
Tryckinformation

Trycktiden är 5 arbetsdagar efter godkänt provtryck och tryckprocessen går till på följande sätt:

Ni lämnar in avhandlingen som tryckfärdiga separata PDF filer, dvs en fil för kappan och en fil för varje 
artikel. Vi lägger en mellanläggssida med tumgrepp mellan varje artikel och sätter omslaget från början 
till slut. Önskar ni ha en bild på omslaget så skickar ni den i tex .jpg eller .tiff format och baksidestext/
bildtext i pdf format.

När ni har skickat/lämnat in era tryckfärdiga PDF filer börjar vi med att göra ett provtryck, som är färdigt 
arbetsdagen efter att vi fått era filer. Provtrycket hämtar ni på vårt kontor.
När ni hämtat provtrycket granskar ni det och gör de ändringar som behövs. Därefter lämnar ni in 
nya uppdaterade filer till oss. Observera att ni endast skickar in de filer som är ändrade till oss, och 
inte samtliga filer igen. Därefter gör vi ett nytt provtryck som ni hämtar ut igen nästföljande arbetsdag. 
Så fortsätter vi tills ni är nöjd och kan godkänna provtrycket. (Tips! Döp de nya filerna till tex ”kappa_
provtryck2” så att ni lätt håller koll på de uppdaterade filerna).

Observera att vi alltid gör ett nytt provtryck när ni skickar nya filer till oss. Detta för att säkerställa 
att de senaste ändringarna är gjorda och att allt ser bra ut.

När ni är nöjda med provtrycket och godkänt det färdigställer vi avhandlingen inom 5 arbetsdagar. 
Trycktiden börjar alltså från dagen efter att provtrycket godkänts.

Eftersom det är svårt att bedöma exakt hur lång tid som behövs för en provtryckningsprocess (då vi 
inte kan bedöma hur lång tid ni behöver på er för att granska provtrycket samt göra era ändringar) 
så rekommenderar vi att man avsätter ca 2 veckor för hela tryckningen. Då har man 1 vecka på sig 
för provtrycksprocessen, eftersom en vecka försvinner för att trycka avhandlingen. Vanligast är att 
man behöver ca 2 provtryck så därför rekommenderar vi alltså att man avsätter minst en vecka för 
provtryckningen.

Läs gärna mer om avhandlingstryck på vår hemsida:

http://www.us-ab.com/index.php?c=tjanster&p=start#1-1

www.us-ab.com
info@us-ab.com

08-790 74 00



Printing information

The printing time is 5 working days and the printing process is following:

You submit the thesis as print ready (separate) PDF-files, one file for the ”kappa” and one file for each 
article/paper. We will place a separator with a thumbgrip with roman numbers between every paper and 
we also make the cover since we have the template. If you wish to have a picture on the cover you send 
it as a PDF-,  jpg- or tiff-file.

When you have submitted your files we will start by making a test print that will be ready the working day 
after we received your files. You collect the test print at our office.
When you have collected the test print you have to view it carefully and the make the changes that have 
to be made. After that you submit the new updated files to us. Note that you only send us the files that 
are changed/updated, and not all the files again. Then we will make you a new test print that you pick 
up the following working day. We continue with this procedure until you are satisfied and can approve a 
printed test print. (Tip! Name the new updated file for example ”kappa_test 2”, ”Paper 1_test 2” etc. so 
that you don’t mix up your files).

Note that we always make a new test print when you send is new files. We do this to ensure that 
the latest files/changes have been made and that everything looks good.

When you are satisfied with the final test print and approve it we complete the thesis within 5 working 
days. The printing time counts from the day after you have approved the test print.

Since it’s hard to estimate exactly how much time you should set aside for the printing process (since 
it’s hard to know how many test prints you will need and how much time you will need for proof reading 
and to make your corrections) we recommend that you submit your first files for printing at least 2 weeks 
before you want the thesis to be ready and printed. Then you have about 1 week for the test printing 
process, since 1 week is required to complete the printing. Usually about 2 test prints are needed so we 
recommend that you set aside at least one week for the test printing.

Please visit our website for more information, and don’t hesitate to contact us  
if you have any further questions:

http://www.us-ab.com/eng/index.php?c=tjanster&p=start#1-1

www.us-ab.com
info@us-ab.com

+46(0)8-790 74 00


