvald	  för	  att	  matcha	  

papprets	  egenskaper.	  På	  baksidan	  av	  sidorna	  står	  det	  information	  om	  pappret	  samt	  en	  

färgskala	  som	  alla	  har,	  där	  skall	  kunden	  kunna	  se	  papprets	  färgåtergivning	  och	  skillnaderna	  

mellan	  de	  olika	  papperna.	  	  

	  

De	  utvalda	  papperna	  idag	  är:	  

Silk	  som	  är	  ett	  bestruket	  papper	  med	  en	  slät	  silk	  yta.	  Den	  silkeslena	  ytan	  ger	  hög	  tryckglans,	  

bra	  bildåtergivning	  och	  samtidigt	  bra	  läsbarhet.38	  Invercoat	  Creato	  som	  är	  en	  liksidigt	  

högbestruken	  homogenkartong,	  med	  silkesmatt	  ytfinish.	  Kartongens	  mycket	  släta	  ytfinish	  

och	  glans	  ger	  optimal	  bildåtergivning.39	  Ice	  Gold	  är	  ett	  papper	  med	  metallicskimrande	  

ytfinish	  och	  i	  flera	  färger.	  De	  ljusa	  nyanserna	  ger	  bra	  bildåtergivning	  och	  är	  lämplig	  för	  ljusa	  

kontrastrika	  bilder	  och	  text.40	  MultiDesign	  som	  är	  träfritt,	  vitt	  obestruket	  premiumpapper	  

med	  slät	  yta.	  Den	  släta,	  reflexfria	  ytan	  gör	  papperet	  lämpligt	  för	  både	  bild	  och	  text.41	  

Conqueror	  high	  white,	  är	  ett	  lumphaltigt	  papper	  med	  klassisk	  antikrandning.	  Passar	  mycket	  

bra	  till	  kreativa	  trycksaker,	  inbjudningskort,	  omslag,	  foldrar	  och	  som	  brevpapper.42	  
	  

	  

                                                
38	  Antalis,	  Papper.	  http://www.antalis.se/businessonline/public/catalog/stock/listing.do?mhId=1245	  
39	  Ibid.	  http://www.antalis.se/businessonline/public/keywordsearch.do?searchText=+Creato+	  
40	  Ibid.	  http://www.antalis.se/businessonline/public/keywordsearch.do?searchText=Ice+Gold+Curi+Metall	  
41	  Ibid.	  http://www.antalis.se/businessonline/public/keywordsearch.do?searchText=Multi	  
42	  Ibid.	  http://www.antalis.se/businessonline/public/keywordsearch.do?searchText=Conqueror+Office	  
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Ett	  uppslag	  från	  manualen	  som	  introducerar	  papperskapitlet	  samt	  visar	  upp	  ett	  exempel	  på	  ett	  silk-‐papper	  men	  ett	  fotografi	  

utvalt	  för	  att	  matcha	  papprets	  egenskaper.	  På	  baksida	  av	  bilden	  beskrivs	  pappret	  och	  en	  färgskala	  där	  kan	  jämföra	  olika	  

pappers	  färgåtergivning.	  

	  

	  

8.1.2.	  Effekter	  	  
Manualen	  skall	  visa	  upp	  olika	  effekter	  som	  inspiration	  och	  visningsexemplar	  till	  kunderna.	  

Effekterna	  görs	  oftast	  hos	  Digaloos	  underleverantörer.	  Effekter	  som	  görs	  hos	  Digaloo	  är:	  

Hörnrundning	  -‐stor	  och	  liten	  radie,	  laminering	  och	  vissa	  typer	  av	  perforeringar	  och	  

stansningar.	  Dessa	  kommer	  självklart	  att	  finnas	  med	  tillsammans	  med	  flera	  andra	  som	  

folieringar	  i	  silver,	  guld	  och	  vit.	  Prägling,	  uv-‐lack,	  matt	  men	  även	  blank.	  Dessa	  finns	  idag	  med	  

i	  förslaget	  och	  kommer	  sedan	  att	  göras	  hos	  underleverantörerna	  när	  manualen	  skall	  

produceras.	  	  

	  

	  

Idag	  har	  Digaloo	  ett	  showroom	  som	  är	  ett	  litet	  rum	  på	  kontoret	  där	  de	  samlar	  många	  av	  sina	  

tryckprojekt.	  Dit	  brukar	  projektledarna	  ta	  sina	  kunder	  för	  att	  visa	  upp	  effekterna	  och	  olika	  

typer	  av	  papper	  som	  används.	  Nu	  med	  hjälp	  av	  manualen	  kommer	  kunderna	  kunna	  ta	  med	  

sig	  detta	  hem	  och	  i	  lugn	  och	  ro	  kunna	  känna	  och	  klämma	  bäst	  de	  vill.	  	  
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Ett	  uppslag	  från	  effekt-‐kapitlet	  ur	  manualen	  där	  stansning,	  och	  foliering	  visas	  och	  förklaras	  i	  text	  och	  bild.	  

	  

	  

8.1.3.	  Illustrationer	  
Alla	  illustrationer	  i	  manualen	  är	  gjorda	  för	  att	  hjälpa	  användaren	  att	  förstå	  texten	  bättre	  

eller	  endast	  för	  utseendets	  skull.	  Illustrationerna	  för	  att	  förtydliga	  textens	  budskap	  har	  

oftast	  en	  gråton.	  Detta	  för	  att	  skapa	  en	  samhörighet	  och	  tydligare	  upplevelse	  av	  manualen	  

eftersom	  det	  förekommer	  många	  olika	  delar,	  i	  olika	  färgar,	  formar	  och	  bilder.	  Här	  nedan	  

visas	  några	  exempel	  på	  sidor	  med	  illustrationer	  från	  manualen	  upp.	  	  
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Detta	  är	  ett	  uppslag	  som	  handlar	  om	  över	  och	  variabeltryck,	  samt	  falsning.	  Illustrationen	  under	  rubriken	  övertryck	  är	  ett	  

exempel	  på	  hur	  färgen	  måste	  anpassas	  för	  att	  det	  tryckta	  D:et	  skall	  bli	  svart.	  På	  andra	  sidan	  gers	  exempel	  på	  olika	  

falsningssätt.	  	  

	  	  	  	  	  	   	  
Här	  är	  två	  sidor	  som	  båda	  har	  varsin	  illustration.	  Illustrationerna	  är	  anpassade	  och	  gjorda	  efter	  texten	  för	  att	  skapa	  en	  

tydligare	  bild	  av	  vad	  som	  beskrivs.	  Här	  kan	  man	  också	  se	  de	  gråtonerna	  som	  är	  genomgående.	  
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9.	  Analys	  och	  diskussion	  	  
Arbetet	  med	  manualen	  har	  fungerat	  som	  planerat.	  Planeringen	  har	  till	  större	  del	  kunna	  

följas,	  allt	  arbete	  som	  skulle	  göras	  har	  hunnits	  med.	  	  

	  

Under	  arbetets	  gång	  har	  jag	  behövt	  vara	  väldigt	  flexibel	  då	  jag	  samtidigt	  jobbat	  på	  företaget.	  

Detta	  har	  till	  större	  delen	  varit	  en	  fördel	  då	  det	  blir	  lättare	  att	  förstå	  verksamheten	  och	  

problemen,	  men	  har	  även	  tagit	  upp	  mycket	  tid	  från	  designarbetet	  till	  manualen.	  	  Vad	  som	  

menas	  med	  flexibilitet,	  är	  att	  det	  gäller	  att	  snabbt	  kunna	  sätta	  sig	  in	  i	  nya	  uppgifter,	  lösa	  dem	  

och	  sedan	  åter	  gå	  till	  arbetet	  med	  manualen.	  Tycker	  att	  det	  har	  fungerat	  bra	  trots	  att	  det	  inte	  

var	  inräknat	  i	  min	  WBS	  eller	  PERT-‐modell.	  	  

	  

Digaloos	  hemsida	  har	  nämnts	  ett	  antal	  gånger	  i	  texten.	  Den	  kommer	  inom	  en	  snar	  framtid	  att	  

byggas	  om	  vilket	  har	  gjort	  att	  den	  inte	  förklaras	  mer	  ingående	  här.	  Många	  av	  de	  problem	  

som	  finns	  med	  den	  idag	  kan	  vara	  en	  bidragande	  faktor	  till	  att	  situationen	  är	  som	  den	  är.	  

Situationen	  nu	  är	  som	  sagt	  att	  kunderna	  skapar	  original	  som	  kräver	  mycket	  redigeringstid	  i	  

prepress.	  Manualen	  skall	  vara	  ett	  enkelt	  sätt	  att	  nå	  ut	  till	  dem	  och	  hjälpa	  både	  projektledarna	  

i	  sitt	  arbete	  men	  främst	  vara	  ett	  stöd	  för	  kunderna	  när	  de	  skapar	  sina	  originals.	  Jag	  kan	  tänka	  

mig	  i	  framtiden	  när	  den	  nya	  hemsidan	  finns	  att	  manualen	  kommer	  bli	  mer	  som	  en	  guidbok	  

för	  vad	  Digaloo	  kan	  trycka	  och	  lite	  i	  hur	  verksamheten	  fungera.	  Den	  kommer	  bli	  mer	  

reklaminriktad	  än	  informativ	  som	  den	  är	  idag.	  Detta	  beror	  på	  vad	  hemsidans	  syfte	  blir.	  

Troligtvis	  kommer	  den	  bli	  mer	  informativ.	  	  

	  

Arbetet	  med	  denna	  manual	  har	  varit	  omfattande.	  Mycket	  tid	  har	  lagts	  på	  att	  planera	  upp	  

arbetet	  på	  bästa	  sätt	  för	  att	  allt	  skulle	  hinnas	  med,	  vilket	  det	  också	  har.	  Målet	  har	  även	  varit	  

att	  göra	  en	  genomarbetad	  och	  välskriven	  rapport	  samtidigt	  som	  jag	  arbetat	  som	  originalare	  

och	  tagit	  fram	  idéförslaget	  för	  manualen.	  Det	  har	  varit	  viktigt	  att	  skapa	  en	  användbar	  manual	  

som	  både	  är	  funktionell	  och	  estetiskt	  tilltalande	  i	  sin	  form	  och	  utseende.	  	  

	  

Under	  examensarbetet	  har	  jag	  lärt	  mig	  massor	  om	  digitaltryck.	  Innan	  arbetet	  drog	  igång	  

kunder	  jag	  inte	  speciellt	  mycket	  och	  har	  under	  den	  är	  tiden	  samlat	  på	  mig	  kunskap	  och	  fått	  

en	  god	  förståelse	  för	  verksamheten.	  Arbetet	  har	  även	  lett	  till	  en	  provanställning	  hos	  Digaloo	  

idag.	  	  
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10.	  Metodkritik	  
Intervjuerna	  gjordes	  endast	  med	  ett	  fåtal	  kunder,	  vilket	  kan	  innebära	  flera	  nackdelar.	  

Möjligheten	  att	  få	  ett	  vetenskapligt	  resultat	  utifrån	  vad	  användarna	  tyckte	  om	  förslaget	  till	  

manualen	  var	  inte	  fullt	  genomförbart	  till	  detta	  projekt.	  Dock	  tycker	  jag	  att	  denna	  metod	  som	  

används	  har	  fungerat	  bra.	  

	  

På	  grund	  av	  upptagna	  kunder	  gjordes	  det	  enbart	  två	  användartester,	  med	  även	  där	  ett	  fåtal	  

respondenter.	  Detta	  kan	  ha	  bidragit	  till	  att	  information	  och	  kritik	  har	  missats.	  Manualen	  är	  

idag	  fortfarande	  ett	  idéförslag	  som	  kommer	  behöva	  genomgå	  flera	  användartester	  innan	  den	  

kan	  tryckas.	  
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12.	  Bilagor:	  

Bilaga	  1	  
Förklaring:	  WBS	  och	  PERT	  -‐diagram	  

	  

	  
 

Tid: 12 april – 27 maj  
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Bilaga	  2	  
Förklaring:	  Preliminär	  tidsplan	  –	  ett	  första	  översiktligt	  schema	  över	  arbetsmoment	  och	  
tidsåtgång	  
 
Innan	  
Intervjuer	  
Observationer	  
Påbörjat	  design	  
Påbörjat	  text	  skrivning	  
	  
Vecka	  15	  
8/4	  Innehållsförteckning	  klar	  
10/4	  Första	  demoskiss	  över	  designarbetet	  
10/4	  Kontakta	  underleverantörer	  
12/4	  PM	  -‐	  Skola	  
	  
#	  Calle	  skall	  hjälpa	  till	  med	  text	  
#	  Jannes	  kontakta	  underleverantörer	  (påminna)	  
	  
Vecka	  16	  
15/4	  Börja	  på	  design	  för	  ”Effekter”	  
17/4	  Köpa	  fotografier/bilder	  
	  
#	  Möte	  med	  projektledarna	  	  

-‐ Pappersval	  
-‐ Passande	  bilder	  
-‐ Information	  om	  papperna	  
-‐ Visa	  upp	  innehåll	  

	  
#	  Planera	  in	  ett	  till	  kundmöte	  
#	  Visa	  Digaloo	  nuvarande	  manual	  
#	  Bestämma	  manualens	  titel	  
	  
Vecka	  17	  
26/4	  Text	  klar	  
	  
#testa	  text	  (kund	  och	  projektledare)	  
#testa	  nuvarande	  design	  (kund	  och	  projektledare)	  
	  
Vecka	  18	  
3/5	  Design	  klar	  
	  
Vecka	  19	  
	  
Vecka	  20	  
Rapportskrivning	  	  
	  
Vecka	  21	  
Rapportskrivning	  	  
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Vecka	  22	  
27/5	  Första	  versionen	  av	  rapporten	  in	  för	  opposition	  klar	  
29/5	  Opposition	  -‐	  Skola	  
	  
Vecka	  23	  
3/6	  Slutredovisning	  -‐	  Skola	  
7/6	  Slutversion	  av	  rapporten	  in	  
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Bilaga	  3	  
Förklaring:	  Vanliga	  frågor	  Digaloos	  får	  från	  sina	  kunder.	  

	  

Kan	  ni	  trycka	  och	  leverera	  ett	  jobb	  idag?	  
	  
Hur	  stort	  format	  kan	  jag	  trycka	  i	  er	  digitaltryckpress?	  
	  
Vilka	  olika	  papper	  och	  ytvikter	  kan	  ni	  trycka	  på?	  
	  
Vilken	  upplaga	  är	  ekonomisk	  att	  trycka	  hos	  er	  jämfört	  med	  konventionellt	  tryck?	  	  Vem	  
ska	  jag	  prata	  med	  om	  jag	  behöver	  konsultation	  i	  mitt	  trycksaksval?	  	  Vad	  vill	  ni	  ha	  för	  
format	  på	  tryckoriginalet?	  	  Vad	  är	  utfall?	  	  Hur	  mycket	  utfall	  vill	  ni	  ha	  och	  hur	  lägger	  jag	  
till	  det	  i	  originalet?	  
	  
Hur	  skapar	  jag	  en	  tryckfärdig	  PDF-‐fil?	  	  
Hur	  skapar	  jag	  en	  tryckfärdig	  PDF	  från	  Illustrator?	  	  Kan	  jag	  leverera	  ett	  jobb	  i	  Illustrator	  
format?	  
	  
Vad	  ger	  bra	  fyrfärgssvärta	  i	  tryck?	  
	  
Hur	  mycket	  rygg	  behövs	  det	  vid	  limbindning?	  
	  
Kan	  jag	  maila	  ett	  original	  på	  20Mb?	  	  Hur	  skickar	  jag	  tyngre	  filer	  till	  er?	  	  Vad	  behövs	  för	  
upplösning	  på	  bilder	  som	  ska	  tryckas?	  	  
Kan	  jag	  lämna	  original	  med	  bilder	  i	  RGB-‐färg?	  	  Vilken	  rastertäthet	  använder	  ni	  vid	  
tryckning?	  
	  
Använder	  ni	  ICC-‐profiler?	  
	  
Trycker	  ni	  standardiserat?	  	  Trycker	  ni	  med	  Print	  On	  Demand	  teknik?	  
	  
Hur	  framkallar	  ni	  plåten	  i	  en	  digitaltryckpress?	  
	  
Hur	  lång	  torktid	  har	  tryckfärgen?	  
	  
Kan	  ni	  hjälpa	  till	  med	  kuvert?	  
	  
Trycker	  ni	  på	  kuvert?	  
	  
Trycker	  ni	  PMS-‐färger	  som	  tex.	  silver	  och	  guld?	  	  Trycker	  ni	  personifierat	  med	  olika	  
namn?	  
	  
Varför	  står	  det	  2-‐sid	  i	  offerten	  när	  det	  bara	  ska	  tryckas	  på	  en	  sida?	  
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Bilaga	  4	  
Förklaring:	  Intervju	  frågor	  till	  Digaloos	  kunder.	  
	  
Frågor	  till	  kund:	  

1. Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  ni	  började	  trycka	  hos	  Digaloo?	  
2. Hur	  fick	  du	  reda	  på	  företaget?	  
3. Vad	  söker	  ni	  hos	  ett	  tryckföretag,	  vilka	  är	  kraven?	  
4. Vad	  för	  saker	  har	  ni	  tryckt?	  	  
5. Vem	  har	  varit	  er	  projektledare?	  
6. Har	  ni	  gjort	  flera	  tryck,	  har	  ni	  då	  haft	  samma	  projektledare?	  
7. Hur	  har	  relationen	  fungerat	  mellan	  er?	  	  
8. Vad	  vill	  du	  veta	  innan	  du	  ska	  trycka	  en	  produkt?	  
9. Har	  något	  varit	  oklart?	  
10. Finns	  det	  något	  under	  processens	  gång	  ni	  skulle	  vilja	  förändra	  eller	  förtydliga?	  
11. Använder	  projektledarna	  ett	  språk	  som	  passar	  er?	  
12. Förstår	  ni	  allt	  de	  menar,	  känner	  ni	  att	  ni	  kan	  fråga	  och	  få	  saker	  förklarade	  på	  ett	  

bra	  sätt?	  
	  

13. Vet	  ni	  vad	  Digaloo	  kan	  göra?	  
14. Har	  ni	  varit	  inne	  på	  deras	  hemsida?	  	  
15. Vad	  har	  ni	  gjort	  då?	  	  
16. Hur	  tycker	  ni	  att	  den	  fungera?	  	  

	  
Kund:	  	  

1. Hur	  ska	  jag	  designa	  min	  produkt	  på	  bästa	  sätt	  för	  att	  den	  ska	  kunna	  tryckas?	  
2. Vad	  får	  jag	  inte	  gör?	  	  
3. Vad	  kan	  Digaloo	  göra?	  	  
4. Hur	  sparar	  jag	  min	  fil,	  vilket	  format	  ska	  det	  vara?	  
5. Hur	  gör	  jag	  med	  utfall	  och	  skärmärken?	  
6. Vad	  menas	  med	  PMS-‐färger?	  
7. Hur	  gör	  jag	  om	  jag	  vill	  använda	  de?	  	  	  
8. Vilka	  andra	  effekter	  kan	  Digaloo	  göra	  och	  vad	  behöver	  jag	  tänka	  på	  då?	  	  
9. Vad	  är	  ett	  öppet	  dokument?	  	  
10. Vad	  är	  falsning?	  	  
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Bilaga	  5	  
Förklaring:	  Intervjufrågor	  till	  Digaloo.	  
	  
Produktionsteam:	  
	  

1. Vilka	  är	  de	  vanligaste	  felen	  som	  kunderna	  gör?	  	  
2. Vad	  skulle	  ni	  vilja	  informera	  kunden	  om?	  
3. Vad	  är	  Digaloo	  bra	  på?	  
4. Vilka	  är	  dina	  arbetsuppgifter?	  
5. Hur	  hanterar	  du	  originalen?	  
6. Finns	  det	  något	  med	  de	  som	  är	  problematiskt?	  

	  
	  
Produktionsledare:	  
	  

1. Vilka	  är	  dina	  arbetsuppgifter?	  
2. Vad	  informera	  du	  kunden	  om?	  
3. Vilka	  är	  de	  vanligaste	  felen	  som	  kunderna	  gör,	  gällande	  sina	  trycksaker?	  	  
4. Finns	  det	  återkommande	  frågor	  som	  kunderna	  ställer	  till	  er?	  	  

a. Vad	  är	  de	  osäkra	  på?	  
b. Vad	  vill	  de	  veta	  mer	  om?	  

5. Vad	  är	  Digaloo	  bra	  på?	  
	  

	  
VD	  

1. Vad	  är	  Digaloo	  för	  företag?	  	  
2. Hur	  länge	  har	  Digaloo	  funnits?	  	  
3. Hur	  skulle	  du	  beskriva	  Digaloo?	  
4. Varför	  ska	  jag	  som	  kund	  välja	  att	  trycka	  hos	  er?	  	  
5. Vilka	  trycksaker	  skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  visa	  i	  manualen?	  	  
6. Vad	  skulle	  du	  vilja	  marknadsföra	  eller	  visa	  i	  manualen?	  
7. Vilka	  är	  dina	  arbetsuppgifter?	  

 
 
 
Teknikteam:	  

11. Vilka	  är	  de	  vanligaste	  felen	  som	  kunderna	  gör?	  	  
12. Vad	  skulle	  ni	  vilja	  informera	  kunden	  om?	  
13. Vad	  är	  Digaloo	  bra	  på?	  
14. Vilka	  är	  dina	  arbetsuppgifter?	  
15. Hur	  hanterar	  du	  originalen?	  
16. Finns	  det	  något	  med	  de	  som	  är	  problematiskt?	  
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Bilaga	  6	  
Förklaring:	  IRMs	  årsredovisninge 
Tagen	  från:	  http://www.irm-‐media.se/tabell_reklamstatistik2005.asp	  

	  

	  


