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Pull print  
ger offset nytt liv
AGI har besökt det gigantiska offsettryckeriet Saxoprint i tyska  
Dresden. Här har man vuxit kraftigt sedan starten 2007 genom  
att införa konceptet pull print. Det är så nära industrimannen 
Henry Fords produktionsfilosofi man kan komma.

För 101 år sedan uppfann Henry Ford löpande 
band-principen och lade grundstenen till 
industriell massproduktion – samt mark-

nadsföring av standardprodukter som varumärken. 
I samband med detta blev han berömd för sitt ut-
talande om att kunderna kunde få vilken som helst 
färg på sin bil som de ville – bara de valde svart. 

Modellen med att identifiera affärsmöjligheter, 
utveckla, massproducera och marknadsföra en 
standardprodukt till konkurrenskraftigt pris och 
med rimlig vinst skapades som ett alternativ till att 
vara ett orderproducerande företag. Det senare gör 
sin produktionskapacitet tillgänglig för kuden som 
definierar produkten. Denna produceras därefter 

som en individuell produkt till ett mycket högre 
enhetspris och sannolikt med lägre vinst. Det var 
övergången från order- till varumärksproducent 
som Henry Ford så genialiskt löste, både för sitt eget 
företag, men även många andra, med sin löpande 
band-princip. 

TRYCKERIERNAS LÖPANDE BAND. En av 
den grafiska branschens största problem är att även 
om man under senare år har gått från hantverks- till 
industriverksamhet, så är man i grunden fortfa-
rande ett orderproducerande företag som ställer sin 
produktionsapparat till kundens förfogande. Det är 
extremt svårt att tjäna pengar på denna verksamhet, 

Saxoprint har sin produktion  
i Dresden, Tyskland.
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i synnerhet i dessa tider med överkapacitet. Den 
logiska lösningen på högre vinst är massproduk-
tion och marknadsföring, men hur ska man göra? 
Internetbaserad försäljning och marknadsföring är 
en möjlig lösning, men var är tryckeriernas löpande 
band?

I dagsläget ser vi en dramatisk tillväxt i antalet 
nätbutiker. Det sker inom alla branscher och alla 
kämpar med samma utmaningar. Kunderna efter-
frågar en individualiserad produkt med supersnabb 
leveranstid till ett extremt konkurrenskraftigt pris. 
Samtidigt ska det vara enkelt att handlar annars 
försvinner kunderna på några få sekunder, konkur-
renterna är ett par musklick bort. 

Det finns bara en väg framåt – att sälja standard-
produkter som kan individualiseras, men på sälja-
rens villkor. På så sätt går det att etablera en modell 
för massproduktion. Men denna smarta internet-
baserade modell förutsätter en stor produktionsap-
parat. Så även om internet framstår som den mest 
idealiska marknadsföringskanalen där nätet sluter 
cirkeln mellan massproduktion och massförsälj-
ning, måste man alltså först få marknadsföringen 
och produktionen att samspela effektivt med inter-
net innan modellen kan fungera.

Naturligtvis finns det tryckerier som insett nätets 
fantastiska möjligheter. De som lyckats bäst är de 
som förstått att det gäller att skapa standardpro-
dukter som kan säljas i volym via nätet. Nu går det 
ju inte att skapa en standardbroschyr eller -visit-
kort, eftersom dessa produkter är kundspecifika. 
Men man kan skapa ett ramverk så att leveranstid, 
format, papperskvaliteter, upplaga med mera kan 
standardiseras. På så sätt anpassar man produk-
terna till produktionsapparaten.

Dessa möjligheter till massproduktion av 
trycksaker genom nätet har naturligtvis fått en 
rad kreativa människor att tänka i nya banor om 
att koppla produktionen och försäljningen till in-
ternet. Samtidigt har en rad större internationella 
tryckerier har under de senaste fem till tio åren 
etablerat produktions- och försäljningsmodeller 
med fokus på offsetteknik, standardprodukter och 
så kallad pull printing. Ett av de mer namnkunniga 
företagen är Vistaprint. De marknadsför sig med 
kundanpassade visitkort till oerhört konkurrens-
kraftiga priser, dessutom med snabba och säkra 
leveranstider. Ett annat företag heter Saxoprint 
och ligger i Dresden, Tyskland och AGI har besökt 
tryckeriet inför denna artikel. 

Det finns bara en väg framåt – att sälja standard-
produkter som kan individualiseras.
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– En betydande 
del av vår produk-

tion går faktiskt 
direkt från skär-

maskinerna till 
paketering och 

distribution ut till 
kunderna, säger 

Saxoprints vd 
Klaus Sauer.
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PULL PRINT SOM AFFÄRSMODELL. Blixtsnabba 
leveranser i den grafiska branschen har effektivt marknads-
förts som synonymt med digitaltryck. Till skillnad från offset 
(för att inte tala om flexo eller djuptryck) slipper man med 
digitaltrycket den tidsförlust som det innebär att ta fram plåt 
med mera. Dessutom är arken torra när de lämnar avlägga-
ren och kan efterbehandlas direkt efter en körning. Men man 
glömmer att digitalpressarna i realiteten trycker långsamt och 
i små format. Dessutom, med den senaste utvecklingen inom 
UV-tryck, finns det idag också effektiva och ekonomiska meto-
der för att eliminera torktiden i offsettryck. Därför lämpar sig 
moderna offsetmaskiner faktiskt bättre som grundmaskiner i 
en affärsmodell som är baserad på volymproduktion där job-
ben kommer från en onlinebutik. 

Under hösten 2010 publicerade AGI en rad artiklar om digi-
tal efterbehandling som även tog upp digitaltryck i A3-format 
på utrustning som Kodak Nexpress och HP Indigo. I dessa ar-
tiklar visade det sig att det tog runt 30 minuter att köra ut fyra 
A3-ark på till en 16-sidig folder i fyrfärg i en upplaga på 100 ex. 
Digitalpressar är idag inte nämnvärt kvickare än de var för fyra 
år sedan, så det tar fortfarande runt en timme att trycka en 
16-sidig A4-folder i en upplaga på 200 ex. Är upplagan på 1000 
ex tar tryckningen fem timmar, så digital produktion tar fort-
farande oändligt lång tid om det handlar om ett visst sidantal 
och/eller en större upplaga.

Om vi talar offset så har de senaste åttafärgarna i formatet 
75x105 centimeter en produktionskapacitet på 15 000 ark i 
timmen. Med ett effektivt jobbyte på runt fem minuter bör 
man kunna trycka en 16-sidig A4-folder i en upplaga på 100-
200 ex på runt fem minuter. Med en produktionshastighet på 
250 ark per minut kan man köra ut en upplaga på 1000 ex på 
mindre än tio minuter. 

Ännu mer imponerande är de större offsetmaskinerna i 
formaten 106x145 centimeter och 121x162 centimeter. Här tar 
jobbytena något längre tid och produktionshastigheten  

Totalt har man elva storformats-
pressar på Saxoprint. Dessutom är 
två Heidelberg XL 162 på ingång.

Förbruknings-

ärvår vardag

Snabba leveranser.

sortiment.
Stort

LIM
HÄFTTRÅD
BORR
WIRE-O
OMSLAGSPLAST
BLÄCK
RULLAMINAT
FICKLAMINAT
SKÄRLISTER

Kontakta oss: 
Christina Dimitriadis

christina.dimitriadis@pb.com
08 555 99267 

Peter Palmedal
peter.palmedal@pb.com

073 442 6982

material
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ligger på 13–15 000 ark per timme. Det innebär att en 32-si-
dig A4-folder kan tryckas på nästan samma tid som en 75x105-
press trycker en 16-sidig A4-broschyr. Dessutom med samma 
bemanning. Med rätt val av maskin trycks alltså samma jobb 
på tio minuter i offset istället för tio timmar med digitaltryck, 
om det stora arkformatet utnyttjas optimalt. Å andra sidan är 
det bara logiskt att använda en stor offsetmaskin med massor 
av kapacitet om du har något att fylla den med. Så, återigen, 
affärsmodellen kräver volym, både i fråga om försäljning och 
produktion.

Saxoprints vd, Klaus Sauer, understryker att volymen är 
nyckeln till framgång.

– Om du inte har ett stort nog produktutbud i din online-
butik så hittar kunden blixtsnabbt en annan leverantör. Men, 
samtidigt, om du har en stor produktportfölj, men saknar 
kapaciteten för massproduktion, då hamnar du på minus. Det 
breda produktutbud som kunderna kräver förutsätter en stor 
produktionsapparat, som i sin tur kräver att du säljer tillräck-
ligt mycket. 

– Den ekonomiska tröskeln för att etablera sig i denna inter-
netbaserade bransch har blivit så hög att det är högst sannolikt 
att vi inte får se fler aktörer inom en överskådlig framtid. Å an-
dra sidan kommer de företag som redan etablerat sig förmod-
ligen att växa kraftigt. Här på Saxoprint växer vi med omkring 
30 procent årligen och gör vinst.

Enligt Sauer krävs det minst 3–4000 inkommande ordrar 
om dagen för att kunna etablera en verksamhet inom pull 
printing. Om man bortser från investeringen i produktions-
utrustningen, vilket innebär rätt stora utgifter, så kräver bara 
hanteringen av mängden inkommande jobb ett betydande 
antal kvalificerade medarbetare. Idag är det ytterst komplicerat 
och kapitalkrävande att bygga från grunden. 

– Jag tror att denna nisch tillhör dem som redan har etable-
rat sig. Men det betyder inte att en rad andra, mindre tryckerier 
går under, bara de hittar ett sätt att nischa sig. På Saxoprint 
har vi inte kapacitet att hantera personalisering, specialfärger, 
UV-lack, med mera. Därför är det enligt mig en god idé för 

Kontakta oss, så gör vi en
räkneövning tillsammans:

*)

Skall du investera i en ny
lim- eller häftutrustning

så gör det nu. 

Horizon tar 
ränte kostnaden åt er om ni

tecknar hyresavtal innan

10:e Juni!

*) Med förbehåll för sedvanlig kreditprövning.

Hans Lilja: hans.lilja@pb.com
073 442 6945

Mikael Arnberg: mikael.arnberg@pb.com
073 442 6980

Fredrik Jansson: fredrik.jansson@pb.com
073 441 9243

Kent Svensson: kent.svensson@pb.com
073 441 9248

Ett framtidsmål är att få in mer automatisering i packning och 
distribution.
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mindre tryckerier att ta specialjobben själva och lägga ut 
standardjobb på oss. På så sätt ger de kunden en bättre service 
samtidigt som de ökar sin egen intjäning.

STORA UTMANINGAR. Affärsmodellens stora utma-
ningar ligger inte bara i volymerna och pull printing-koncep-
tet, utan också i hur man bygger sin onlinebutik, utskjutning, 
skärning och logistiken i efterbehandlingen, paketering och 
distribution.

Webbplatsen måste utformas så att det är lätt för kunden 
att välja och skapa sin produkt. De flesta webbplatser visar 
vanligtvis ett urval av produkter på sin förstasida. Därefter 
kan kunden specificera sidantal, papperskvalitet, upplaga, 
med mera. Alternativen bestäms alltid av tryckeriet. På 
Saxoprints webbplats har man 15 huvudprodukter, med en 
rad underprodukter. Ingen vet exakt hur många individu-
ella produkter man erbjuder, men om man inkluderar alla 
möjligheter i förhållande till leveranstid, upplagestorlek, 
materialval med mera så uppskattar Klaus Sauer att man 
har runt fem miljoner olika produkter. 

Det finns en rad programva-
ruleverantörer och programvara 
som kan hjälpa till i att bygga en 
e-handelsplats, men hos Saxoprint 
har man valt att själva utveckla sin 
egen programvara för onlinebutik 
och produktionslogistik. Idag har 
man därför sin egen IT-avdelning 
med omkring 25 anställda.

– Det centrala är att det ska vara 
enkelt och logiskt för kunden att 
skapa sin egen produkt samt att 
beställa och betala utan problem, 
säger Klaus Sauer. Den idealiska 
situationen är naturligtvis att 

kunderna själva gör sin beställning online, men som med så 
många andra saker så görs själva beställningen inte alltid utan 
handpåläggning. Därför har vi ett call center med 50 anställda. 
Dessa stödjer säljet dygnet runt och på internationell basis, så 
helt automatiserad är inte försäljningsprocessen.

När kunden lägger sin beställning går den vidare in i sys-
temet. Samtidigt genereras en faktura som betalas i förskott, 
gärna med kreditkort, något som alltid är bra för likviditeten. 
Beställningen sparas på en server med alla andra ordrar som 
mottagits i en viss tidsrymd, därefter dras de in i produktio-
nen baserat på en rad olika kriterier.

– Leveranstiden är den avgörande så kallade ”pull-faktorn”, 
säger Klaus Sauer. Vårt standardkoncept för leveranser inne-
bär att om vi tar emot ordern före klockan 18.00 en måndag 
så har kunden sin leverans i handen fredag förmiddag. Leve-
reranstiden kan kortas om man betalar mer, i Tyskland kan 
vi till och med leverera dagen efter beställningen lagts, men 
det är dyrt. En helt datorstyrd leveranstid kan vi ännu inte 
erbjuda, så vi har ett visst inslag av manuellt arbete i hante-
ringen av alla våra ordrar.

– Själva utskjutningen på arken, 
vilket innebär att produkterna op-
timeras i förhållande till arkforma-
tet, är inte den stora utmaningen. 
Det finns färdig programvara att 
tillgå för detta, vi har dock utveck-
lat vårt eget program. Den absolut 
största utmaningen är att göra 
utskjutningen på ett sätt så att 
hanteringen av arken i skärma-
skinen kan optimeras. Vi arbetar 
utifrån en matrismodell som gör 
att vi hela tiden kan skära arken 
med så få moment som möjligt 
och med minimal makulatur. Vi 

Utskjutningen på arken, vilket innebär att de individuella tryck-
sakerna optimeras i förhållande till arkformatet, handlar till 
stor del om att minimera det manuella arbetet i skärmaskinen. 

– Vi arbetar utifrån en matrismodell som gör att vi hela tiden 
kan skära arken med så få moment som möjligt och med 
minimal makulatur, säger Klaus Sauer.

PULL PRINTING
Pull printing innebär att man lägger flera olika jobb 
på en offsetkörning, man ”drar in” flera jobb i en 
omgång för att göra så få maskininställningar som 
möjligt över arbetsdagen, eller skiftet. Volymstorle-
ken är avgörande för denna typ av produktion efter-
som den ger möjlighet för att optimera tryckningen 
i förhållande till upplaga, papperstyp och så vidare. 
Samtidigt kan man då optimera efterbehandlings-
utrustningen. Att eliminera, eller i alla fall, reducera 
dessa inställningar påverkar produktiviteten positivt 
och pull printing och efterföljande efterbehandling 
är faktiskt ett centralt bidrag till skapandet av tryck-
eribranschens ”löpande band”.
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har fyra storformats och åtta mellanformats 
skärmaskiner. Om vi inte satsat resurser på att göra 
renskärningen så strömlinjeformad som möjligt 
hade våra produktionskostnader varit avsevärt hö-
gre. Det är ju i skärmaskinerna som alla olika jobb 
från pull print-körningarna individualiseras.

– En betydande del av vår produktion går faktiskt 
direkt från skärmaskinerna till paketering och 
distribution ut till kunderna. Därför har vi också 
utvecklat våra egna packningslinor som är place-
rade efter skärmaskinerna. Vi har naturligtvis också 
en rad produkter som falsas eller efterbehandlas på 
annat sätt. Här får vi återigen stora fördelar av stor-
leken på verksamheten eftersom vi i princip aldrig 
behöver ställa in falsmaskinerna. Vi har helt enkelt 
en fals för varje produkt som vi erbjuder. 

Efter falsning och/eller sadelhäftning ska de 
färdiga trycksakerna packas och detta är en manuell 
process. Och precis som packningen efter skär-
maskinerna är det en hel del logistik med att ha 
kontroll över att produkterna packas korrekt så att 
det inte blir fel på leverans ut till kund.

VÄXA MED AUTOMATISERING. I dagsläget 
är Saxoprint igång med att slutföra en ny byggnad 
så att tryckning och efterbehandling kan göras på 
två olika avdelningar. Man ska dels få plats med två 
nya Heidelberg i den gamla bygnaden, dels ger det 
en logistisk fördel att ha tryck och efterbehandling 
uppdelat i två separata hallar. 

– Målsättningen är att vi ska kunna växa med au-
tomatisering. Våra viktigaste nyckeltal är mängden 

producerat papper i kvadratmeter per medarbetare 
och tidsenhet. Dessa tal ska stiga löpande och utan 
att vi gör oss av med några medarbetare. Annars har 
vår ledning inte gjort sitt jobb. 

Bortsett från den extra kapacitet som tryckeriet 
får av de två nya Heidelberg-pressarna, som också 
innebär att man utökar efterbehandlingen, är 
målsättningen att packning och distribution ska 
automatiseras mer. 

– Det finns massor att göra om vi bara använder 
vår fantasi. Även om vi ännu inte är där, så är vi på 
god väg mot en löpande band-produktion av tryck-
saker. Företagsutveckling är en dynamisk process. 
En ännu högre automatiseringsgrad gör att vi kan 
dra ner på omkostnaderna och det kommer vi an-
tagligen att använda för att sänka priserna. Då kan 
vi öka båda volymer och marknadsandelar. Vi ser 
framtiden som mycket ljus, avslutar Klaus Sauer. l

SAXOPRINTS MASKINPARK
Saxoprint drog igång sin onlinebutik 2007 med en 
femfärgs KBA 105 med lackverk. På sju år har  
maskinparken vuxit till:
•   2 st 8-färgs Heidelberg XL 162 med långa  

perfektorer
•   1 st 4-färgs Heidelberg XL 145
•   4 st 8-färgs KBA 105 med långa perfektorer
•   2 st 5-färgs KBA 105, varav en med lackverk
•   2 st 4-färgs KBA 105, varav en med lackverk

Under 2014 utökar man även med ytterligare två 
stycken åttafärgs Heidelberg XL 162 med perfektorer.

Majoriteten 
av tryckjobb 
går direkt från 
skärmaskinerna 
till paketering. 
Saxoprint har ut-
vecklat våra egna 
packningslinor 
som är placerade 
efter skärmaski-
nerna.
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