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Sammanfattning 
I detta examensarbete kartläggs reklamationshanteringen inom 
svensk dagspress, med utgångspunkt från den internationella 
standarden för dagstidningstryck, ISO 12 647-3. En kvalitativ 
studie genomförs, framför allt genom en intervjuserie. Denna stu-
die resulterar i en analys av vilka problem branschen lider av när 
det gäller reklamationer, samt skisser över två åtgärdsförslag. ISO 
12 647-3:s oförmåga att fungera som kontrakt mellan tryckeri och 
kund, samt oklara rutiner för avgöranden och redovisning av re-
klamationsärenden, konstateras vara de främsta problemen att ta 
itu med. 
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Abstract
For this thesis, a survey of claims management within Swedish 
newspapers is made. The international standard for offset prin-
ting on newsprint, ISO 12647-3, is at the centre of the study. A 
qualitative study, consisting mainly of a series of interviews, is 
conducted. This leads up to an analysis of what problems the busi-
ness is facing concerning claims, and sketches of two proposals for 
action. The inability of ISO 12647-3 to function as a contract bet-
ween printer and customer, and unclear ways of making decisions 
and accounting for claims, can be considered the most important 
issues to deal with.  
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Förord
Fria tankar kring en bransch i förändring 

Det är stormiga tider för tidningsbranschen. Tillkomsten av nya 
medier – Internet, gratistidningar och annat – har ställt dagstid-
ningsbranschen inför sin kanske största utmaning hittills. För 
annonsörerna innebär det att fler kanaler för att nå ut med sitt 
budskap tillkommit, men reklambudgeten har däremot inte ökat 
i samma omfattning[1]. De som säljer annonsplats måste slåss för 
sina andelar. 

Historiskt sett har dagstidningen haft en stabil tillströmning av 
annonsörer, men allt eftersom marknaden hårdnar är det viktigt 
att se om sitt eget hus. Har dagstidningen några svaga punkter 
som gör att den riskerar att i framtiden väljas bort, till förmån 
för andra medier? Diskussionen är givetvis komplicerad, det är 
inte möjligt att identifiera en enskild faktor som skulle garantera 
dagstidningens fortsatta överlevnad i konkurrens med nya medier. 
Man angrips med alla medel – pris (gratistidningarna), anpass-
ning och uppföljning (Internet) och upplevelsemässigt (tv). 

Diskussionen går dessutom lätt över i en mer generell diskussion 
kring tryckta medier över huvud taget[2]. Står print med en fot 
i graven? Eller är och förblir det papperslösa samhället en myt? 
Finns det kanske till och med ett scenario där tryckta medier stär-
ker sin position?

Det finns en tydlig trend hos dagstidningarna att vilja erbjuda allt 
mer heltäckande annonslösningar. Annonsavdelningarna tar en 
större och större del av den verksamhet som traditionellt bedrivits 
hos mediebyråer, alltså medieplanering av hela kampanjer istäl-
let för enbart dagstidningsannonser. Exempelvis Göteborgsposten 
går i bräschen och erbjuder allt ifrån stora event till kläder och 
radioreklam för sina kunder. Dagstidningen vill också parera ho-
tet från andra medier genom att expandera sin verksamhet till att 
omfatta även dessa. Webbversioner av den egna tidningen är nu-
mera ett etablerat koncept, och webb-tv och lokala nyhetskanaler 
är andra aktuella exempel.

Om man tror på dagstidningen som annonsmedia är det läge för 
självrannsakan. Det finns en motsättning mellan två olika linjer 
som båda kan vara dagspressens frälsning – komplexitet och en-
kelhet. I ett allt mer invecklat mediesamhälle gäller det att göra 
det lätt för kunden (annonsören) att välja just dig. One-stop-shop-
ping är som sagt trenden just nu, och det kan vara ett alternativ, 
med risk för att man tar sig vatten över huvudet. Man ger sig ju 
trots allt in som nybörjare på områden där andra är experter.
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Ett steg i en annan riktning, men också ett exempel på hur man 
skapar minsta möjliga motstånd för annonsören, är standardise-
ringar såsom modulsystem[3] för prissättning av annonsutrymme. 
Där har dagspress kommit betydligt längre än exempelvis sina 
konkurrenter på nätet, men en lång väg återstår ännu. 

Vid dagstidningsproduktion är närheten mellan produktion av 
innehåll och fysisk produktion påtaglig, eftersom processen sker 
under så stark tidspress. Förändringar i den fysiska produktionen, 
såsom styrsystemen i tryckeriet, ger omedelbar inverkan på det 
slutliga resultatet. Däri ligger tidningens intresse att ha en god 
inblick i, och kontroll över, sin egen produktion. Däri ligger också 
svårigheten, eftersom det alltid är svårt att genomföra processför-
ändringar i en industri som är så starkt fokuserad kring linjeverk-
samheten. 

Examensarbetet tar sitt avstamp i denna diskussion, och frågan 
kring tryckta medias vara eller icke vara finns där i bakgrunden. 
Det är också i denna kontext resultatet ska tolkas. 

Tack till Gunnar Borg, min handledare, för ditt engagemang och 
ditt tålamod. Tack till Tidningsutgivarna för att ni gett mig kött på 
benen vad gäller dagspress. Tack till alla som ingått i studien för er 
tid och er hjälpsamhet. Tack till David, Johan och Linda för att ni 
hjälpt mig framåt.

Cecilia Björk
Stockholm, augusti 2006
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1 Inledning
Denna utredning har genomförts som ett examensarbete, omfat-
tande 20 poäng, vid civilingenjörsutbildningen i medieteknik, 
Linköpings universitet. Examensarbetet har genomförts på begä-
ran av Tidningsutgivarna, och har utförts under deras översyn. 

1.1 Syfte
Syftet med examensarbetet är tredelat:

Att kartlägga problematiken kring reklamationer inom 
svensk dagspress
Att med utgångspunkt från den internationella standarden 
för dagstidningstryck, ISO 12647-3, analysera arbetsmeto-
diken gällande tryckkvalitet och reklamationer inom svensk 
dagspress
Att försöka hitta en standardiserad metodik för reklama-
tionshantering som underlättar för alla parter samt i förläng-
ningen kan hjälpa till att höja tryckkvaliteten hos svensk 
dagspress

1.3 Tes
Som utgångspunkt för examensarbetet ligger tesen att kvalitetsva-
riationerna inom svenskt dagstidningstryck beror på brister i ruti-
ner för mätning och uppföljning. För att lösa det skulle man kunna 
skapa ett system för återkoppling av mätdata från tryckprocessen, 
som annonsavdelning och övriga i kedjan skulle kunna ta del av. 
Detta system skulle bygga på att vissa gemensamma mätningar 
gjordes, och skulle tjäna två syften. Dels skulle annonsavdelning, 
eller den som bedöms lämplig som användare, direkt kunna se hur 
nattens tryckning gått. Det skulle ge ett informationsövertag och 
möjlighet att förvarna kunder vid stora fel. Dels skulle systemet 
kunna tjäna som en gemensam, relativt objektiv informations-
källa vid reklamationsärenden, för att minska godtyckligheten 
och skapa förutsättningar för mer exakta beslut. I förlängningen 
skulle systemet hjälpa till att höja nivån på tryckkvaliteten. 

Detta är viktigt för området reklamationer, eftersom variationer 
i tryckkvalitet antas orsaka fler reklamationer än vad en något 
lägre, konstant kvalitet skulle göra. 

Hur fungerar annonsmarknad och reklamationshantering 
idag?
Hur stort problem är reklamationer?
Vilka svaga punkter har branschen när det gäller reklamatio-
ner och reklamationshantering?
Kan reklamationshanteringen inom svensk dagspress för-
bättras? 
I så fall – hur ska denna förbättring gå till?

1.2 Frågeställning
Samtliga frågeställningar gäller området svensk dagspress:

•

•

•

•

•

•

•
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet omfattar 20 poäng. Detta är tänkt att motsvara 
ca 20 veckors arbete. 

1.4.1 Arbetets avgränsningar
Fokus i detta examensarbete ligger på trycktekniska reklamatio-
ner, snarare än reklamationer på grund av materialfel, felaktiga 
införanden eller dylikt. 

Examensarbetet är att betrakta som en förstudie innehållande en 
övergripande kartläggning och analys. För att skapa en överblick 
har kvalitativa intervjuer använts som metod för datainsamling. 
Utifrån detta arbete kan områden intressanta att studera i detalj 
identifieras. 

Inom dagstidningsproduktion finns en rad olika metoder för styr-
ning och uppföljning. Vissa av dessa är aldrig hundraprocentigt 
kartlagda. Nämnas speciellt kan hur registerfel påverkar tonvärde 
och i förlängningen gråbalansstyrning. En kortare studie av detta 
genomfördes på DN.EX i Akalla, och vissa frågor väcktes. För 
att komma fram till en fungerande gemensam metodik för mät-
ningar av tryckkvalitet skulle en ordentlig utvärdering behöva gö-
ras1. Detta bedömdes som alltför omfattande för att passa inom 
examensarbetets ramar. 

Ingen djupare utvärdering av effektiviteten hos de olika metoder-
na för kvalitetsstyrning och -mätning har gjorts under examens-
arbetet, och inte heller skillnaderna mellan att mäta med ögat eller 
instrument har studerats närmare. Detta bör förstås göras för att 
bestämma och optimera det specifika innehållet i en eventuell ge-
mensam mätmetodik. 

Vad gäller annonsering ligger fokus på riksannonsmarknaden, 
ingen djupare analys av små lokala annonsörers behov och situa-
tion har gjorts. 

1.4.2 Rapportens avgränsningar
För en full förståelse av denna rapport krävs kunskap om tryck-
processen och pressens fysiska utseende. De specifika begrepp som 
används i rapporten förklaras också här, men för en mer ingående 
beskrivning rekommenderas Handbok – tryckteknisk rådgivning, 
utgiven av Tidningsutgivarna. För att begränsa rapportens om-
fattning utelämnas även teori kring färgrymder och färgseende, 
samt omfattande beskrivningar av de speciella förutsättningar 
som gäller för dagspresstryck. För information om dessa ämnen 
rekommenderas Peter Kaisers Human Color Vision respektive do-
kumenten som nämns i avsnitt 2.6.

1 I det examensarbete (Liljestrand, Lithén – Kvalitetsstyrning i grafisk 
produktion) som för ett par år sedan genomfördes på frågan konstate-
rades att misspass inte påverkar färgton. Dock har man utelämnat den 
svarta färgkomponenten i alla provtryck, vilket man inte kan utesluta har 
påverkat resultatet. En djupare utredning skulle vara intressant eftersom 
det finns en oenighet mellan akademi och bransch angående huruvida 
misspass påverkar tonvärden eller inte.
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1.5 Metod 
Examensarbetet har innefattat litteraturstudier, intervjuer, vissa 
mätningar samt analyser. Studien är kvalitativ, och ledordet har 
hela tiden varit genomförbarhet2. Frågeställningen har därför inte 
varit statisk, utan vuxit fram i samspel med de intervjuer som ge-
nomfördes. 

1.6 Källor
De källor som använts till detta examensarbete är, förutom den 
genomförda intervjuserien, böcker, hemsidor, examensarbeten 
och dokument. Två andra viktiga källor till information har varit 
anställda på Tidningsutgivarna, speciellt då Gunnar Borg, Anna-
kari Modin, Rina Oord och Linda Johansson, samt föreläsningar 
på konferenser som besökts under exjobbet. Bland konferenserna 
kan nämnas Press och packsal 2006, Gör rätt från början – spar tid 
och pengar, New Local Media Conference samt Annonsdagen. Samt-
liga i regi av Tidningsutgivarna och/eller Ifra med flera.

Källhänvisningar i löpande text görs med hjälp av hakparenteser 
och ett nummer (till exempel [97]) efter det aktuella textstycket. 
Komplett källförteckning enligt numreringen finns på sidan 38. 
Då en källa nämns i en fotnot återfinns komplett information om 
referensen i referenslistan längst bak. 

Litteratur som använts för att skapa en god bakgrundsförståelse 
anges i en speciell referenslista, även den i rapportens slut.

2 Den ursprungliga idén, med återkoppling av mätdata från tryckpro-
cessen för en bättre uppföljning och därmed i förlängningen en höjd 
tryckkvalitet, kan i princip lösas med ett så kallat closed-loop-system. I 
ett sådant system sker kontinuerligt automatiska mätningar och trycket 
styrs optimalt. Uppföljning kan ske på valfritt sätt eftersom att alla mät-
data ständigt finns tillgängliga. Ett sådant system innebär dock en mycket 
stor kostnad och är inte ett nära förestående alternativ för de flesta tryck-
erier. Än så länge förekommer closed-loop-system endast på en handfull 
tryckerier i Norden.
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2 Bakgrund 
Här redogörs för vilka aktörer som är aktiva när det gäller an-
nonsering i dagspress, och hur flödena ser ut däremellan. Dags-
tidningen som annonsmedia analyseras, och en genomgång ges av 
det befintliga kvalitetsarbetet samt vissa tekniska förutsättningar 
för dagstidningstryck. 

2.1 Marknad och intressenter
Tryckerier och i viss mån tidningar står i fokus för denna studie. 
De är dock långt ifrån fristående, dagspressbranschen är kompli-
cerad, med många inblandade intressenter.

2.1.1 Svensk dagstidningsmarknad
Det finns enligt Tidningsutgivarnas uppgifter 168 svenska dags-
tidningar[4]. I den typiska lokaltidningen kommer uppskattnings-
vis 30 procent av annonsintäkterna från riksannonserande företag. 
För stora företag med många små butiker, såsom sportaffärer, eller 
företag vars varor säljs överallt, såsom kaffe, är lokaltidningen en 
viktig marknadsföringskanal. Lokaltidningen har ofta en mycket 
stark förankring i sitt område, stundtals med en hushållstäckning 
på upp emot 80 procent[5].

2.1.2 Tidningsutgivarna
Tidningsutgivarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation 
inom mediebranschen, med ungefär 240 medlemsföretag. Bland 
medlemmarna återfinns nästan alla svenska dagstidningar, kvälls-
tidningar, tryckerier, nyhets- och bildbyråer, tidningsdistribu-
tionsföretag, annonsbolag, några tv- och radiostationer samt för-
lag.3 Organisationens arbete syftar till att stärka den verksamhet 
medlemsföretagen ägnar sig åt. I det aktuella fallet alltså dags-
press; tidningar, tryckerier samt andra involverade. Att främja ett 
specifikt företag framför ett annat är inte intressant, det är bran-
schen som helhet som undersöks. 

I Tidningsutgivarnas stadgar står att man bland annat ska:

Detta examensarbete kan ses som ett led i denna verksamhet. 

3 För mer information om Tidningsutgivarna, dess medlemsföretag och 
verksamhet, se www.tu.se. 

medverka till att stärka medlemsföretagens ställning som re-
klam- och informationsmedier.
tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen i 
branschrelaterade och näringspolitiska frågor.
genomföra och medverka i utbildning.[4]

•

•

•
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2.1.3 Dagstidningen i relation till andra medier
Enligt Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, hamnade 
omkring 30 procent av den totala annonsbudgeten i Sverige år 
2005 hos dagstidningen. Dagstidningen är i och med detta den 
största enskilda annonsörskanalen. År 2000 var dagspress del ca 
35 procent. Fem procent av den totala svenska annonsbudgeten 
har alltså förlorats till andra medier[5]. Det finns anledning till 
vaksamhet, alla tecken tyder på att speciellt Internet kommer att 
fortsätta stärka sin position de kommande åren[2].

När man talar om kvalitet finns det två centrala aspekter. Det 
ena är leveranssäkerhet, vilket alla medier har sina problem med, 
och som inte är i fokus i denna studie. Det andra är den upplevda 
kvaliteten på det som levereras (dock inte innehållsmässigt, vilket 
avsändaren förstås är ansvarig för). Där kan andra medier sägas 
vara mer kvalitetssäkra. När en tv-spot sänds är det i princip alltid 
i samma kvalitet, om man bortser från variationer hos den enskil-
da mottagarens utrustning. Med Internetbaserade annonser finns 
möjlighet till uppföljning och korrigeringar i realtid. Formatet för 
Internetannonser har även utvecklats från att endast vara enkla 
textannonser till ett mycket flexibelt medium. Lägg till detta an-
nonsering i strömmade media, såsom filmklipp, plus sökordsbase-
rad annonsering. Dagstidningens tydliga tekniska begränsningar 
skapar därför en utmaning. 

Att det i dagstidningen varken finns krav på eller möjlighet till 
interaktion, innebär både problem och möjligheter. Problemen är 
de uppenbara, alla möjligheter som kommer med interaktivitet 
(användaranpassning och uppföljning) uteblir. Detta kan ses som 
mediets akilleshäl, men är inte odelat negativt. Inte bara läsarens 
möjligheter att välja lyser med sin frånvaro, utan också densam-
mes möjligheter att välja bort. Reklamen riskerar inte att falla of-
fer för fjärrkontrollen eller Tivo (tv) eller blockeras (pop-ups, In-
ternet) utan sitter där den sitter. Läsaren ser generellt annonserna 
som en integrerad del av tidningen och stör sig inte på dem. Enligt 
IRM:s statistik är inställningen till reklam i dagspress bättre än 
till reklam i något annat medium[5]. 

Jämfört med direktreklam som rent fysiskt liknar dagstidningen 
väldigt mycket, har annonserna i dagstidningen en stor fördel ef-
tersom de, med hjälp av dagstidningens redaktionella innehåll, 
följer med ända in till köksbordet. Oavsett hur många ”ingen re-
klam tack”-skyltar det sitter i trapphuset. 

En stark trend är annonsering med inlagor i dagstidningar. An-
vändningen av detta har ökat kraftigt. Dock finns en viss skepsis 
hos prenumeranter som anser att detta är direktreklam medsmu-
gen i tidningen. En sammanfattning av dagstidningens styrkor 
och svagheter kan ses i SWOT-analysen4 på följande sida, delvis 
hämtad från skriften ”Från lekstuga till affär – dagstidningen och 
digitala medier” [6]. 

4 SWOT = Strenghts (styrkor), weaknesses (svagheter), opportunities 
(möjligheter), threats (hot).
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Styrkor:

Publicistisk tradition och journalistisk kompetens

Etablerade, trovärdiga varumärken

Stark förankring i det lokala näringslivet och 
samhället

Mycket bra kundrelationer och kundengagemang

Kunskap om sina läsare och deras behov

En totalt redaktionell produkt (ingen 
interaktivitet) ger styrbarhet och förutsägbarhet

Kommer hela vägen in till köksbordet

Reklamen ses som en del av produkten

Svagheter:

Alltför förändringsovilliga företag

Saknar bra tekniska system för flerkanals-
publicering

Svårigheter att skapa ekonomiska värden när 
förväntningarna på gratistjänster ökar

Organisation av marknad som konserverar 
snarare än utvecklar

Brist på interaktivitet, användaranpassning 
och möjligheter till direkt uppföljning

Möjligheter:

Ta med sig trovärdigheten från befintliga produk-
ter in i nya mediesatsningar

E-papper tar med sig vissa av interaktivitetens möj-
ligheter till dagstidningen

Utveckla parallellpubliceringen och skapa verkligt 
läsartillvända produkter

Då allt annat blir interaktivt och läsarstyrt ökar 
den redaktionella produktens trovärdighet

Vara ett enkelt alternativ på en komplicerad mark-
nad

”Sökordsbaserad” annonsering i pappersform

Hot:

Andra aktörer mer benägna att satsa i nya medier

Produktion och distribution av papperstidning 
relativt dyrt, jämfört med digitala medier

Gratistidningar och annat fortsätter att pressa an-
nonspriserna

Minskad tolerans från kundens sida för krångliga 
system

12



2.2 Tryckkvalitet
Dagstidningsproduktion sker under stark tidspress. Produkten 
beskärs heller inte. När det gäller andra produkter kan man göra 
både provtryck, och lägga omfattande mätfält på ytor som senare 
skärs bort. För att kunna styra och kontrollera kvaliteten i trycket 
av en dagstidning använder man sig av någon typ av fält inne i 
tidningen, oftast i ryggen. I dessa fält kan man mäta ett antal 
trycktekniska parametrar. Här nedan följer en beskrivning av de 
vanligaste samt hur man mäter dessa.

2.2.1 Register
Dagstidningar trycks med de fyra delfärgerna cyan, magenta, gult 
och svart (cmyk). Efter att en konvertering från rgb (rött, grönt, 
blått) till cmyk gjorts rippas materialet, alltså delas upp i fyra sepa-
rata filer – en för varje delfärg – som det sedan görs plåtar enligt. 
Dessa plåtar fästes i tryckpressen och ser till att färg fastnar på rätt 
plats på sidan. 

För att skapa ett färgobjekt trycks de fyra delfärgerna i ett visst 
raster ovanpå varandra. Registerfel, eller misspass, uppstår då fär-
gerna glider ifrån varandra och inte ligger exakt i fas. Detta kan 
bero på en mängd olika saker, exempelvis att plåtarnas position i 
pressen rubbats, eller att pappersbanan vidgats eller förlängts5.

För att mäta register använder man sig vanligtvis av ett så kallat 
registerkors. Det är uppbyggt av alla fyra delfärger, och man kan 
på detta se hur stort det eventuella registerfelet är. Mätning av 
detta kan göras approximativt med ögat, eller mer exakt med en 
graderad lupp.

2.2.2 Färgstyrning
Vad gäller färg behöver man främst ha kontroll över densitet och 
balans. Detta kan man göra genom att använda sig av gråbalans-
styrning. Då använder man sig av en gråbalk uppbyggd av cyan, 
magenta och gult, och jämför den med en gråbalk i endast svart. 
Gråbalans kan man med gott resultat styra med ett tränat öga, då 
styr man så att den trefärgsgrå delen och den ”ljussvarta” delen 
får samma ton. Man kan också mäta den med en densitometer6. 
Enligt ISO 12647-3 ska fulltonsdensiteten för cyan, magenta och 
gult optimalt ligga på 0,90D7. För svart gäller 1,10D.  

5 Papperet absorberar fukt från fuktvatten och färg, vilket gör att den 
vidgas. 
6 Verktyg för att mäta färgdensitet, som är ett mått på hur mycket ljus 
en tryckt yta absorberar.
7 D = densitetsenhet.

Figur 1: Registerkors. C, M, Y och K har var sitt kors som ligger 

på respektive plåt. Det största avståndet mellan två delfärger 

(a i figuren) bör vara mindre än 0,15 mm och ska vara mindre 

än 0,3 mm, enligt ISO 12647-3. Den vänstra figuren visar ett 

registerfel, medan den högra visar registerkorsets utseende vid 

perfekt pass.

Figur 2: Gråbalans. Det vänstra fältet är uppbyggt av 30 pro-

cent cyan, 24 procent magenta och 24 procent gult, i enlighet 

med vad ISO 12647-3 föreskriver för gråbalansstyrning. (Pro-

cent betyder i det här fallet hur stor del av rasterpunkten som är 

täckt av färg, där 100 procent är en fullton.) Det högra fältet 

innehåller endast svart. ISO 12647-3 rekommenderar en svart-

ton mellan 29 och 34 procent. 

a

y k  c   m

13



Densitet kan också mätas på enkla färgytor, då ofta med flera oli-
ka procentvärden för att få fram relevanta mätvärden. Exempelvis 
kan man för varje delfärg ha en fulltonsyta, en 80-procentig och 
en 20-procentig yta.

2.2.3 Punktförstoring
Punktförstoring är ett mått på hur mycket större punkten är på 
det tryckta substratet, jämfört med i det digitala materialet. Tryck-
pressens trycker mekaniskt ut punkten ett antal procent, och pap-
perets optiska egenskaper leder till att ögat uppfattar punkten som 
ännu något större. En för hög punktförstoring gör att bilden ”gror 
igen” och förlorar kontrast och detaljrikedom. En för låg punkt-
förstoring ger ett urvattnat resultat. 

Punktförstoring mäts med en densitometer på ett mätfält, ofta 
med 40- eller 80-procentiga toner. Det mäts i absolutprocent: om 
en 40-procentig yta blir 60-procentig i tryck är punktförstoringen 
20 procent. Enligt ISO 12647-3 ska punktförstoringen vara 26 
procent samtidigt som rastertätheten ska ligga på 100 lpi8.

2.2.4 Icke mätbara parametrar
Alla trycktekniska parametrar går inte att mäta. Vanligt är att 
problem uppstår i packsalen9, där för hårt ställda nyp och strapp-
ningar10 kan klämma tidningen fel och skapa fula smetningar och 
veck. 

2.3 Definition av reklamation
Ett reklamationsärende uppstår när kunden som köpt annons-
plats i en tidning blir missnöjd med resultatet. Kunden kontak-
tar då tidningen och en bedömning görs huruvida klagomålet är 
befogat eller inte. Om felet kan konstateras, samt att ansvaret för 
detta ligger hos tidning eller tryckeri, godkänns reklamationen 
och ersättning utgår. Det kan handla om felaktiga införanden, 
dålig tryckkvalitet, eller felaktigheter i materialet. 

Nämnas kan också att en vanlig orsak för klagomål från kundens 
sida är felaktig fakturering, men detta har bedömts ligga utanför 
examensarbetets ramar. 

2.4 Annonsmarknadens aktörer
Annonsmarknaden innefattar en rad olika aktörer. Eftersom fo-
kus i detta examensarbete ligger på riksannonsering redogörs här 
för de aktörer som då är aktuella. På den lokala marknaden är 
aktörerna generellt mindre, och färre. Där utesluts ofta mellan-
händer såsom mediebyråer och annonsbolag.  

8 Lpi = Lines per inch.
9 I packsalen sker efterbehandling av den tryckta produkten.
10 En strapper fäster samman buntar med plastband.

Figur 3: Exempel på mätfält för densitet.

100%       80%       20%

C

M

Y

K
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2.4.1 Annonserande företag
Annonserande företag är alltså köpare av reklam. På riksnivå har 
de sällan att göra direkt med tidningen, utan gör affären genom en 
mediebyrå och/eller ett annonsbolag. Det annonserande företaget 
är alltså kunden i en annonsaffär. 

2.4.2 Mediebyråer
Mediebyråer jobbar med att köpa reklamplats i olika medier. De 
har ofta en strategisk roll i marknadsföringen och det kan ofta 
vara de som ger uppdrag till kreatören, reklambyrån. Mediebyrån 
har generellt ansvar för en hel kampanj som kan innefatta många 
olika medier. Mediebyråer kan också räknas till kundsidan i en 
förenklad analys, gentemot tidningen är de köpare. Uppdelningen 
annonsör/mediebyrå/kreatör kan dessutom variera mellan olika 
fall. 

2.4.3 Annonsbolag
Annonsbolag eller annonspaket är företag som säljer annonsplats i 
ett antal tidningar till ett paketpris. Dessa paket utgör en stor del 
av all annonsplats som säljs på riksnivå. Exempelvis uppger pake-
tet FLTmedia i M&M Europe[7] att de säljer upp till 15 procent 
av annonserna för de tidningar de representerar. Paketeringen görs 
efter vissa kriterier, för att köparen vill nå ett visst målgruppsseg-
ment. Exempelvis innehåller Citypaketet storstadstidningarna, 
Stormarknadspress har tidningar i medelstora städer och FLTme-
dia riktar in sig på landsortstidningarna. 

2.4.4 Reklambyråer/Kreatörer
Kreatörerna får ofta uppdraget med medium specificerat, till ex-
empel att producera en annons till dagspress. Det är alltså här det 
fysiska annonsmaterialet tillverkas. Vid tal om att dagstidningar-
na måste utbilda sina kunder i dagspresstryckets förutsättningar, 
är det i slutänden här den kunskapen måste hamna. 

2.4.5 Annonskontroll
När annonsplats har köpts i en tidning, och annonsen har in-
förts, sker en kontroll av det köpande företaget så att allt blivit 
korrekt. I rikssammanhang ligger detta vanligtvis på mediebyrån 
eftersom de står som köpare. Mediebyråerna köper dock ofta in 
denna tjänst av utomstående företag specialiserade på uppgiften. 
Man kommer överens om ett antal kriterier som kontrollen ska 
ske enligt. Om fel i exempelvis införande eller utseende hittas var-
nas mediebyrån.

2.4.6 Tidningar
Tidningens annons- eller marknadsavdelning är de som säljer an-
nonsutrymme. Vissa tidningar erbjuder även utformning och pro-
duktion av annonsmaterial. Det är till annonsavdelningen man 
vänder sig om man har klagomål och vill reklamera. 

Tidningen är ofta mycket nära kopplad till ett tryckeri som lig-
ger geografiskt nära. Detta givetvis av logistiska skäl. För större 15



tidningar med utspridda utgivnings- och tryckorter gäller att 
tryckeriet ligger närmare kunden än redaktionen. Den logistiska 
bördan mellan tryckeri och slutkonsument är alltid mycket större 
än den mellan redaktion och tryckeri, speciellt efter att man helt 
och hållet övergått till digital leverans av material. 

Annonsavdelningen, redaktionen och layoutavdelningen är alla 
relevanta instanser för detta exjobb, med ett naturligt fokus på 
annonsavdelningen. 

2.4.7 Tryckerier
Tryckeriet kan vara bolagiserat eller sitta ihop med tidningen. Är 
det ett eget bolag har de ofta samma huvudägare som tidningen. 
De har mycket sällan direktkontakt med dagspressannonsörer 
utan kommunicerar uteslutande med tidningen. Dagstidnings-
produktion sker på natten, men få tryckerier väljer att stanna vid 
detta, utan tar även in dagproduktion av exempelvis bilagor, inla-
gor eller direktreklam. 

 

Figur 5: Annonsmarknadens aktörer

Figur 6: Sekventiellt flödesschema annonsmarknaden. Visar hur 

arbetsgången ser ut samt pekar ut de svaga punkterna när det 

gäller kommunikation.
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2.5 Kritik från annonsörer
Tidningsutgivarna har tagit emot kritik från ett antal annonsörer 
för den varierande kvaliteten hos svensk dagspress. Man upplever 
att register, densitet och tonvärden kan skilja sig mellan olika tid-
ningar. Att så är fallet har också påvisats i olika experiment och 
studier11, bland annat genomförda av Tidningsutgivarna och ett 
flertal mediebyråer. Denna variation menar man påverkar annon-
sörers vilja att annonsera i dagspress negativt. 

Varumärkesannonsering är en vital del av den annonsering som 
görs i dagspress, och varumärket sträcker sig längre än den gra-
fiska profil som man vanligtvis kopplar samman med ordet. För 
många företag är även utseendet på produkterna som säljs en del 
av varumärket, färgen på exempelvis en jacka kan vara mycket ge-
nomtänkt ur marknadsmässig synpunkt. Detta ställer hårda krav 
på återgivningen av bilder i tryck. 

2.6 Dokument
I arbetet mot en mer standardiserad och lättnavigerad marknad 
spelar gemensamma dokument en nyckelroll. Tidningsutgivarna 
vill vara förvaltare och förmedlare av denna typ av dokument, och 
mycket av kommunikationen går genom dem, då framför allt via 
Tidningsutgivarnas webbplats och medlemsportal. 

2.6.1 ISO 12647-3
ISO 12647 har den fullständiga titeln Graphic technology - Pro-
cess control for the production of half-tone colour separations, proofs 
and production prints. Del tre av denna (12647-3) är Coldset offset 
lithography on newsprint. Det är den internationella standard som 
Ifra12 och Tidningsutgivarna använder sig av och rekommende-
rar vid dagstidningstryck. Här specificeras hur man bör arbeta, 
vilka insatsvaror man bör ha, hur ofta de bör bytas, kalibreras och 
rengöras. Det finns också specificerat toleransvärden för ett antal 
trycktekniska parametrar, såsom punktförstoring och densitet. 
Många dagstidningstryckerier i Sverige arbetar enligt ISO 12647-
3, eller strävar efter att arbeta enligt den.

2.6.2 Normer för annonsering i tidning/tidskrift
I Normer för annonsering i tidning/tidskrift förklaras vilka regler 
som gäller vid annonsköp, samt hur ansvarsförhållandena ser ut. 
Där klargörs bland annat att tidningen inte ansvarar fel som upp-
kommit på grund av felaktigt material, att tidningen har rätt att 
överställa annonsmaterial vid platsbrist, samt att tidningen vid fel 
maximalt bär det ekonomiska ansvaret för annonsen, och inte för 
andra investeringar som gjorts i samband med annonsen. I Nor-
mer för annonsering i tidning/tidskrift hänvisas också till Specifika-
tion för leverans av digitalt annonsmaterial för materialproduktion, 
samt Färgguiden för val av färg. 

11 För mer information kring dessa studier kontaktas Gunnar Borg på 
Tidningsutgivarna.
12 Världsomspännande branschorganisation för dagspress och pu-
blicering, med mer än 3000 medlemsföretag. Se www.ifra.org för mer 
information.
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2.6.3 Specifikation för leverans av annonsmaterial
Tidningsutgivarna har tagit fram och förvaltar denna specifika-
tion för hur man lämpligen producerar material som ska tryckas 
i dagspress. I den beskrivs hela processen från början till slut, 
namngivning, hur man hanterar färg och ICC-profiler13, hur 
materialet ska levereras (eps eller pdf)14 och så vidare. När man i 
andra sammanhang säger att kunden har ansvar för att det digi-
tala materialet skapats på ett korrekt sätt, i enlighet med gällande 
normer, syftar man på detta dokument. 

2.6.4 Färgguiden
Färgguiden är ett redskap Tidningsutgivarna tagit fram för att 
sprida kunskap om förutsättningarna för dagspress till hela pro-
duktionskedjan. Den används i stor utsträckning i utbildnings-
syfte. Den innehåller även ett stort antal färgkartor med CMYK-
färger tryckta på tidningspapper, och erbjuder i och med detta 
kreatören ett antal ”säkra val” när det gäller färg. Tillsammans 
med Färgguiden finns också inställningsfiler15 som hjälper till att 
säkerställa resultatet. Här finns också en del tips om hur man på 
bästa sätt utformar en annons för att den ska komma till sin rätt 
i dagspresstryck. 

2.6.5 Handbok — tryckteknisk rådgivning
Handbok – tryckteknisk rådgivning är ett material som främst vän-
der sig till tryckerier. Även denna är utgiven av Tidningsutgivar-
na. Här görs en genomgång av tryckprocessens alla delar, alltifrån 
prepress16 till packsal. Här gås också alla parametrar för tryckkva-
litet igenom, samt hur man mäter dessa. 

13  ICC-profiler används för att garantera en korrekt färgåtergivning när 
digitalt material flyttas mellan olika enheter.
14 Eps (Encapsulated Postscript) och pdf (Portable Document Format) 
är dokumentformat. Eps anges fortfarande som standard vid leverans av 
digitalt annonsmaterial, även om utvecklingen går mot pdf-flöden.
15  Inställningsfiler  justerar  inställningarna  i  kreatörens programvara så 
att bland annat rätt färgrymd används, och så att pdf-skapandet går rätt 
till för att passa dagstidningstryck.
16 Prepress är den process som föregår tryckeriet.
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3 Genomförande
Efter en inledande litteraturstudie genomfördes en serie inter-
vjuer. Litteraturstudier pågick även kontinuerligt under hela exa-
mensarbetet.

3.1 Intervjuer
För att kartlägga reklamationshanteringen i dagsläget, attityder 
kring reklamationer och tryckkvalitet, samt vilja till förändring 
genomfördes ett antal intervjuer. Dessa kan bäst beskrivas som 
kvalitativa intervjuer där grundstommen förvisso varit en förbe-
redd serie frågor, men där personliga reflektioner och attityder 
varit lika viktiga. Eftersom kommunikationen inom och utom 
företaget utvärderades, granskades i lika hög utsträckning den in-
formation som saknades eller skiljde sig åt mellan olika informan-
ter, som de fakta som faktiskt levererades. 

De frågor som ställts finns listade i appendix A, och berör i stort 
följande områden: Problembild, rutiner och uppföljning gällande 
reklamationer, ekonomiska följder, kvalitet samt relationer mellan 
de olika aktörerna på annonsmarknaden.

3.2 Urval informanter
I ett tidigt skede gjordes ett urval av informanter för studien. En 
komplett lista över dessa finns i appendix A, här nedan motiveras 
urvalet.

3.2.1 Tryckerier
De flesta tryckerier som ingick i testgruppen valdes på grundval av 
att de håller en förhållandevis hög standard. De ligger i trakterna 
kring iso-standarden, och ansågs därför relevanta. Detta eftersom 
att examensarbetets resultat enligt tesen antogs innebära en fin-
justering av en redan fungerande användning av ISO 12647-3. 
Gruppen håller alltså en hög genomsnittskvalitet, snarare än ut-
gör ett representativt tvärsnitt av svenska tryckerier, även om viss 
spridning finns. Mer informella studiebesök gjordes hos V-TAB 
Göteborg och DN.EX. 

3.2.2 Tidningar
Tidningarna kopplade till de utvalda tryckerierna ingår, med un-
dantag för Smålänningen och Eskilstunakuriren, i annonspaketet 
Stormarknadspress. Representanter för tidningarnas annonsav-
delningar intervjuades, då de spelar en central roll i annonsflö-
det. Hos Göteborgsposten gjordes ett besök av det mer informella 
slaget.

3.2.3 Annonsbolag
Stormarknadspress, SMP, intervjuades för att få annonsbolagets 
syn på reklamationsproblematiken. FLTmedia, med många små 
tidningar och en mer utspridd verksamhet, intervjuades också, 
för att se om deras uppfattningar kring problemet skiljde sig från 
SMP:s. 
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3.2.4 Beställare
För att komma närmare kundens perspektiv intervjuades även 
mediebyrån Starcom. Eftersom det här framkom att man inte gör 
annonskontrollen själva, utan köper in den tjänsten, kontaktades 
även Research International som är Sverigeledande inom annons-
granskning. 

20



4 Resultat
Här redovisas i sammanställning ett urval av svaren från de inter-
vjuer som gjordes.

4.1 Problembild rörande reklamationer
Endast ett fåtal av de tillfrågade ansåg att reklamationer var något 
större problem. Tidningar och tryckerier ansåg generellt proble-
met vara större än vad annonsbolag, mediebyrå och annonskon-
troll ansåg. Men inte heller på tidningar och tryckerier var rekla-
mationshantering en prioriterad fråga. Samtliga hade svårigheter 
att uppge exakta siffror för hur mycket reklamationer de hade och 
vilka kostnader respektive inkomster det innebar, men tidning-
arna uppskattade att man låg i intervallet en halv till två procent 
av alla sålda annonser. 

4.2 Anledningar till reklamationer
Hos tidningar som själva sätter annonser var skrivfel den absolut 
vanligaste anledningen till reklamation. Därefter kommer felak-
tiga faktureringar, införanden på fel dag och i fel storlek. Många 
hade också vissa problem med versionshantering och namngiv-
ning, vid kampanjer med en serie annonser kunde ibland material 
från fel dag komma in i tidningen. Detta fanns det i de flesta fall 
tekniska skydd för17 men den mänskliga faktorn, i kombination 
med stundtals mycket höga stressnivåer, kunde ändå skapa den 
typen av problem. 

Trycktekniska reklamationer utgör mellan 5 och 50 procent av de 
sammantagna reklamationerna hos tidningarna. Den stora sprid-
ningen här kan bero på skillnader i rutiner vad gäller godkän-
nande och redovisning av reklamationer, men framför allt på att 
tryckerierna har olika utrustning och kompetens och helt enkelt 
orsakar olika stora mängder fel. 

4.3 Arbetsgång
I de flesta fall sköter den ansvarige säljaren på tidningen reklama-
tionen. Kunden – mediebyrån eller beställaren – ringer upp och 
ärendet diskuteras över telefon. Säljaren tittar ofta själv på annon-
sen i fråga och ett beslut tas, ofta med hänsyn till tre faktorer:

En annan viktig aspekt är vem av de två parterna som är bäst på 
att förhandla. 

17  Inflödessystem, versionshantering med mera.

Hur stort är felet och vem har orsakat det?
Påverkar felet annonsens effekt?
Hur påverkar detta beslut relationen med den aktuella 
kunden?

•
•
•
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I ett fåtal fall fanns en mer systematiserad arbetsgång. Då handlar 
det ofta om att flytta beslutsrätten från den enskilda säljaren till 
personer med uttalat ansvar för reklamationer. I ett fall fanns det 
en graderad skala, där olika personer i organisationen hade man-
dat att ta beslut angående reklamationer, beroende på hur stor 
summa det rörde.  

I normala fall gäller att kunden får ett nytt införande som ersätt-
ning vid en reklamation. Detta införande kan vara gratis eller ra-
batterat, beroende på felets storlek. Om kunden inte är intresserad 
av ett nytt införande betalas en del av eller hela summan tillbaka. 

4.4 Ekonomisk redovisning
Olika tidningar har olika sätt att räkna gällande kostnaden för ett 
nytt införande. Det varierar från att man räknar materialkostna-
den till att man ser det som en utebliven inkomst för den annons-
platsen. Kostnaden i dessa två fall blir radikalt olika. 

På de enskilda tidningarna finns ofta konsekventa regler för hur 
en fullständig reklamation ser ut. Desto mer godtyckligt blir det 
när reklamationen inte gäller hela upplagan, och, framför allt, ra-
batteringar som görs för att kunden inte varit riktigt nöjd (utan 
att det är en regelrätt reklamation). I vissa fall bokförs det inte alls, 
medan det i andra finns rutiner för redovisning av rabatteringar. 

I nästan alla fall bär tidningen ensam alla reklamationskostnader, 
oavsett om det är tidning eller tryckeri som orsakat dem. 

4.5 Organisation
De flesta tryckerier i studien är bolag fristående från tidningen. 
Dock var det vanligt med gemensamma ägare. I samtliga fall var 
kopplingen mellan tryckeri och tidning fortfarande mycket stark, 
och det särskilt i de fall där tryckeri och tidning hade verksamhet 
i sammankopplade lokaler. 

4.6 Kundrelationer
En nöjd kund går i princip alltid före en tekniskt korrekt bedöm-
ning av en reklamation. Denna princip tillämpas på så gott som 
alla tidningar. Alla var också överens om att man inte skulle låta 
sig ”köras över” av kunden, men attityderna kring var gränsen för 
detta gick varierade kraftigt mellan olika företag. 

Genom hela kedjan, från mediebyrå till tryckeri, spelade siffror 
och mätvärden en väldigt liten roll. Det centrala uppgavs vara den 
upplevda kvaliteten, när det handlade om reklamationer. De enda 
som avvek något från denna uppfattning var ett fåtal tryckerier. 
Man kan säga att fokus på mätvärden blir svagare och svagare ju 
längre bort från tryckeriet man kommer.

4.7 Kommunikation
På samtliga tidningar gäller att någon person på annonsavdel-
ningen tar emot någon typ av kör-rapport från tryckeriet. Vilken 
information som ingår i denna, och i vilken form den kommer, 22



varierar. Generellt gäller att det handlar om en leveransrapport 
(hur många tidningar har gått iväg vid vilken tidpunkt?) som of-
tast levereras i pdf-form. 

Återkopplingen från tidning till tryckeri var generellt undermå-
lig. Ett flertal tryckerier visste inte hur många reklamationer de 
orsakade, eftersom de aldrig blev underrättade om att de uppstod. 
Och då än mindre om exakt vad som varit problemet. 

Det fanns stora skillnader i hur man resonerade kring vilken in-
formation som behövs för att fälla ett avgörande i ett reklama-
tionsärende. I stort utgick alla från samma princip: ”Om kunden 
är missnöjd är det ett legitimt reklamationsärende.” Några nöjde 
sig med kundens klagomål, medan andra krävde betydligt mer 
specifika uppgifter än så, med mätvärden och/eller kopior på an-
nonsen i fråga. Man var också olika noggrann med att ta reda på 
hur många exemplar i upplagan felet gällde. I de fall man hade 
god kännedom kring pressens beteende vid olika tidpunkter, samt 
om adresslistorna, drog man flitigare nytta av att kunna påvisa 
exakt hur många exemplar som varit dåliga. 

4.8 Kvalitet och ISO 12647-3
De flesta tryckerier uppgav att de strävar efter att följa ISO 12647-
3. Med undantag för några som uppgav att det var ett ouppnåeligt 
mål, på grund av utrustning och annat, samt ett par som ansåg att 
normen var alldeles för generös och hade upprättat egna, strängare 
normer. Av de som använde sig av normen var det endast ett fåtal 
som hade utarbetade rutiner för att kontrollera att normen följdes. 
Dessa rutiner såg olika ut på samtliga ställen, och kunde handla 
om kontinuerliga mätningar i pressen, uppmätningar av referens-
exemplar eller användning och uppmätning av den testform18 som 
omnämns i Handbok – tryckteknisk rådgivning och återfinns på 
Tidningsutgivarnas webbplats. 

Förankringen hos tryckarna av iso-standarden var uteslutande 
svag. Kvalitetsarbetet i sig var förankrat i olika grad, men doku-
mentet som sådant användes inte av tryckarna direkt. 

4.9 Kundens kvalitetsmedvetenhet och 
-kontroll
Kundens kvalitetsmedvetenhet upplevdes som varierande, men 
generellt låg. Man förutsätter att trycket ska bli bra helt enkelt, 
utan någon närmare definition av vad ett bra tryck är. Vissa kun-
der var dock betydligt mer noggranna, och högre krav förekom 
speciellt när det gällde civiltryck19, med provtryck och förlagor. 

18 En sida med mätfält av olika slag samt bilder som ska vara ett hjälp-
medel för att ställa in pressen på lämpligt sätt. I Handbok – tryckteknisk 
rådgivning rekommenderas att man trycker och mäter upp denna en gång 
var tredje månad samt vid byten av insatsvaror (exempelvis gummiduk).
19 Civiltryck är den produktion som inte är dagstidningsproduktion. 
Den sker normalt på dagtid, vanliga uppdrag är reklam och bilagor. 
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Ett flertal av informanterna ansåg att kundens benägenhet att 
reklamera var större vid variationer i kvalitet, än vid en genom-
gående något lägre kvalitet. Detta trodde man berodde på att kva-
litetsvariationer är lättare att upptäcka, eftersom man då jämför 
olika tidningar eller annonser med varandra. 

Vad gäller Research Internationals annonskontroll görs den helt 
baserad på kriterier uppsatta av beställaren. Dessa kan skifta mel-
lan rena leveranskontroller (finns annonsen med på rätt dag?) och 
mycket specifika kvalitetskontroller. Dock använder man sig i 
dagsläget enbart av en visuell kontroll – alltså att man endast med 
hjälp av ögat granskar annonsen – och gör aldrig mätningar. 

4.10 Diskussioner kring kvalitet
Vid säljtillfället diskuteras nästan aldrig kvalitet. Annonsplatsen 
säljs istället på pris, räckvidd och genomslag. Ett fåtal tidningar 
förde någon form av förebyggande diskussion med beställarna om 
hur man genom utformningen uppnår optimal kvalitet på en an-
nons i dagspress. Då det uteslutande var annonsavdelningen som 
hade kundkontakten (och inte tryckeriet) bestod detta i de flesta 
fall av ett antal standardtips som gavs till nya kunder. Ett par 
tryckerier hade väl genomarbetade rutiner för utbildning av be-
ställare. Då i synnerhet för egna externa kunder snarare än tid-
ningens annonsörer.

4.11 Personal
Kompetensen hos tryckarna varierade mycket mellan de olika 
tryckerierna, men de flesta ansåg att kompetensnivån i stort var 
hög. Endast ett fåtal hade en formell kontroll av tryckarnas kun-
skaper, ansvarsfördelningen byggde istället på att den ansvarige 
hade lärt känna tryckarna personligen och hade skapat sig en upp-
fattning om de anställdas kompetens. 

De flesta tryckerier upplevde svårigheter att hålla en jämn kompe-
tens mellan alla tryckarlag. Ibland upplevde man att kompetensen 
hos nattlagen låg något lägre, samt att det, på grund av de olika 
arbetstiderna, var svårt att få till stånd en fungerande kommuni-
kation med dessa. 

4.12 Mätningar
I de flesta tidningar användes gråbalans för styrning. Denna mät-
tes sällan utan användes för visuell styrning och kontroll. Regis-
terkors är det näst vanligaste mätfältet, och vissa använde även 
fulltonsfält och fält för mätning av punktförstoring. Mätningarna 
utfördes i de flesta fall av tryckarna själva och vid styrpulpeterna, 
stundtals i miljöer utan korrekt belysning och med många stör-
moment. I ett par fall mätte produktionschef eller liknande upp 
referens-exemplaren på kontoret.

4.13 Referens-exemplar
Referens-exemplar skickas till kunden för att denna ska ha möjlig-
het att kontrollera att annonsen finns med och ser bra ut. Kunden 
får generellt ett exemplar, medan ett större antal exemplar sparas 24



hos tidningen/tryckeriet (arkiv-exemplar). Om kunden upptäcker 
något fel kontaktas tidningen och arkiv-exemplaren gås igenom. 
På så sätt kan man också avgöra hur stor del av upplagan som ska 
ersättas. 

Vanligtvis plockas var 10 000:e exemplar ut och sparas på tidning-
en/tryckeriet som arkiv-exemplar. Oftast med start vid första god-
kända exemplar. Utplockningen av referens-exemplar som skickas 
till kund varierade mellan de olika tryckerierna men många upp-
gav att de hade problem med detta. Man är medveten om att det 
kan skapa problem att ta exemplaren för tidigt i produktionen 
men man har svårt att införa stabila rutiner som garanterar att så 
inte sker. Tidiga exemplar är generellt av sämre kvalitet än upp-
lagan i stort, på grund av pressens insvängningstid20, och leder 
därför till en mängd reklamationsärenden som inte blir godkända 
reklamationer. Mediebyrå och annonsbolag upplever att dessa då-
liga referens-exemplar i onödan stjäl tid. Enligt statistik från ett 
annonsbolag var icke-representativa referens-exemplar orsak till 
uppemot hälften av de ärenden som uppstod på grund av miss-
pass. Dessa ledde alltså inte till några reklamationer utan löstes 
genom att nya referens-exemplar skickades. 

Ansvaret för referens-exemplaren ligger vanligtvis på tryckarna, 
och exemplaren sparas generellt på tidningen så länge som rekla-
mationsrätten kvarstår, alltså upp till två veckor. 

20 Tryckpressens fysiska utseende och styrningsmekanismer gör att 
optimal kvalitet aldrig uppnås förrän en bit in i körningen.
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5 Diskussion
Efter att intervjuerna genomförts och resultaten från dessa analy-
serats identifierades ett antal nyckelområden, eller problemområ-
den. Här nedan följer vidare diskussioner kring dessa områden.  

5.1 ISO 12647-3
5.1.1 Vad innebär det att ansluta sig till ISO 12647-
3?
I dagsläget finns det inget som heter ”ansluta sig till ISO 12647-
3”. Det finns ingen certifiering man kan genomgå, det finns inga 
kontroller, utan är upp till tryckeriet själva att hålla vad de lovar. 
Majoriteten av tryckerierna i studien hävdade att de försökte följa 
standarden, men backade inte upp detta med mätvärden som be-
visade att de verkligen gjorde det. Detta är rimligtvis ingenting 
unikt för de aktuella tryckerierna, utan det är så det ser ut, helt 
enkelt. 

Från Tidningsutgivarnas sida, som så att säga ”äger” standarden 
i Sverige, ställdes heller inga konkreta krav på hur man skulle be-
visa att man levde upp till standardens krav. 

5.1.2 Vad borde det innebära?
Man kan tycka att en anslutning, om vi ändå kallar det för det, 
borde få någon typ av konsekvenser. Om man kan hävda att man 
följer en standard, utan att varken bli granskad eller få någon 
egentlig belöning för det, är frågan hur mycket man värdesätter 
denna standard. Om iso-standarden ska kunna spela en viktig roll 
i kommunikationen mellan tryckeri och kund, måste reglerna för 
ett ”iso-märkt” tryckeri vara mycket tydliga, och komma tillsam-
mans med den kvalitetsgaranti som standarden innebär.

Som det ser ut nu finns inga krav på mätning och uppföljning av 
iso-standarden. Det finns heller inga krav på vilken typ av mät-
fält som ska finnas i tidningen. Ett antal enklare kvalitetskriterier 
– tillsammans med tillbördiga mätmetodiker – bör upprättas och 
krav bör ställas på att dessa kriterier följs. Ett dokumenterat och 
konsekvent följande av iso borde innebära att tryckeriet kan åt-
njuta en form av kvalitetsstämpel. En skiss över hur detta skulle 
kunna gå till finns i Appendix C.

5.1.3 ISO 12647-3 som kontrakt? 
Det är lätt att tro att iso-standarden skulle användas som ett kon-
trakt mellan kund och leverantör inom dagspress. Så är enligt 
denna studie inte fallet. Den finns ofta med i bakgrunden, spe-
ciellt hos tryckerierna, men i konkreta reklamationsärenden går 
man oftare på känsla än på faktiska mätvärden. 

Det finns inget som säger att det måste vara just denna iso-stan-
dard som utgör detta kontrakt (förutom att den redan är en ved-
ertagen standard) men motsvarande kontrakt måste upprättas, för 
att man över huvud taget ska kunna gå vidare med diskussionen 
kring reklamationer, mätningar och tryckkvalitet. Om man inte 
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är överens från början om vad som ska levereras är det förstås 
omöjligt att utvärdera mätdata eller göra uppföljningar på ett re-
levant sätt. 

Ett par tryckerier har tagit fasta på tanken om att ett tydligt kon-
trakt mellan kund och leverantör är viktigt. Man har därför upp-
rättat egna dokument där relevanta kvalitetskriterier gås igenom. 
Ett sådant dokument tar i princip upp samma frågor som ISO 
12647-3, och använder ofta samma värden. Det kan dock göras 
betydligt överskådligare eftersom det inte behöver vara generellt. 
Att en organisation skapar ett sådant dokument, samt använder 
det gentemot kunder, visar att man tar kvalitetsfrågorna på all-
var. Överskådligheten gör dokumentet betydligt mer användbart. 
Dock utesluter man möjligheten till en mer objektiv kvalitets-
stämpel, samt gör det rörigt för kunden, om varje tryckeri har sina 
egna standarder och kriterier. 

5.1.4 Är ISO 12647-3 en bra idé?
ISO 12647-3 har som sagt fördelen att vara någorlunda veder-
tagen, samt att den är mycket bred och täcker in de flesta aktu-
ella områdena. Däremot går den inte alltid så djupt in på varje 
område. Dessutom hänvisar den till ett flertal andra iso-standar-
der, lämnar många onödiga val till användaren samt innehåller 
mycket text som kan tyckas irrelevant. Allt detta sammantaget 
ger en standard som i sig är alltför komplex för att på ett menings-
fullt sätt förankras i organisationen. En gemensam standard och 
gemensamma kvalitetskriterier är dock en god idé. Antingen kan 
man välja att fortsätta använda ISO 12647-3, och då rimligtvis 
försöka stärka dess position. Eller så går man över till en mer an-
vändarvänlig variant, med ett antal enkla kvalitetskriterier samt 
enklast möjliga dokumentation, se appendix C. 

5.1.5 Rekommendationer för mätmiljö
Så fort man specificerar vilka mätningar som ska göras bör man 
också sätta upp rekommendationer eller krav för hur de ska göras, 
för att resultaten ska gå att använda. ISO 12647-3 hänvisar till en 
annan iso-standard för mätförhållanden. Detta är en fullständig 
standard i sig och även den bidrar till en onödigt komplex do-
kumentation. Dokumentationen skulle kunna vara relativt enkel, 
och det skulle finnas en pedagogisk vinst i att vid varje mätin-
struktion också förklara hur man gör, istället för att separera detta 
till ett eget dokument. 

Det finns en tydlig konflikt mellan hur mätningar av exempelvis 
densitet bör göras enligt standard, och hur de faktiskt görs. På 
ett verkligt tryckeri finns det budget- och prioriteringsfrågor som 
man inte tar hänsyn till i iso-standarden. Detta innebär för flera 
av tryckerierna att mätningarna görs i de lokaler där plats finns 
tillgänglig, så som fikarummet eller en korridor med hög genom-
strömning. Med tanke på hur känsliga mätinstrumenten är kan 
konstateras att om man vill kunna förlita sig på mätvärden, sna-
rare än ögat, bör mer kraft läggas på en fungerande mätmiljö. 
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Att använda sig av standardens toleranser i arbetet, istället för 
att se dem som något separat, ger ett enkelt sätt att kontrollera 
om man håller sig inom standarden eller inte. Helsingborgs Dag-
blads tryckeri använder sig av ett registerkors, graderat enligt ISO 
12647-3:s toleranser för registeravvikelser21. Detta innebär att man 
genast, med en enkel lupp, kan se om man ligger inom toleransen 
eller inte. Fältet kan vara ett alternativ eftersom de flesta tryckerier 
verkade ovilliga att köpa in graderade luppar (återfanns endast hos 
två tryckerier). Man använde sig istället av en betydligt billigare 
sort utan gradering, och uppskattade misspasset med ögat. Om 
man lägger graderingen i registerkorset skapas ingen extra kost-
nad, men en mer exakt bedömning kan ändå göras. 
 
5.2 Referens-exemplar
5.2.1  Finns  det  något  att  tjäna  på  att  spara  fler 
referens-exemplar?
Att ta tätare referens-exemplar är ett väldigt rättframt sätt att mi-
nimera det antal exemplar som behöver ersättas vid en reklama-
tion. Dock får inte hanteringen och lagringen av referens-exem-
plaren skapa större kostnader än det sparar. 

5.2.2 När i processen tas referens-exemplaren ut 
och varför?
Referens-exemplaren tas ofta för tidigt i processen. Pressen be-
höver en stund på sig att svänga in sig, och tar man referens-ex-
emplaren bland de första godkända kommer de inte att vara re-
presentativa för upplagan som helhet. Detta handlar uteslutande 
om de referens-exemplar som skickas till kund, när det gäller de 
arkiv-exemplar som sparas på tidningen/tryckeriet finns nästan 
alltid tydligare rutiner där man plockar exemplar genom hela 
upplagan.

Att referens-exemplaren som skickas till kund tas så tidigt grun-
dar sig i logistiska skäl. Historiskt sett har det varit viktigt att få 
iväg referens-exemplaren med första lasset för att kunden skulle 
ha dem dagen efter. Dessa skäl gäller inte längre, speciellt inte för 
de mediebyråer som köper in annonskontrollen av fristående före-
tag. Där är systematiseringen mycket högre, och man tar mycket 
hellre ett referens-exemplaren som är korrekt än ett som kom-
mer snabbt. Snabba referens-exemplar av låg kvalitet leder till att 
mängder av reklamationsärenden uppkommer, men långt ifrån 
alla leder till en verklig reklamation. Istället löser man det genom 
att tidningen skickar ett nytt, mer representativt exemplar.22

5.3 Helhetssyn
Hos många av aktörerna saknades en helhetssyn på den produkt 
man producerar. Kommunikationen mellan parterna i kedjan var 
i många fall bristfällig. Man kan skapa en betydligt bättre slut-
produkt om man sprider kunskap kring förutsättningarna inom 
dagspresstryck till kreatörer och andra. Genom enkla medel kan 
21 0,3 mm för de två delfärger som ligger längst ifrån varandra.
22 Baserat på bland annat denna information utkom Tidningsutgivarna i 
juni 2006 med nya rekommendationer angående referens-exemplar, och 
rekommenderar nu att man plockar dessa i mitten av upplagan.

Figur 7: Graderat registerkors, best practice Helsingborgs 

Dagblad.
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man undvika de vanligaste problemen (exempelvis fyrfärgsplattor 
med inverterad text i liten grad) och dessutom skapa rimliga för-
väntningar hos kunden på resultatet. Detta kräver dock en öppen-
het från alla sidor. Ett par tidningar och tryckerier bokar minst 
två möten med nya kunder, för utbildning och kvalitet. Detta ger 
både en högre generell kompetens, samtidigt som det också fyller 
en social funktion som stärker kundernas lojalitet. 

I dagsläget vinner ofta tidspress och kortsiktiga, ekonomiska as-
pekter över ett mer långsiktigt kvalitetsarbete. 

5.4 Ansvar
Den stora mängden korrekturfel som leder till reklamationer, 
samt den typen av fel som är svåra att upptäcka om man inte har 
en förlaga att utgå ifrån (till exempel bilder som fallit bort) kan 
undgås genom en modell där tryckeriet låter kunden se den rip-
pade23 sidan och godkänna. Även versionshanteringen kan skötas 
av ett sådant system. Denna lösning överför en viss del av ansvaret 
på kunden, vilket en del av informanterna ställde sig tveksamma 
till. Det är icke desto mindre en mycket rättfram möjlighet att 
minska onödiga fel. 

5.5 Tryckeripersonal
5.5.1 Personalens roll
Den viktigaste rollen för en hög och jämn tryckkvalitet spelar för-
stås tryckarna. Många av de som jobbar vid tryckpressen sitter 
på stora kunskapsmängder. Eftersom tryckpressarna är så unika 
är det svårt att skaffa sig denna typ av djupa kunskap på annat 
sätt än att under en längre tid arbeta vid pressen. Tryckarna sak-
nar ofta möjlighet och incitament att dela med sig av sin kunskap 
till övrig personal. Vid ett antal tillfällen blev diskussionen med 
tryckarna kring detta examensarbete en katalysator som startade 
mer allmänt hållna diskussioner om kvalitet. Då framkom ny 
kunskap om tryckpressens egenheter, och vid ett tillfälle presen-
terades utrustning som ledningen inte var medveten om att den 
existerade. Att återkommande hålla denna typ av work-shop re-
kommenderas starkt. 

5.5.2 Kontroll av utbildning/kompetens
De fysiska förutsättningarna för arbetet på tryckeriet försvårar 
kommunikationen med vissa delar av personalen, eftersom dags-
tidningsproduktionen sker på natten då sällan annan personal är 
i omlopp. Om man inte aktivt motarbetar detta kan det leda till 
stora kunskapsluckor mellan olika tryckarlag. Det kan också fin-
nas stora skillnader i kompetens, intresse och kanske framför allt 
praxis mellan enskilda tryckare, vilket leder till stora variationer i 
exempelvis makulatur, lägstanivå på misspass, och så vidare. 

För att garantera en ständigt hög nivå på tryckarlagen, och dess-
utom stimulera viljan till vidareutveckling, har V-TAB Västerås 
något man kallar en kunskapsmatris. Där utvärderar man enligt 

23 Sidan som den ser ut efter rastrering, precis innan den överförs till 
plåt.
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vissa kriterier personalens kompetens. Detta görs regelbundet, och 
ligger även till grund för tryckarnas löner. Med utgångspunkt från 
denna typ av kontroll kan man kombinera ihop arbetsscheman 
och planera semestrar utan att riskera att få en svacka i tryck-
kvaliteten. 

5.5.3 Förankring av kvalitetsarbete
På ett flertal av tryckerierna fanns det mycket kvalitetsmedvetna 
och –intresserade människor i ledningen. Problemet uppstår när 
detta ska förankras till samtliga i personalen. När det gäller kom-
munikation inom organisationen gäller det att ta vara på de kom-
munikationsvägar som faktiskt fungerar. Jobbar man helt olika 
tider fungerar inte vanliga personalmöten fullt ut. Det krävs en 
översikt över informationsgångarna på tryckerierna, och innova-
tiva lösningar för att nå hela arbetsstyrkan. Man bör se över vad 
som egentligen fungerar, kanske är det de enklaste lösningarna 
som är de bästa?

5.6 Marknads-/annonsavdelningen
5.6.1 Vad har man att vinna på att ha all 
information?
Att förekomma kunden med ett reklamationsärende kan ofta vara 
ett säkert sätt att se till att kunden blir nöjd. Då undviker man 
de negativa känslor som uppstår när kunden själv upptäcker den 
felaktiga annonsen, och man illustrerar tydligt sina ärliga inten-
tioner.

Det finns dock en rädsla för att man på detta sätt drar på sig onö-
digt stora kostnader för reklamationer. Kanske skulle kunden inte 
själv reagerat på felet? Detta har dock inte att göra med om an-
nonsavdelningen har informationen eller inte, utan beror helt på 
vad man väljer att göra med den. 

För mediebyråerna verkar tid vara den centrala faktorn. Att tid-
ningen kan ge snabba svar uppskattas alltså. Det är också posi-
tivt för tidningen att alla som hanterar reklamationsärenden har 
tillräckligt på fötterna för att kunna göra säkra och kvalificerade 
bedömningar. 

5.6.2 Informationssystemets upplägg
Informationssystem kan ha olika upplägg. Antingen fungerar de 
som en databas med information som användaren kan komma 
åt när det behövs (passiv information). Eller så söker informatio-
nen upp användaren, exempelvis med dagliga rapporter via mejl 
(kontinuerlig information), eller varningar via sms (aktiv infor-
mation). 

Passiv information har fördelen att den aldrig stör, men kräver 
att man själv aktivt går in och letar reda på den information man 
behöver. På sätt och vis kan man säga att man redan utan någon 
struktur för det har en passiv information, kunskapen finns ju nå-
gonstans i organisationen eller i materialet, det gäller bara att veta 
var man ska leta. På så sätt är det ganska lätt att inse att en passiv 30



informationskälla inte är speciellt användbar, förutom i lägen där 
information snabbt behöver skaffas fram efter varningar från an-
nat håll, till exempel kund. Då kortar man givetvis svarstiderna 
genom ett strukturerat forum för den relevanta informationen.

Kontinuerlig information innebär att mottagaren inte behöver 
göra någonting själv för att hitta informationen. Detta är ett 
mycket bra sätt att kommunicera om mottagaren hela tiden ska 
hållas uppdaterad, oavsett om läget är bra eller inte. Denna typ 
av rapport är alltså vettig att skicka till tryckerichef och ansvariga 
som hela tiden måste veta status för produktionen. När det hand-
lar om att varna för felaktigheter är det däremot inte optimalt, 
eftersom man tenderar att vänja sig vid denna typ av rapport och 
inte vara lika uppmärksam efter en tid. 

Aktiv information av typen varningar, exempelvis via sms, är ett 
bra alternativ när det gäller just att indikera att ett stort fel upp-
stått. Om ingen varning kommer är allt normalt, och endast vid 
allvarliga fel underrättas mottagaren. Viktigt här är att sätta en 
tillräckligt hög tröskel, mottagaren ska kunna lita på att en vä-
sentlig del av varningarna som mottas verkligen betyder att vik-
tiga fel upptäckts. Sätter man feltröskeln för lågt finns risken att 
man på samma sätt som vid kontinuerlig information tröttar ut 
mottagaren. 

Vid skapandet av ett väl fungerande informationssystem handlar 
det inte om att välja ett av dessa tre upplägg, utan att kombinera 
de tre typerna av information på det sätt som tjänar syftet bäst. 
Det gäller också att alla är överens om vad som sorteras under 
de olika kategorierna, till exempel vilka företeelser som genererar 
varningar, och så vidare. Osäkerheten kring det faktiska uppläg-
get av ett liknande system inom dagspress verkar skapa hinder för 
att det skulle genomföras.

5.6.3 Tjänar man goodwill/pengar på att förekom-
ma kunden?
Att förekomma kunden kan definitivt påverka relationen på ett 
positivt sätt. Det utstrålar ärlighet, samarbetsvilja, generositet och 
omtanke. Det visar att man månar om kundens bästa. Kunden 
behöver inte längre oroa sig för att tidningen ska ”roffa åt sig” för 
mycket, och relationen kan bli mycket mer avslappnad efter denna 
typ av reklamationsärende, än innan. En väl hanterad reklama-
tion skapar lojalitet hos kunden. 

Om man funderar i termer av denna goodwills ekonomiska värde 
är det svårare att definiera. Det är uppenbart att det är värt stora 
pengar, om det handlar om (vilket det i svåra reklamationsärenden 
kan göra) att förlora en stor kund eller att knyta den till sig för en 
lång framtid. Dock går denna goodwill inte att sälja, den är helt 
och hållet beroende av just den situationen och just de inblandade 
parterna. Därför är det svårt att fastställa ett generellt ekonomiskt 
värde för denna typ av goodwill, det är något som varje part måste 
titta på utifrån sin egen situation.[8] 31



Att avgöra huruvida man genom att förekomma kunden tjänar 
reda pengar eller inte är desto svårare. Rimligt att anta är att varje 
ärende går smidigare, men risken att man ”erkänner för mycket” 
finns ju förstås där. För detta bör tydliga riktlinjer med lämpliga 
nivåer upprättas. 

5.6.4 Vad kostar det att förekomma kunden?
Att ha ett system där man från annonsavdelningens sida snabbare 
än kunden alltid ska kunna larma om en allvarligare reklamation 
kräver rutinförändringar och, för att det ska finnas konsekvens 
i bedömningarna, någon form av systematisering. Detta inne-
bär förstås en kostnad för tidningen/tryckeriet, både initialt men 
också kontinuerligt. För att satsningen ska vara vettig krävs att 
dessa kostnader inte överstiger de pengar man tjänar eller sparar 
på förenklade reklamationsärenden och goodwill. 

I den oftare förekommande light-varianten tillämpas en generell 
policy att man ska försöka förekomma kunden vid uppenbara fel 
som kommer till ens kännedom. Detta är alltså endast en policy 
och kräver mycket små investeringar i rutiner eller system, men 
som ändå kan leda till många av de goda effekterna. De som arbe-
tar enligt detta är generellt väldigt nöjda och ser tydliga fördelar 
med hållningen. 

De som ännu inte infört detta är främst rädda för det redan nämn-
da problemet med att erkänna för mycket och dra på sig onödiga 
reklamationskostnader. Det problemet kan mycket riktigt uppstå 
om policyn inte är tydligt formulerad. Alla måste veta var gränsen 
går för att man ska larma. 

5.6.5 Annonsen – vara eller tjänst?
Det finns stora oklarheter kring vad en annons egentligen är, vad 
annonsavdelningen egentligen säljer, samt vem som ansvarar för 
att detta levereras. De olika aktörerna på marknaden resonerar här 
på många olika sätt. Man skulle kunna beskriva det som att det 
är oklart om en annons är en vara (ett visst utrymme i en tidning, 
i en viss kvalitet och till ett visst pris) eller en tjänst (ett sålt parti 
köttfärs). 

Även på vissa tryckerier förekommer resonemang av typen ”om 
köttfärsen blev såld var annonsen lyckad”. Det kan tyckas att 
man kommer ganska långt ifrån sin egen verksamhet när man 
tänker i de termerna. Tryckeriets verksamhet handlar i stort om 
att sätta färg på papper, och dess relation till köttfärsen i annonsen 
är mycket svag. Det kan vara ett spöke från förr, då tidning och 
tryckeri ofta var ett och samma bolag, som gör att denna attityd 
lever kvar på många tryckerier. 

Till och med tidningens relation till köttfärsen är egentligen när-
mast obefintlig. Tidningen säljer en viss yta i en viss tidning som 
skickas till ett visst antal personer. Att bedömningen här är svå-
rare att göra är dock helt uppenbart, tidningen kan inte ha denna 
inställning mot en kund som blivit hårt drabbad av en misskött 32



kampanj. Gränsdragningen är också svår att göra eftersom dags-
tidningens redaktionella material utgör en dörröppnare in till 
konsumenten, vilket man kan se som en tjänst. Det bör dock även 
här finnas en tydlig skiljelinje mellan den egna verksamheten (yta 
i en viss tidning med ett redaktionellt material) och kundens verk-
samhet (köttfärsen). 

Ansvaret när det gäller annonser i dagspress regleras av Normer för 
annonsering i tidning/tidskrift som tidigare nämnts. Motsvarande 
normer skulle med fördel kunna formuleras till att omfatta även 
relationen tidning/tryckeri. Kanske då i form av rekommendatio-
ner.

5.6.6 Inkonsekvens i beslut
Eftersom reklamationsärenden ofta avgörs genom att en represen-
tant för beställarsidan ringer upp en person på tidningen, finns 
det alltför sällan någon egentlig konsekvens i besluten rörande re-
klamationer. De styrs ofta av kundrelationen samt förhandlings-
kompetensen hos de två specifika inblandade personerna, snarare 
än den faktiska grunden för reklamationen. 

Nya Wermlands-Tidningen har förbättrat hanteringen på ett en-
kelt sätt, då man inte låter den enskilde säljaren själv avgöra re-
klamationsärenden. Detta gör endast vissa speciella personer med 
ansvar för detta. Ett par andra tidningar har liknande lösningar. 
Då endast ett litet antal personer tar beslut om reklamationer ökar 
konsekvensen på naturlig väg. Dessutom finns möjligheten att det 
påverkar kundrelationen positivt eftersom säljaren kan vara mer 
konsekvent i sitt förhållande till kunden.  

5.7 Ekonomin bakom reklamationerna
5.7.1 Kostnad där kostnad uppstår
Trots att tidningarna uppgav att tryckeriet stod för mellan 5 och 
50 procent av reklamationerna, hade tryckerierna nästan uteslu-
tande noll i reklamationskostnader. En betydande andel av tryck-
erierna visste inte ens i runda slängar hur stor andel av tidningens 
reklamationer de låg bakom. Denna brist på kunskap kring sin 
egen felgenerering får anses vara ett betydande problem i sam-
manhanget. 

5.7.2 Internfakturering
Endast ett fåtal av tidningarna och tryckerierna tillämpade intern-
fakturering, alltså att man låter den del av företaget (eller det sys-
terbolag) som är orsak till kostnaden också bära den. Anledning-
arna till detta var i huvudsak två. Generellt kände sig tidningen 
och tryckeriet för tätt sammankopplade för att ”hålla på med onö-
digt tjafs” som internfakturering. Det finns ofta en mycket stark 
lojalitet mellan tidning och tryckeri. Man anser att man arbetar 
mot samma mål och att det därför är onödigt att ägna tid åt att 
reda ut exakt vem som begått vilka fel. 

En annan anledning, som kanske är mer praktiskt grundad, är 
att man fruktar att kostnaden för att hantera interfaktureringen 33



i sig skulle överstiga de vinster man skulle kunna göra genom att 
hålla ordning på ansvarsförhållandena i bolagen. Detta kan vara 
en befogad oro. Även denna anledning tar dock sitt avstamp i den 
känslomässigt grundade lojalitet som gör att tidning och tryckeri 
beter sig som ett enda företag när de i själva verket är två olika. Att 
ett företag frivilligt går in och tar kostnader som ett annat företag 
orsakat måste ses som någonting ganska ovanligt. I de fall då upp-
delningen tidning/tryckeri är tydligare, gjordes för längre sedan, 
eller i allmänhet finns djupare rotad hos de anställda ser också den 
ekonomiska hanteringen av reklamationer annorlunda ut. 

5.7.3 Ersättningsmodell tryck/tidning 
Att inte låta den instans som skapar en kostnad också stå för den 
skapar oreda. Inte minst går den pedagogiska poäng som en eko-
nomisk konsekvens innebär förlorad. Detta speciellt eftersom att 
man med en kreditering eller fakturering alltid kräver en redovis-
ning av varför den uppstått, vilket i viss mån garanterar att rele-
vant feedback ges från tidning till tryckeri. Att ta kostnaden där 
den uppstår innebär också att det skapas ekonomiska incitament 
för förbättring av relevanta områden. 

Det gäller att skapa en klarhet i vad tryckeriets uppgift är, respek-
tive vad tidningens uppgift är. En tydlig och professionell modell 
används av DN.EX, som vid fel krediterar DN för arbetstid och 
materialkostnad. Diskussionen kring annonsens immateriella vär-
de förflyttas på så sätt helt och hållet till tidningen, men tryckeriet 
tar fortfarande ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. 

5.7.4 Ersättningsmodell tidning/kund
I dagsläget saknas ofta konsekventa modeller för hur kreditering-
en från tidning till kund går till, samt hur den redovisas. Det är 
därför ofta mycket svårt att uppskatta hur stora kostnader rekla-
mationer genererar. Exempelvis skiljer sig uppskattningen av vad 
ett nytt införande kostar mellan olika tidningar. Här skulle man 
kunna tänka sig någon form av tvådimensionell statistik, där ge-
nerella parametrar, såsom storlek på annonsen och antal felaktiga 
exemplar, anges för sig. Tidningsspecifika fakta, såsom kostnad 
för annonsen och uppskattad kostnad för nytt införande, skulle 
anges i en annan kolumn och användas som en typ av viktning 
av de generella parametrarna. Detta skulle leda till en konsekvent 
statistik, hållbar för policyförändringar när det gäller exempelvis 
kostnad för nya införanden. Statistiken skulle då gå att använda 
för att se exempelvis hur en miljöcertifiering, där en minskning 
av antal makulerade exemplar är centralt, påverkar reklamations-
kostnaderna. En gemensam form för redovisning skulle också ge 
ett konsekvent intryck gentemot kunden.

5.7.5 Vem tjänar på att reklamationerna försvin-
ner?
Trots att det generella intrycket är att reklamationer orsakar onö-
diga, om än relativt små, kostnader för tidningarna, är situationen 
i själva verket mer komplicerad. I nuläget är reklamationer en na-
turlig del av annonskedjan och både kund och leverantör gör sitt 34



bästa för att tjäna på den aktuella situationen. Den merförsäljning 
som ofta kommer med reklamationer (rabatterade nyinföranden) 
är svårmätt, men leder i princip till ökade inkomster för tidning-
arna. Vissa tidningar kan alltså i teorin gå plus på reklamatio-
nerna. På samma sätt drar vissa mediebyråer nytta av frekventa 
reklamationer, och budgeterar i vissa fall även för detta. För att 
verkligen komma till en slutsats angående detta skulle en omfat-
tande ekonomisk analys behöva göras. 

Det finns också ett mer långsiktigt, strategiskt perspektiv att ta 
hänsyn till. Vill dagstidningen vara ett medium som det är en-
kelt för annonsören att välja bör man se över reklamationshante-
ringen. Detta behöver inte betyda att reklamationerna försvinner, 
men hanteringen av reklamationsärendena kan spela en nyckelroll 
i skapandet av en smidig dagspress. 

5.8 System för presentation av mätdata 
från tryckprocessen
Enligt den ursprungliga tesen kunde bristande rutiner tänkas 
ligga till grund för den varierande tryckkvaliteten inom svensk 
dagspress, och detta skulle kunna avhjälpas genom ett gemensamt 
system för mätning och presentation av mätdata från tryckproces-
sen. Efter genomgången studie kan konstateras att så inte är möj-
ligt. De vitt skilda förutsättningarna på olika tryckerier, speciellt 
gällande modell på tryckpress samt relation till tidningens lay-
outavdelning, gör det svårt att införa gemensamma mätfält som 
är relevanta för alla. Om så skulle göras skulle först och främst en 
överenskommelse kring vilka kvalitetskriterier som egentligen är 
allra viktigast behöva genomföras. I och med detta även en omar-
betning av ISO 12647-3, eller ett införande av ett helt nytt kva-
litetsmått. 

5.9 Systematiserad feedback till tryckeri
Hos annonsavdelningen finns mycket kunskap kring vad kunden 
klagar på, men hos slående få av informanterna fanns det rutiner 
för att denna kunskap skulle förmedlas till de som verkligen behö-
ver den, nämligen tryckeriet. I en del fall fördes viss statistik, men 
annonssäljarens möjligheter till att göra korrekta bedömningar av 
felets orsak var mycket begränsade. För annonsavdelningen räcker 
det egentligen med att ange ”dåligt tryck” som orsak för reklama-
tionen. Men denna information är förstås inte särskilt hjälpsam 
för tryckeriet, och hjälper inte till att utveckla tryckeriets kompe-
tens, och på så sätt skapa nöjdare kunder. 

När det gäller feedback från annonsavdelning till tryckeri finns 
det tre huvudsakliga problemområden:

Den eftersträvansvärda fjärde kategorin borde förstås vara ”kor-
rekt och relevant information”, mer om detta i appendix B.

Ingen information
Bristfällig information (”Dåligt tryck”)
Felaktig information

•
•
•
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Vad gäller felaktig information finns det anledning att misstänka 
att man på vissa annonsavdelningar skapat ett vokabulär vars be-
grepp fått en betydelse där, men en annan hos tryckeriet. Det kan 
till exempel vara begrepp som ”misspass” eller ”densitetsfel”. Fel-
aktig information är direkt skadlig för organisationen. 

5.10 Sammanfattande kommentarer 
Sammanfattningsvis ges en genomgång av examensarbetes syfte 
och frågeställning, samt korta redogörelser för resultatet.

Att kartlägga problematiken kring reklamationer 
inom svensk dagspress
En kartläggning av annonsmarknaden och problematiken kring 
reklamationer är gjord. Ett antal problemområden har identifie-
rats, däribland bristen på tydliga kontrakt mellan tryckeri/tidning 
och kund, inkonsekvens i reklamationsbeslut, bristande rutiner 
för ekonomisk redovisning samt feedback från annonsavdelning 
till tryckeri. Här uppmuntras vidare undersökningar och kvanti-
tativa studier. 

Att med utgångspunkt från ISO 12647-3 analy-
sera arbetsmetodiken inom svensk dagspress
En rad problem med ISO 12647-3 har identifierats. Det huvud-
sakliga problemet är att så många säger sig följa standarden, men 
så få kan belägga detta. Belöningar för konsekvent följande av 
standarden saknas också. Detta sammantaget leder till att stan-
dardens värde minskar. Vidare diskussion kring detta förs i ap-
pendix C, där ett förslag på en enklare, mer kundtillvänd kvali-
tetsgaranti ges. 

Att försöka hitta en standardiserad metodik för 
reklamationshantering som underlättar för alla 
parter samt i förlängningen kan hjälpa till att höja 
tryckkvaliteten hos svensk dagspress
Stöd för den ursprungliga tesen, gällande ett system för presen-
tation av mätdata från tryckprocessen, har inte kunnat hittas. En 
skiss på en alternativ metodik, gällande feedback från annonsav-
delning till tryckeri, finns i appendix B.

Indikationer på att delen av tesen gällande kundens ökade benä-
genhet att reklamera vid kvalitetsvariationer stämmer har dock 
funnits. 

Hur fungerar annonsmarknad och reklamations-
hantering idag?
Godtycklighet och kundrelationer är de två ord som beskriver 
reklamationshanteringen bäst i dagsläget. Endast ett fåtal av de 
informanter som ingått i studien har heltäckande processer vad 
gäller reklamationer. 
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Hur stort problem är reklamationer?
Det finns stora svårigheter att bedöma problemets omfattning, på 
grund av otydligheter i den anslutande ekonomiska redovisning-
en. Generellt uppfattas problemet inte som oroande stort. 

Vilka problem lider branschen av när det gäller 
reklamationer och reklamationshantering?
Alltför sällan upprättas ett kvalitetskontrakt mellan kund och 
leverantör, exempelvis ISO 12647-3. Detta leder till godtycklig-
het i klagomålen samt onödig tidsåtgång som försämrar kund-
relationerna. För tidigt tagna referens-exemplar är också ett stort 
problem, och nya rekommendationer kring detta är redan formu-
lerade. 

Kan reklamationshanteringen inom svensk dags-
press förbättras? Hur ska denna förbättring gå 
till?
Reklamationshanteringen skulle kunna bli proffsigare. Heltäck-
ande processer och tydliga rutiner förenklar för kunden och mins-
kar godtyckligheten. Genom att föra gedigen statistik kan man se 
hur kostnaderna för reklamationer påverkas av annan verksamhet 
i organisationen. Internfakturering och feedback från annonsav-
delning till tryckeri kan i längden hjälpa till att höja tryckkvali-
teten. Det förebyggande arbetet med utbildning av kunden, samt 
skapande av rimliga förväntningar på slutprodukten, kan också 
utvecklas. 

Det gäller att göra det enkelt för kunden att välja just dagstid-
ningen som annonsmedium. Där kan reklamationshanteringen 
spela en viktig roll. 
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6 Referenser 
”Numrerade referenser” hänvisas till i löpande text. ”Övriga referenser” har gett kunskap och inspiration, och 
omnämns här för att underlätta fortsatt arbete inom examensarbetets område.

6.1 Numrerade referenser
1. Frelinghuysen, Rothenberg, Vollmer. The Future of Advertising Is Now. Strategy+Business.
 http://www.strategy-business.com/freearticle/06204?pg=0
2. Griffin, Jarvis. Is Print Doomed? FastCompany.
 http://www.fastcompany.com/magazine/101/open-debate-extra.html
3. Tidningsutgivarnas webbplats. 
 http://www.tu.se
4. Svensk dagspress 2006 – Fakta om marknad och medier. Tidningsutgivarna. 2006.
5. Från lekstuga till affär – dagstidningen och digitala medier. Tidningsutgivarna. 2002. 
6. Collison. Joined up thinking. M&M Europe. 2006.
 http://www.mandmeurope.com/news.asp?id=22782 (inloggning krävs)
7. King. The Value of Intellectual Property, Intangible Assets and Goodwill. Wipo. 
 http://www.wipo.int/sme/en/documents/value_ip_intangible_assets.htm 
8. Projekt samordning – Administrativa standarder för annonser. Tidningsutgivarna. 2005. 

6.2 Övriga referenser
6.2.1 Webbaserade referenser
Dagspress.se. Tidningsstatistik. 
 http://www.dagspress.se 
Lawler. Know thy enemy: understanding dot gain and its effects. 1997.
 http://www.imaging-resource.com/TIPS/LAWLER/DOTGAIN.PDF
Wikipedia: Taxonomi.
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Taxonomi

6.2.2 Tryckta referenser 
Andersson. Examensarbete: Gråbalans i teori och praktik. LiTH. 2003. 
Andersson, Klaman. Kvalitetshandboken – Normer och rekommendationer för offsettryckning, utgåva 4. 
Framkom. 2003. 
Aviander, Hansson. Styrt offsettryck – handbok för den grafiska branschen. Grafisk Assistans AB. 2006.
Färgguiden för dagspress. Tidningsutgivarna. 2004.
Johansson, Lundberg, Rydberg. Grafisk kokbok. Arena/Kapero. 1998. 
Liljestrand, Lithén. Examensarbete: Kvalitetsstyrning i grafisk produktion. LiTH. 2004.
Graphic Technology – Process control for the production of half-tone colour separations, proofs and produc-
tion prints – Part 3: Coldset offset lithography on newsprint (ISO 12647-3:2005, IDT). SIS.
Handbok – Tryckteknisk rådgivning. Tidningsutgivarna, Ifra. 2003.
Normer för annonsering i tidning/tidskrift – Giltiga fr o m januari 2002. Sveriges Tidskrifter och Tidnings-
utgivarna. 2002.
Sex goda skäl att styra trycket med gråbalansfält (Inlaga till mappen ”Vill du hålla färgen i dagspress?”). 
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1 Inledning
Detta dokument är en bilaga till examensarbetet Reklamations-
hantering inom svensk dagspress. Här presenteras listor över samt-
liga informanter, samt vilka frågor som ställts i den intervjuserie 
som genomfördes under examensarbetet. 

2 Informanter
För den kvalitativa studie som genomfördes användes ett antal 
informanter från olika delar av annonskedjan. 

2.1 Tidningar
På tidningarna intervjuades annonschef eller motsvarande, samt 
vid ett antal tillfällen kompletterande personer. De tidningar som 
ingått i studien är följande:
Upsala Nya Tidning, Uppsala 
Östgöta Correspondenten, Linköping
Norrköpings Tidningar, Norrköping
Vestmanlands Läns Tidning, Västerås 
Nya Wermlands-Tidningen, Karlstad 
Helsingborgs Dagblad (inklusive Landskrona Posten och Nord-
västra Skånes Tidningar), Helsingborg
Smålänningen, Ljungby
Eskilstuna Kuriren, Eskilstuna

2.2 Tryckerier
På tryckerierna intervjuades tryckerichefen eller produktionsche-
fen. De besökta tryckerierna är:
UNT Tryck, Uppsala
Pressgrannar, Linköping
Pressgrannar, Norrköping
V-TAB, Västerås
NAtryck, Örebro
NWT Tryck, Karlstad
Helsingborgs Dagblads tryckeri, Helsingborg
Smålänningen Tryck, Ljungby
Eskilstuna-Kurirens Tryckeri, Eskilstuna

2.3 Annonsbolag
På annonsbolagen intervjuades personer med ansvar för och kun-
skap kring reklamationer. Här besöktes:
Stormarknadspress, Stockholm
FLT media, Stockholm

2.4 Mediebyrå
En mediebyrå besöktes för att få deras syn på reklamationspro-
blematiken:
Starcom, Stockholm
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2.5 Annonskontroll
Eftersom en väsentlig mängd av alla annonskontroller görs av ex-
terna företag intervjuades även ett sådant:
Research International, Stockholm

2.6 Studiebesök
Några kompletterande, mer informella studiebesök genomfördes:
DN.EX, Stockholm
V-TAB Göteborg
Göteborgsposten, Göteborg
V-TAB Norrtälje

3 Frågor som ställts
De frågor som ställdes till de olika instanserna överlappar till stor 
del varandra och presenteras här därför delvis gruppvis. 

3.1 Till tidningar/tryckerier
3.1.1 Övergripande, reklamationer
Hur stort problem är reklamationer?
Vilka är de vanligaste anledningarna till reklamationer?

3.1.2 Rutiner
Hur ser arbetsgången ut då ett reklamationsärende uppstår?
Finns det något systematiserat eller sköts det på en gång-till-gång-
basis?
Vem tar beslutet att en reklamation ska godkännas?
Vad får kunden för ersättning vid en reklamation?

3.1.3 Ekonomi
Vad kostar ett nytt införande?
Vem tar den kostnaden, tryckeri, annonsavdelning eller någon an-
nan?
Hur fungerar den ekonomiska redovisningen?

3.1.4 Organisation
Är tryckeriet ett eget bolag?
Hur ser förhållandet mellan tidning och tryckeri ut?

3.1.5 Relation med kund
Har man en helhetssyn på produkten?
Vad går först – nöjd kund eller korrekt reklamation?

3.1.6 Kommunikation
Vilken information får annonsavdelningen från tryckeriet?
Finns rutiner för feedback från annonsavdelning till tryckeri?
Vilken information behövs för att avgöra ett reklamationsärende?
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3.1.7 Kvalitet
Följs ISO 12647-3?
På vilket sätt?
Hur förankrad är den hos tryckarna?
Hur kvalitetsmedveten är kunden?
Skiljer det sig mellan olika kunder?
Diskuteras kvalitet vid säljtillfället? 
Förs en förebyggande/kontinuerlig diskussion med kund om hur 
man uppnår optimal kvalitet?
Hur är kompetensen hos tryckarna?
Hur kontrolleras denna?
Finns det stora skillnader mellan olika tryckarlag?

3.1.8 Mätningar
Vad mäts i dagsläget?
Hur mäts det?
Hur ser mätmiljön ut? 
Vem utför mätningarna?

3.1.9 Referens-exemplar
Hur många referens-exemplar tas ut?
Var i produktionen tas de och varför?
Vem ansvarar för detta?
Hur länge sparas arkiv-exemplaren?

3.2 Till annonsbolag/mediebyrå
Rutiner och arbetsgång kring reklamationer
Hur stort problem är reklamationer?
Behövs ett system?
Hur ser relationer med kund/tidning ut?
Vilken typ av kvalitetsarbete bedrivs?
Annonsgranskning – vad tittar man på? 
Vilken information behövs för att göra en korrekt reklamations-
bedömning?
Vanligaste anledningen till reklamation?
Hur kvalitetsmedvetna är kunderna?
Säljer ni med att ”vi följer iso”?
Hur många kunder går genom mediebyråer? Upphandlar själva? 
Skillnader mellan dessa kunder?
Hur går bedömningarna till? Finns något systematiserat eller är 
det från fall till fall?

5



3.3 Till annonskontroll
Hur arbetar annonskontrollen?
Vad kontrolleras i en annons?
Hur ser relationen med uppdragsgivaren ut?
Hur upplever man kundens inställning till dagspress och tryck-
kvalitet?
Finns det något att förbättra vad gäller kvalitet och kommunika-
tion inom dagspress?
Skulle ett system som presenterar mätdata från tryckprocessen 
fylla en funktion?

3.4 Attityder
Under samtliga intervjuer undersöktes attityder kring reklamatio-
ner, kundrelationer, tryckkvalitet, den egna produkten, redovis-
ning etc. 
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1 Inledning
Detta dokument är en bilaga till examensarbetet Reklamations-
hantering inom svensk dagspress. Samtliga förslag som ges och de 
analyser som görs är baserade på den studie som genomförts inom 
ramen för examensarbetet. I studien fanns att den feedback som 
kommer tillbaka till tryckerierna, vad gäller reklamationer och 
kundens tankar om tryckkvalitet, ofta är bristfällig eller felaktig. 
Ofta saknas sådan feedback helt och hållet. Genom detta går vär-
defull kunskap förlorad.

Annonsdiagnosen ska ses som en skiss på hur detta problem skulle 
kunna lösas. Det skulle kunna ligga till grund för ett gemensamt 
system för redovisning av reklamationer och feedback från an-
nonsavdelning till tryckeri. 

Detta dokument innehåller endast författarens egna slutsatser och 
åsikter. För bakgrund och vidare läsning hänvisas till rapporten 
Reklamationshantering inom svensk dagspress, samt de källor 
som anges där. 

2 Reklamationer
När ett reklamationsärende gällande annonser i dagspress upp-
står kontaktar beställaren tidningens annonsavdelning. I dialogen 
mellan de två parterna avgörs om reklamationen godkänns eller 
inte. Hos annonsavdelningen ackumuleras därför en mängd po-
tentiellt värdefull information om kundens inställning till tryck-
kvalitet. Oklara rutiner och otympliga metoder för uppgiftsregist-
rering skapar svårigheter för denna information att ta sig tillbaka 
till tryckeriet, där den kan vara användbar. Med otympliga meto-
der avses exempelvis ifyllda blanketter som sparas i pärmar.

Brister i redovisning och registrering av reklamationer leder också 
till att många tidningar inte har en klar bild av problemets om-
fattning. 

Grovhuggna kategoriseringar av trycktekniska fel tvingar i vissa 
fall annonssäljaren att göra okvalificerade bedömningar, vilket 
leder till felaktig information (som i bästa fall är oanvändbar, i 
värsta fall direkt skadlig). 

Tre tidningars system för redovisning av reklamationer granska-
des i sin helhet inom ramen för examensarbetet. Här redovisas 
vilka begrepp man använder för att kategorisera fel. Tidning B:
s kategorier visas i sammanfattning, då man ursprungligen även 
har en (till stor del överlappande) uppdelning mellan olika avdel-
ningar.

3



Tidning C:
Fel telefonnummer
Fel adress
Fel logotype
Felplacerad
Fel införingsdag
Fel storlek
Fel annons införd
Fel i annonstext
Fel färg
Kompensation ej införd annons
Ändringar ej utförd
Inhibering ej utförd
Ej beställd annons
Felaktig prisuppgift
Fel utformning/ layout (fel bild e. dyl.)
Dåligt tryck (färghållning, misspass e. 
dyl.)
Annat (fyll i vad)
Fel i WWW-annons

Tidning A:
Felaktig textuppgift
Felaktig bild/ illustration/saknas
Felaktig layout/profil
Fel stilval
Fel logo el saknas
Fel i färg
Fel tele-nr
Data/teknikfel
Verifieringsfel
Ändring ej utförd
Rättning eller korr ej utförd
Fel införd annons
Fel placering
Ej inhib annons
Dubbelbokning
Fel införingsdag
Fel prisdebitering
Missad rabatt
Fel kund debiterad
Svårläst/dålig passning
Förseningar
Missad bokning

Tidning B:
Fel edition
Fel kund
Fel i korrektur
Fel införingsdag
Fel i färg
Fel i manus
Fel i pris
Fel i rabatt
Kvalitetsfel
Fel placering
Fel storlek
Felsättning
Fel i tryckeriet
Komp för tid fel
Tekniskt fel
Fel placering
Övriga fel

Tabell 1: Tre dagstidningars felkategorier vid reklamationshantering.

De tre tidningarna har olika detaljerade kategoriseringar. Viktigt 
att fråga sig är varför man gör en viss kategorisering. Rimligtvis 
bör ett användbarhetsperspektiv tillämpas, alltså att den infor-
mation som sparas ska gå att använda på ett konstruktivt sätt. 
Som exempel kan man ifrågasätta tidning A:s kategorier ”Felaktig 
textuppgift” och ”Fel i tele-nr”. Dessa handlar till synes båda om 
annonser som är satta på tidningen, och båda handlar om en typ 
av skrivfel. Åtgärden för att komma till rätta med dessa två fel är 
densamma – bättre rutiner för hur man registrerar vilken text som 
ska vara med i annonsen. Att ha två olika kategorier för detta är 
onödigt. 

Å andra sidan är en för grov kategorisering lika illa. Tidning C:
s kategori ”Dåligt tryck” må säga någonting för annonsavdel-
ningen, men informationen är alldeles för trubbig för att gå att 
använda för tryckeriet.  
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3 Projekt samordning
I Projekt samordning  specificeras ett antal åtgärder för att sam-
ordna dagstidningsmarknaden och stärka tidningen som annons-
medium. Här formuleras bland annat ett vokabulär för klassifice-
ring av reklamationer, som lyder som följer:

Avvikelse - färgstick
  (åt vilket håll?)
  - cyan - magenta - gult
Misspass  - hur stort misspasset är
Fontfel  - text som fattas
  - typsnitt som fattas
Tekniskt felproducerat
  - för stor total färgmängd – tekniskt felprodu  
  cerad annons (max 240% färg)
  - färgade detaljer som inte kommer med i 
  tryck – användande av dekorfärger
  - fel upplösning på bilder
  - fel färgläge på bilder (rgb istället för cmyk)
Layoutfel - för liten stil i tonplattor i flera färger
  - för tunna linjer (0,3 är det minsta)
Orderfel  (avvikelse mot order)
  - fel annons införd
  - fel dag
  - fel format
  - fel placering 

4 Information
När det gäller information finns det tre centrala faktorer, som kan 
sägas vara viktiga enligt följande ordning, där 1 måste vara upp-
fyllt för att 2 och 3 ska vara relevanta, och så vidare. Man vill att 
informationen ska vara:
1. tillförlitlig (ej felaktig)
2. tillgänglig
3. så komplett som möjligt

4.1 Kommunikation över olika kompe-
tensnivåer
Inom de flesta organisationer, så också inom dagspress, finns per-
soner med en mycket stor kompetens inom ett specifikt område 
(till exempel tryckare, när det gäller tryckkvalitet) samt personer 
med relaterade uppgifter men annat huvudsakligt fokus (till ex-
empel annonssäljare). Man kan säga att de har djup kunskap, res-
pektive ytlig kunskap.  

En del av skillnaderna i kompetens/kunskap manifesteras i om-
fattningen av nämnda personers vokabulär. Man skulle kunna il-
lustrera detta med följande skiss.
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När utformning görs av system som kommunicerar över grupper 
med olika nivå av kompetens, bör denna struktur i möjligaste mån 
tas med i beräkningarna. 

En annan skiss över samma förhållande skulle kunna se ut på föl-
jande vis, då indelat i flera nivåer.

Figur 1: Kompetenstriangel

Nybörjare

Kompetens
/vokabulär

Expert

Figur 2: Kompetenstrappa.

Nybörjare

Kompetens
/vokabulär

Expert

 

Här symboliserar varje låda en förfining/fördjupning och utveck-
ling av originalområdet. Denna stegvisa fördjupning bör speglas i 
kommunikationen mellan parterna. 
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4.2 Taxonomi
Det som skulle behöva göras är en taxonomi, en entydig klassifice-
ring, över felkällor som leder till reklamationer, baserat på denna 
kunskapstrappa. Med utgångspunkt från lekmannens definitio-
ner kan man sedan arbeta sig nedåt till en mer detaljerad beskriv-
ning. Om man granskar Projekt samordnings vokabulär ser man 
att man här har blandat begrepp från flera olika nivåer i trappan. 
Rimligtvis krävs det till exempel radikalt olika kunskapsnivåer för 
att göra bedömningarna ”färgstick” eller ”text som fattas” jämfört 
med ”fel färgläge på bilder (rgb istället för cmyk)” eller ”för stor 
total färgmängd – tekniskt felproducerad (max 240%)”.

En enkel uppdelning i två nivåer av delar av begreppen i Projekt 
samordning skulle kunna se ut som följer:

 
     
    
     
     

Vissa begrepp i den mer detaljerade nivån kan också, med vissa 
tillägg, genast delas upp. Här är begreppen på respektive plats i 
vardera kolumn kopplade till varandra:

       
   

  

5 System för feedback
I ett system för feedback skulle man kunna tänka sig en utform-
ning som bygger på en typ av diagnostisering. Alltså att det vid 
varje nivå i ”kunskapstrappan” ställs en fråga som hjälper använ-
daren att förflytta sig djupare ner. Om man inte kan svara på frå-
gan står man helt enkelt kvar på samma nivå. Detta gör att använ-
daren får en möjlighet att ge så specifika uppgifter som möjligt, 
utan att för den delen tvingas göra okvalificerade bedömningar.
Vid varje steg i diagnosen, alltså vid varje fråga, finns också rele-

Mer detaljerad nivå
- för stor total färgmängd – tekniskt felpro-
ducerad annons (max 240% färg)
- färgade detaljer som inte kommer med i 
tryck – användande av dekorfärger
- fel upplösning på bilder
- fel färgläge på bilder (rgb istället för 
cmyk)

Mindre detaljerad nivå
- färgstick (åt vilket håll?) cyan - magenta – gult
- text som fattas
- typsnitt som fattas
- fel annons införd
- fel dag 
- fel format
- fel placering 

Beskrivning (låg detaljnivå)
- färgade detaljer som inte kommer med i tryck
- smetande färger  

Bedömning (hög detaljnivå)
- användande av dekorfärger
- för stor total färgmängd – tekniskt fel-
producerad annons (max 240%)
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vant information att tillgå. Användaren har därför möjligheten att 
tillgodogöra sig den kunskap som krävs för att göra en kvalificerad 
bedömning. I längden kan detta även leda till att användaren lär 
sig, och nästa gång kan göra bedömningen utan att ta del av den 
extra informationen. 

6 Annonsdiagnosen
När det gäller tryckkvalitet har tryckaren ett betydligt mer omfat-
tande vokabulär än vad annonssäljaren har. När ett reklamations-
ärende avgörs kan man därför tänka sig att en diagnostisering 
görs för att optimera den information som lämnas från tidning 
till tryckeri. De specifika begrepp som skulle användas i Annons-
diagnosen bör bygga på det vokabulär från Projekt samordning 
som tidigare nämnts. I den mån det går bör ytterligare begrepp 
och bilder hämtas ifrån redan etablerade sammanhang, såsom 
Tryckteknisk handbok och Färgguiden. 

Viktigt att påpeka är att det för annonsavdelningen inte är intres-
sant att särbehandla just trycktekniska reklamationer. En rekla-
mation är en reklamation oavsett vad den beror på. Därför bör 
Annonsdiagnosen även innefatta sådant som felaktiga införanden 
och skrivfel (vid annonser producerade på tidningen).

Annonsdiagnosen fyller alltså följande funktioner:
- Att erbjuda ett standardiserat och genomtänkt system för redo-
visning av reklamationer.
- Att underlätta för tidningen att föra en relevant statistik över 
reklamationer.
- Att bidra till en mer standardiserad kommunikation med kund.
- Att minska godtyckligheten i beslut angående reklamationer.
- Att utbilda annonssäljare till att kunna göra alltmer kvalificerade 
bedömningar gällande trycktekniska reklamationer.
- Att överföra kunskap kring kundens åsikter om tryckkvalitet 
från annonsavdelning till tryckeri.
- Att fungera som kvitto på om kommunikationen kring dags-
presstryckets förutsättningar fungerar hela vägen ut till kreatö-
ren.

Annonsdiagnosen skulle även kunna användas av annonsbolag 
samt mediebyråer om så önskas. 

Strukturen i Annonsdiagnosen illustreras i figur på följande sida.
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Figur 3: Strukturskiss för del av Annonsdiagnosen.
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7 Förslag till handlings-
plan
För att Annonsdiagnosen ska kunna bli ett relevant verktyg behö-
ver noggranna utredningar och omsorgsfull design göras. Det är 
viktigt att begreppen som används är lätta att förstå, på rätt nivå, 
och de informativa skisserna bör vara pedagogiskt utformade. För 
att detta ska vara möjligt föreslås följande handlingsplan.

1. Tillsätt en arbetsgrupp bestående av representanter för tryckeri, 
annonsavdelning, ekonomiavdelning på tidning, Tidningsutgi-
varna samt lämpligtvis ett annonspaket. 
2. Utforma en taxonomi enligt ovan beskriven modell.
3. Designa ett system enligt ”diagnostiseringsmodell” där statistik 
enkelt kan sparas och hanteras på många olika sätt.
4. Testa detta system, förslagsvis på en tidning utan i nuläget 
fungerande reklamationshantering.
5. Tillhandahåll systemet gratis via Tidningsutgivarnas webb-
plats.

8 Sammanfattande kom-
mentarer
Gällande bedömning och redovisning av reklamationer bör sam-
manfattningsvis följande beaktas:
- En taxonomi bör skapas som tillåter såväl beskrivningar som 
bedömningar. Att inte tvinga användaren att göra bedömningar 
den inte är kvalificerad att göra, ökar uppgifternas tillförlitlighet 
och minskar risken för missvisande uppgifter. 
- Uppgifternas fysiska form (på papper eller i xml-format, etc) av-
gör hur användbara de är. I dagsläget har många tidningar inte 
lagrat sina uppgifter digitalt, vilket sänker användbarheten. Där-
för bör Tidningsutgivarna inte endast erbjuda en struktur utan 
också det fysiska ramverk som krävs för ett lyckat användande. 
Detta skulle till exempelvis kunna vara en webbaserad applika-
tion. 
- En diagnosmodell med informativa skisser i varje steg kan hjälpa 
till att fördjupa annonssäljarnas kompetens inom tryckkvalitet.
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1 Inledning
Detta dokument är en bilaga till examensarbetet Reklamations-
hantering inom svensk dagspress. För fullständig bakgrund och 
källförteckning hänvisas till rapporten för examensarbetet. De 
tankar som presenteras här grundas på den studie som finns att 
läsa om där. 

2 Problem med ISO 
12647-3
ISO 12647-3 är den allmänt vedertagna standarden för dagstid-
ningstryck i Sverige. Dock finns en rad problem med denna. I 
dagsläget innebär det inga direkta konsekvenser för ett tryckeri 
om man väljer att följa standarden eller inte. Det finns heller inga 
krav på belägg för att man gör det. Detta förminskar standardens 
värde, eftersom alla kan hävda att man följer den.

I korthet kan man sammanfatta problemen med ISO 12647-3 på 
följande vis:
- Inga krav på belägg för att man följer standarden.
- Inga direkta fördelar av att följa standarden.
- Inga direkta nackdelar av att inte följa den.
- Krånglig och svårförstådd.
- Svårförankrad hos personalen.

3 Kvalitetsstämpel
Att ansluta sig till en standard som, om den följs, garanterar en 
viss kvalitet bör också komma med lämplig kvalitetsstämpel. 
Tryckerier som kan belägga att man håller den lovade kvaliteten 
borde belönas för detta. Alltså bör krav på att vissa mätningar ut-
förs införas. För att detta ska kunna göras på ett effektivt sätt bör 
man enas kring vilka kriterier som är de viktigaste att kontrollera. 
Antalet kriterier bör minimeras, och standardiserade mätfält för 
dessa införas. 

Förslagsvis skulle mätfältet innefatta någon form av gråbalans 
samt ett registerkors graderat efter standardens toleranser för miss-
pass. Figur 1: Exempel på graderat registerkors
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4 ”Utmärkt svensk dags-
press”1 
Iso-standarden, eller dess tänkta motsvarighet, riktar sig specifikt 
mot tryckeriet. Man skulle istället kunna tänka sig en typ av kva-
litetsstämpel ifrån kundens perspektiv. För kunden är tidning och 
tryckeri en enhet, och i en eventuell kvalitetsstämpel av denna 
sort skulle de också bedömas som en helhet. Där skulle exempelvis 
följande kriterier kunna tänkas ingå:

- Bevisad tryckkvalitet enligt uppsatta normer.
- Prissättning av annonser enligt standardiserat modulsystem.
- Upprättande av tydligt kontrakt mellan leverantör och kund.
- Följande av Normer för annonsering.
- Hantering av reklamationer enligt ”Annonsdiagnosen” eller 
motsvarande.

Syftet med ”Utmärkt svensk dagspress” skulle vara att bli en tydlig 
och inarbetad kvalitetsstämpel som skulle göra det lätt för kunden 
att kontrollera kvaliteten hos tidningen, samt innebära ett incita-
ment för tidningen att standardisera sin verksamhet. 

1 Arbetstiteln åsyftar den kända utmärkelsen ”Utmärkt svensk form” 
som mellan 1983 och 2002 årligen delades ut av föreningen Svensk 
form.
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