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Tryckteknisk och visuell kvalitetsutvärdering av fyrfärgsprintrar och offset

Anna Beijer-Olsen, Emma Björsund

Denna studie har genomförts på uppdrag av Stora Enso och utvärderar samt utreder existerande
korrelationer mellan olika kvalitetsparametrar samt upplevd bildkvalitet. Målet med studien var att
erhålla kunskap om varierande papperskvaliteters prestationer kvalitetsmässigt vid tryckning i olika
tryckpressar.

I denna studie baserades mätningarna och analyserna, tryck- och papperstekniska samt subjektiva, på
elva olika papperskvaliteter tryckta i tre tryckpressar, DC2060, iGen3 samt offset. Rapporten redovisar
resultat för respektive press- och papperskombinations prestationer och eventuella korrelationer med
upplevd bildkvalitet kartläggs.

Studien har visat att tryckresultatet på obestrukna papperskvaliteter påverkas av ett flertal parametrar.
Mätvärden för densitet, tryckglans, färgomfångsvolym samt färgkvalitet i fulltonsytor korrelerar väl med
den upplevda bildkvaliteten. Vid tryckning av obestrukna papperskvaliteter är det viktigt att välja en
papperskvalitet med önskade egenskaper för tryckningen i fråga. Studien påvisar att flammighet,
jämnhet i tryck samt glansvariationer inte påverkar utvärderingen av tryckresultatet vid en visuell
bedömning. För bestrukna papperskvaliteter korrelerar inte några mättekniska parametrar med det
upplevda bildkvalitetsresultatet på ett tydligt sätt. Detta tyder på att oavsett vilken bestruken
papperskvalitet som används vid tryckning i DC2060, iGen3 eller offset så erhålls liknande
tryckresultat. 

De papperstekniska parametrar som verkar påverka det upplevda tryckresultatet på både obestrukna och
bestrukna papperskvaliteter är först och främst papprets ytråhet samt vithet. 

När det gäller pressarnas prestationer blev resultatet att iGen3 gav ett tryckresultat, oavsett
papperskvalitet, som var mycket jämnt. Det kunde därmed konstateras att tryckpressen är mycket

tryckkvalitet, visuell bedömning, mättekniska kvalitetsparametrar, subjektiva kvalitetsmått,
papperstekniska kvalitetsparametrar, kvalitetsutvärdering
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SAMMANFATTNING 
 

Stora Enso är ett integrerat pappers-, paketerings- och skogsföretag som 
producerar finpapper, kartong samt träprodukter. Denna studie har genomförts på 
uppdrag av Stora Enso och utvärderar samt utreder existerande korrelationer 
mellan olika kvalitetsparametrar samt upplevd bildkvalitet. Det är oklart vad som 
påverkar den upplevda bildkvaliteten i störst utsträckning och Stora Enso ville 
därmed få ökad kunskap angående vilka kvalitetsparametrar som resulterar i ett 
gott tryckresultat. I och med digitalpressarnas utveckling introduceras 
papperskvaliteter med varierande egenskaper på marknaden och Stora Enso vill 
erhålla kunskap angående olika papperskvaliteters prestationer kvalitetsmässigt vid 
tryckning i olika tryckpressar. 
 
I denna studie baserades mätningarna och analyserna, tryck- och papperstekniska 
samt subjektiva, på elva olika papperskvaliteter tryckta i tre tryckpressar, DC2060, 
iGen3 samt offset. Rapporten redovisar resultat för respektive press- och 
papperskombinations prestationer och eventuella korrelationer med upplevd 
bildkvalitet kartläggs. 
 
Studien har visat att tryckresultatet på obestrukna papperskvaliteter påverkas av ett 
flertal parametrar. Mätvärden för densitet, tryckglans, färgomfångsvolym samt 
färgkvalitet i fulltonsytor korrelerar väl med den upplevda bildkvaliteten. Vid 
tryckning av obestrukna papperskvaliteter är det viktigt att välja en papperskvalitet 
med önskade egenskaper för tryckningen i fråga. Studien påvisar att flammighet, 
jämnhet i tryck samt glansvariationer inte påverkar utvärderingen av 
tryckresultatet vid en visuell bedömning. För bestrukna papperskvaliteter 
korrelerar inte några mättekniska parametrar med det upplevda 
bildkvalitetsresultatet på ett tydligt sätt. Detta tyder på att oavsett vilken bestruken 
papperskvalitet som används vid tryckning i DC2060, iGen3 eller offset så erhålls 
liknande tryckresultat. Detta är anmärkningsvärt då priserna på bestrukna 
papperskvaliteter varierar kraftigt. 
 
De papperstekniska parametrar som verkar påverka det upplevda tryckresultatet på 
både obestrukna och bestrukna papperskvaliteter är först och främst papprets 
ytråhet samt vithet. Dessa parametrar påverkar tillsammans färgomfånget, som i 
sin tur påverkar färgkvaliteten i tryck. Densiteten och tryckglansen påverkas av 
papperets ytråhet och det var därmed inte oväntat att ytråheten och vitheten också 
skulle påverka den upplevda bildkvaliteten. 

 
När det gäller pressarnas prestationer blev resultatet att iGen3 gav ett tryckresultat, 
oavsett papperskvalitet, som var mycket jämnt. Det kunde därmed konstateras att 
tryckpressen är mycket okänslig för val av papperskvalitet. DC2060 erhöll mycket 
höga värden för exempelvis densitet, tryckglans och färgomfångsvolym. Det 
förekom dock små variationer i tryckresultat. Tryckningar utförda i offset erhöll 
mycket låga flammighetsstörningar och låg ojämnhet i tryck. På bestrukna 
papperskvaliteter gav DC2060 och offset färre variationer i tryckresultat än på 
obestrukna papperskvaliteter. 
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ABSTRACT 
 
Stora Enso is an integrated paper, packaging and forest products company 
producing publication and fine papers, packaging boards and wood products.  
This study has been made on behalf of Stora Enso and evaluates and investigates 
existing correlations between different quality parameters and visual quality of 
printed images. What parameters that mainly effect the visually perceived image 
quality is not clear and Stora Enso wanted to achieve greater knowledge about 
which parameters that provide good printing results. Along with the development 
of the digital printers, many new paper qualities are introduced on the market and 
Stora Enso would like to get improved knowledge about different paper quality’s 
achievements for printing with different techniques. 
 
In this study the measurements and analyses are based on eleven different paper 
qualities printed in three different presses, DC2060, iGen3 and offset. The report 
presents results for each combination of paper and press and potential correlations 
are also detected. 
 
The study has indicated that the print result on uncoated paper qualities depends on 
several parameters. Measurement values for density, print gloss, colour space 
volume and colour quality in full tone areas correlate well with human perceived 
print quality. When uncoated paper qualities are introduced in printing processes it 
is important to choose a paper quality with preferable characteristics for the 
printing process to be used. The study shows that mottle, print evenness and 
variations in gloss do not affect the evaluation of print quality in visual 
judgements. 
 
For coated paper qualities no technical parameters correlates with perceived image 
quality. This implies that the choice of paper have no effect on perceived print 
quality in DC2060, offset and iGen3. This is remarkable considering the 
differences in prices for coated paper qualities on the market. 
 
The paper-technical parameters that have an effect on the print result for coated 
and uncoated paper qualities are paper roughness and whiteness. These parameters 
together have an effect on the perceived colour quality in print. The density and 
the print gloss depend on the roughness of the paper and thus it is not unexpected 
that the roughness and the whiteness also have an effect on the quality of the 
printed image. 

 
iGen3 gives exceptionally even printing results regardless of the choice of paper 
quality. This implies that the printer is insensitive for the choice of paper quality. 
DC2060 received high values for density, gloss and colour space volume. The 
printer showed small variations in print achievements on different paper qualities. 
Printing with the offset technique gave low interferences in mottle and 
unevenness. On coated paper qualities DC2060 and offset resulted in prints with 
lower variations in printing quality compared with printing on uncoated paper 
qualities. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND 
Offset är en av de vanligaste tryckmetoderna på den grafiska marknaden och 
metoden används till ett mycket brett utbud av trycksaker. Denna metod börjar nu 
få konkurrens av digitaltryckstekniken. Digitaltryckning är en tryckmetod som 
introducerades på den grafiska marknaden i mitten av 1990-talet och 
användningen av metoden ökar ständigt inom den grafiska branschen.  
 
De senaste åren har tryckkvaliteten hos digitalpressarna på allvar börjat utmana 
den som erhålls vid tryckning i offset. Utvärderingar och analyser av 
digitalpressars kontra de konventionella tryckpressarnas kvalitet utförs på många 
håll och nya digitala tryckpressar lanseras i snabb takt. Vid de tidigare utförda 
studierna har utvärderingen av pressarnas förmåga baserats på ett fåtal olika 
papperskvaliteter. Tryckpressarnas prestationsförmåga på ett bredare 
pappersspektrum var därmed outrett och utifrån detta utformades detta 
examensarbete. Arbetet har utförts på Stora Enso i Nymölla samt på Campus 
Norrköping. Pappersprovningar har även genomförts i Falun av Stora Enso 
Research. 
 

1.2 SYFTE & MÅL 
Studien syftar till att jämföra tre olika pressar, DC2060, iGen3 samt offset, ur 
kvalitetssynpunkt vid tryckning på varierande papperskvaliteter. Dessutom ska 
korrelationer mellan pappersegenskaper, mättekniska parametrar samt 
subjektiva bedömningsresultat undersökas. 

 
Stora Enso vill även erhålla kunskap om hur tre olika pressar, DC2060, iGen3 
samt offset, presterar på varierande papperskvaliteter utvecklade för 
digitaltryckning respektive offset. 
 
Målet är också att få bredare kunskap gällande vilka parametrar som påverkar 
den upplevda bildkvaliteten. Upplevd bildkvalitet fastställs genom visuella, så 
kallade subjektiva, bedömningar av tryck. 
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1.3 METOD 
Examensarbetet inleddes med en omfattande litteraturstudie där information och 
kunskap inhämtas angående tidigare forskning som utförts på området. 
Kontinuerliga möten med Sasan Gooran, examinator för examensarbetet, samt 
Bengt Haugwitz och Kicki Svensson, handledare för examensarbetet, 
genomfördes för att bestämma arbetssätt för studiens fortskridande. Tryckningar 
i iGen3 utfördes på Responstryck i Borås medan tryckningar i DC2060 
genomfördes på Stora Enso i Nymölla. Offsettryckningen utfördes i Falun på 
Stora Enso Research i en offsetpress från Heidelberg.  
 
Elva varierande papperskvaliteter trycktes i samtliga tryckpressar för att få ett 
brett underlag för de visuella och tekniska mätresultaten. De papperstekniska 
mätningarna utfördes av papperslaboratoriet på Stora Enso i Nymölla.  
 
Testformen som användes vid tryckningarna bestod av mätytor för densitet, 
glans, flammighet samt två motiv med olika egenskaper färg- och 
mättnadsmässigt. Utifrån den tryckta testformen erhölls senare de mätvärden 
som analysen och slutsatserna baserats på. Mätningarna gjordes med Gretag 
MacBeth Spectrolino som ställdes till förfogande av Campus Norrköping. 
Flammighetsmätningarna genomfördes i Falun med MoFFe som finns på Stora 
Enso Research. 
 
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Studien behandlar endast skillnader i tryckresultat mellan två digitalpressar, 
DC2060 och iGen3, samt offset. Standardiserade ICC-profiler användes vid 
tryckningarna i respektive tryckpress. Elva papperskvaliteter med varierande 
egenskaper användes. Vid de visuella bedömningarna har testpanelen bestått av 
8 personer. Vid undersökning av existerande korrelationer mellan trycktekniska- 
och visuella parametrar baseras undersökningen på trycktekniska mätningar och 
testpanelens val av bästa bild. Parametrar som undersöks redovisas i tabell 1 
nedan. 
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AVGRÄNSNINGAR 

 
Papperstekniska parametrar: 
  

 Vithet  Ytråhet 
 Ljushet  Pappersglans 

 
Trycktekniska parametrar: 
 

 Densitet  Färgomfångsvolym 
 Flammighet  Kontrast 
 Tryckglans  DeltaE 
 Färgomfång  

 
De visuella parametrarna som undersöks är: 
 

 Rangordning baserat på ”bästa bild” av respektive motiv tryckta på 
samma papper i samtliga pressar 

 Rangordning baserat på ”bästa bild” av respektive motiv tryckta på 
samtliga papper tryckta i samma press 

 Rangordning av färgkvaliteten i fullton på samma papper tryckt i 
samtliga pressar 

 Parvis bedömning baserat på ”bästa bild” av respektive motiv tryckta 
på samma papper i samtliga pressar 

 Jämnhet i tryck analyserat på samtliga papperskvaliteter 
 Glansvariationer i tryck på samtliga papperskvaliteter 
 Bedömning av flammighet i 40% K  samt 50% CM . 

 
                   >>Tabell 1. Avgränsningar som utförts vid val av parametrar 

 
 

1.5 TEKNISK UTRUSTNING 
 

UTSTRUSTNING 

 
 GretagMcbeth Measure Tool  Microsoft Word 
 GretagMcbeth ProfileMaker Pro  MoFFe 
 Illustrator  Photoshop 7.0 
 MathWorks Matlab  SpectroScan 
 Microsoft Excel  Spectrolino 

   
>>Tabell 2. Teknisk utrustning 
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1.6 PAPPERSKVALITETER 
Som tidigare presenterats baserades studien på elva papperskvaliteter med 
skiftande egenskaper och användningsområden. Med hänsyn till 
papperstillverkarna kodades de olika papperskvaliteterna. Kodningen innehåller 
information angående om respektive papperskvalitet är obestruket eller 
bestruket, ob (obestruket) och b (bestruket). Papperskvaliteterna inom respektive 
grupp är därefter rangordnade baserat på ytråhet. Ju lägre numrering koden 
erhållit desto högre ytråhet. Exempel: ob.1= obestruket papper med högst 
ytråhet.   
 

1.7 RAPPORTENS DISPOSITION  
Rapportens första del består av en teoretisk förstudie där en genomgång av den 
bakomliggande teorin beskrivs. Därefter förklaras genomförandet av studien, där 
tryckutförande, skapandet av testform samt upplägg av den subjektiva 
bedömningen presenteras. Då rapporten innehåller mycket fakta och utvärdering 
av ett flertal olika parametrar har resultat- och analysavsnitten indelats i en 
teknisk och en subjektiv del. Redovisningen av resultatet från mätningarna, både 
trycktekniska och subjektiva, presenteras först med resultat från samma papper 
tryckt i samtliga pressar. Därefter redogörs för resultat från respektive 
tryckpress.   
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2 MÄNNISKANS FÄRGSEENDE 
 

Färger uppstår i hjärnan då ögat registrerar och uppfattar ljus med olika 
våglängder. Det mänskliga ögat kan uppfatta ljus, det vill säga elektromagnetisk 
strålning, som har våglängder mellan 380-780 nm. I figur 1 nedan åskådliggörs det 
intervall som utgör den synliga delen av ljusets spektrum och sträcker sig från blå-
violetta till röda toner. [2] 

 
 
 
 
 

 
  
                           >> Figur 1. Den synliga delen av ljusets spektrum 
 

2.1 ÖGAT 
Det upplevda färgintrycket är en följd av hur det mänskliga ögat fungerar. Ögat 
har möjlighet att uppfatta ljus tack vare ljuskänsliga celler, så kallade tappar, som 
finns på ögats näthinna. Då tapparna utsätts för stimuli i form av ljus skickas 
svarsfunktioner, så kallade responssignaler, till hjärnan där de behandlas och ger 
upphov till färgseende.  
 
Ögat har tre sorters olika tappar; och -tappar. Bokstavsbenämningarna 
representerar tapparnas olika egenskaper angående det våglängdsintervall som 
tapparna kan registrera. -tapparna är känsliga för långa våglängdsintervall 
medan M-tapparna och S-tapparna är känsliga för mellan, respektive korta 
våglängdsintervall. och -tapparna är således känsliga för röda, gröna 
respektive blå våglängdsintervall i det synliga spektrumet. Figur 2 nedan visar 
våglängdsintervallet för de tre olika tapparna. 

ML, S

L

ML, S

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     >> Figur 2. L, M och S-tapparnas fördelning samt  våglängdsintervall [4] 
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ML, och -tapparnas ljuskänslighet ger upphov till tre känslighetsfunktioner. 

Dessa ligger till grund för den matematiska representationen av den mänskliga 
färguppfattningen. Ljus som har olika spektralfördelningar kan trots detta 
uppfattas av ögat som en och samma färg och detta är anledningen till att 
tristimulusvärden som representerar den mänskliga färguppfattningen skapats. 
Tristimulusvärdena baseras på ögats känslighetsfunktioner och  samt 
ljusets spektralfördelning 

S

ML, S
)(λE  och definieras enligt ekvation 1 nedan:  

 

(ekv. 1)                                   

λλλ

λλλ

λλλ

dSES

dMEM

dLEL

)()(

)()(

)()(

∫
∫
∫

=

=

=

 

 
Spektralfördelningen )(λE  kan ha sitt ursprung direkt från en ljuskälla eller 
från ljus som reflekterats och beräknas utifrån ett objekts reflektansfunktion 

)(λR och ljuskällans fotondistribution )(λI enligt ekvation 2: [4] 
 
(ekv. 2)                                 )()()( λλλ IRE ∫=  

 

2.2 METAMERISM 
Metamerism är ett fenomen som uppstår till följd av oregelbundna 
ljusförhållanden. Två objekt som har samma färg under en viss belysning kan 
under en annan belysning ge helt skilda färgupplevelser. Ett visst objekt kan också 
resultera i olika färgupplevelser under varierande belysning. [4] 

 

2.3 BAKGRUND PÅVERKAR FÄRG 
Färguppfattningen hos ett mänskligt öga är beroende av ett antal olika parametrar, 
bland annat ljushet samt omgivningens färg. Färger upplevs också olika beroende 
på vilken bakgrund som används vid visuella utvärderingar (se figur 3). Därför är 
det viktigt att omgivande parametrar som påverkar färgupplevelsen, såsom 
färgfältstorlek samt betraktningsmiljö tas i beaktande vid tillämpningen av 
subjektiva mätmetoder av tryckkvalitet. [3] 

 
 
 
 
 
 
 

                      >> Figur 3. Bakgrunden påverkar upplevd färguppfattning    
 

12



 

3 RASTRERING 
 

Ett fotografi innehåller kontinuerliga färgtoner, det vill säga steglösa 
tonövergångar. En tryckpress kan inte trycka kontinuerliga färgtoner utan arbetar 
endast med tryckande eller icke-tryckande ytor.  
 

3.1 RASTERTEKNIKER 
För att lösa problemet används därför olika så kallade rastertekniker. Samtliga 
rastertekniker lurar ögat att tro att det ser kontinuerliga tonövergångar genom att 
bilden delas upp i mycket små delar, så små att ögat inte uppfattar dem som olika 
delar på normalt betraktningsavstånd. Dessa små indelningar av bilden kallas 
rasterceller.  

3.1.1 Rastercellen 
Varje rastercell innehåller ett antal skrivbara pixlar, så kallade exponeringspunkter. 
Antalet exponeringspunkter som används för att bygga upp rastercellen avgör 
rastercellens storlek. Grånivåer skapas genom att pixlar/exponeringspunkter görs 
svarta. Rastercellens storlek styrs av rastertätheten och upplösningen. 
Rastertätheten anges i lpi, lines per inch, och anger antalet rasterceller per tum. 
Hög rastertäthet ger upphov till fina detaljer. [2] 
 
En tumregel inom den grafiska branschen är att varje rastercell ska kunna 
representera 100 gråtoner för att den tryckta bilden ska vara högkvalitativ samt 64 
grånivåer för att resultatet ska bli acceptabelt. Detta innebär att för en högkvalitativ 
reproduktion ska rastercellen innehålla minst 10x10 pixlar. 

3.1.2 AM- och FM rastrering  
Det finns två huvudsakliga 
rastreringsmetoder; konventionell 
rastrering, AM-rastrering, och stokastisk 
rastrering, FM-rastrering.  

 
I AM-rastrering är avståndet mellan 
intilliggande rasterpunkters centrum 
konstant. Rasterpunkternas storlek tillåts 
variera, se övre delen av figur 4.  
 
I FM-rastrering är principen den motsatta. 
Rasterpunkternas storlek är konstant och 
avståndet mellan rasterpunkternas centrum                 
tillåts variera. Se nedre delen av figur 4. [5]      >> Figur 4: AM- respektive FM-rastrering  
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4 FÄRGLÄRA 
 
Det finns ett antal olika termer som används för att beskriva färger. Här nedan 
diskuteras och klargörs ett antal grundläggande färgbegrepp och deras innebörd.      
 

4.1 NYANS 
Nyans är en färgparameter som definierar färgupplevelsen för en viss 
färg. Andra vanliga benämningar på nyans är t ex färgton, färgton eller 
färgvalör. Röd, grön, blå, gul och orange är exempel på olika sorters 
nyanser och de har alla olika våglängder i det synliga spektrumet. [38] 
 

  

4.2 MÄTTNAD 
Mättnad är ett mått som beskriver hur färgskillnaden mellan den aktuella 
färgen och en neutralgrå yta. Graden av mättnad hos en färg förklarar 
exempelvis hur mycket rött som finns i den röda färgen och definierar 
alltså färgegenskapen som ger färgen en starkare och renare upplevelse. 
Mättnaden är alltså inte en parameter som skiljer mellan en ljus- och 
mörk färgyta utan snarare hur stark- eller svag färgen är.                
Mättnaden hos en färg är beroende av omgivning och belysning. [38] 
 

4.3 LJUSHET 
Ljusheten är ett mått på klarhet och ljusintensitet hos en tryckt yta. En 
ljushet med värdet noll definieras som svart och ju ljusare tryckytan är 
desto högre intensitetsvärde erhålls. Parametern anger alltså hur mycket 
ljushet (vitt) och mörkhet (svart) som finns i färgen. En starkt gul yta är 
ljusare än en mörkblå yta och därmed kommer den gula ytan också att 
erhålla ett högre ljushetsvärde. En yta med färgen cyan har således också 
ett högre ljushetsvärde än en röd yta. [38] 
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4.4 ADDITIV FÄRGBLANDNING 
Ljus med olika våglängder som infaller på ett och samma område på ögats 
näthinna uppfattas av ögat som en enda färg. Färger skapas i hjärnan genom 
addition av ljus med olika våglängder. Resultatet blir en färgupplevelse som 
innehåller de ingående ljuskällornas sammanlagda våglängdsintervall. 
 
Eftersom ljus adderas och skapar tillsammans en ny färg så kallas denna 
färgblandning additiv färgblandning. Färgblandningstekniken används för 
färgreproduktion i exempelvis bildskärmar, digitala bilder och vid ljussättning av 
teaterscener. 
Färger skapas genom addition av ljus från tre olika ljuskällor innehållande rött, 
grönt respektive blått ljus (RGB). 
 
För att skapa vitt ljus belyses ytan med samtliga ljuskällor medan en svart yta 
genereras genom att inte belysa ytan överhuvudtaget. Lika delar av de tre 
grundfärgerna rött, grönt och blått resulterar i en neutralt grå färg.  
 
I figur 5 åskådliggörs den additiva färgblandningsmetoden. Addition av grönt och 
rött ljus resulterar i en gul färg medan grönt och blått ljus ger en turkos 
färgupplevelse, också kallad cyan . Rött och blått ger en lila färgupplevelse 
som refereras som magenta ( . En tumregel är att färger som uppstår genom 
blandning av ljus är ljusare än de färger de består av. [2] 

)(C
)M

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 

      >> Figur 5. Additiv färgblandning 
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4.5 SUBTRAKTIV FÄRGBLANDNING 
Skrivare och tryckpressar använder sig av en metod som bygger på en princip 
motsatt den additiva färgblandningsprincipen. Denna färgblandning baseras på 
absorption av ljus till skillnad från skärmars additiva, reflekterande, färgsystem 
och kallas därför för subtraktiv färgblandning.  
 
Cyan, magenta och gul är primärfärgerna i denna färgblandning och 
används för att skapa alla övriga färger. Tryckfärgerna har till uppgift att filtrera 
det inkommande ljuset, som innehåller alla färger, och på detta sätt styra vilka 
våglängder som ska absorberas samt reflekteras.  

),,( YMC

 
Genom att blanda de tre färgerna och MC, Y  kan en svart yta skapas, enligt 
figur 6. Anledningen till att en svart färg uppstår är att alla synliga våglängder 
filtreras bort av tryckfärgerna. En vit yta skapas dock genom att låta pappersytan 
förbli otryckt. Detta innebär att ingen tryckfärg appliceras och ingen absorption 
sker av våglängder i det infallande vita ljuset. [2] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
  
 

 >> Figur 6. Subtraktiv färgblandning 
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5 FÄRGSYSTEM 
 

5.1 FÄRGMATCHNINGSFUNKTIONER 
Tapparnas känslighetsfunktioner och är inte fullständigt definierade och 
1931 skapade därför CIE (Commission Internationale d’Eclairage) tre 
väldefinierade funktioner för att ersätta känslighetsfunktionerna. Dessa benämns 

ML, S

)(),( λλ gr  samt )(λb och togs fram på experimentell väg. För att undvika 
negativa värden i färgmatchningsfunktionerna så genomfördes ett linjärt basbyte 
genom beräkningar enligt ekvation 3 nedan [4]: 
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De nya färgmatchningsfunktionerna representeras av figur 7 nedan: 
 

 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    >> Figur 7. Våglängdsintervall för färgmatchningsfunktionerna )(λx , )(λy  och )(λz .[4] 
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Färgmatchningsfunktionerna används för att beräkna tristimulusvärden enligt 
ekvation 4 nedan. K  är en normaliseringsfaktor som används för att en vit yta ska 
resultera i ett Y -värde på 100.  )(λR anger reflektansen och )(λI representerar 
det infallande ljuset.  
 

(ekv. 4)                              
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Dessa tristimulusvärden kan användas för att härleda ett antal färgsystem såsom 

och samt för att plotta färger i en tvådimensionell rymd, så kallad 
kromaticitetsdiagram. 
RGB CMYK

 

5.2 FÄRGOMFÅNG 
En enhets möjligheter och begränsningar när det gäller färgreproduktion beskrivs 
av enhetens färgomfång. Färgomfånget avgör hur många samt vilka färger som en 
viss enhet kan återge. Olika enheter har olika färgomfånger på grund av varierande 
tekniska förutsättningar och belysningsvillkor.  
 
Det mänskliga ögat har större färgomfång än exempelvis en bildskärm eller 
skrivare. Detta medför att det är omöjligt att återskapa alla de färger som 
människan kan uppfatta. Ett stort färgomfång kan representera ett brett spektrum 
av olika nyanser med varierande ljushet och med hög mättnadsgrad. Ökad ljushet 
och mättnad resulterar i en utflyttning av färgomfångsytans rand (yttersta kant) i 
rymden. Ju större volym färgomfånget har, desto fler nyanser och högre värden på 
ljushet och mättnad kan presenteras av färgomfånget i fråga. [6]  
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För att kunna åskådliggöra färger på detta sätt i en tvådimensionell rymd beräknas 
nedanstående ekvationssystem där de så kallade kromaticitetsvärdena erhålls, se 
ekvation 5. Kromaticitetsvärdena representerar mättnad, dvs styrkan eller renheten 
hos färgen och avgör alltså var färgomfångsvolymens rand ska hamna. 
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Med hjälp av dessa kromaticitetsvärden kan färgomfånget representeras i den 
tvådimensionella rymden. Olika enheter har olika förmåga att reproducera färger 
och detta åskådliggörs i figur 8 nedan: 
 
 

 
 
        >> Figur 8. Färgomfångsstorlek för olika färgsystem i förhållande till det mänskliga färgseendet.  
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5.3 ENHETSBEROENDE FÄRGSYSTEM 
Datorer, skrivare, tryckpressar och digitalkameror är exempel på enheter som 
hanterar färger på olika sätt. Färger från en källenhet som visas på en skärm 
kommer därför, med största sannolikhet, att se annorlunda ut i den tryckta 
versionen jämfört med hur de såg ut i original på skärmen. Samma färg som visas 
upp på olika skärmar kommer också att se annorlunda ut på de olika skärmarna.  

5.3.1 RGB 
Färgsystemet  (Red, Green, Blue) är, som tidigare beskrivits, ett additivt 
färgsystem som används vid ljussättning av exempelvis TV-skärmar och 
bildskärmar. De olika färgerna anges med hjälp av tre intensitetsvärden där varje 
delfärg, och 

RGB

GR, B , har ett värde. -systemet kan åskådliggöras som en 
kub, se figur 9, där origo ( representerar svart och representerar vitt. 
Diagonalt mellan dessa färger finns olika grånivåer representerade. Kuben 
innehåller även axlar för rött ( , grönt ( och blått .[6] 

RGB

)

)0,0,0

,0,1

)1,1,1(

0(0 )0,1,0 )1,0,
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
>> Figur 9. Färgsystemet RGB [13] 

 
RGB

RGB

-systemet tar ingen hänsyn till hur ögat uppfattar färger. Detta resulterar i 
att en viss färg får olika utseende på olika skärmar och detta är anledningen till att 

-systemet benämns som enhetsberoende.  
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5.3.2 CMYK 
Färgsystemet baseras på subtraktiv färgblandning och innehåller färgerna 
cyan, magenta, gul och svart. Systemet används i den grafiska branschen såväl 
som av privatpersoner för tryckreproduktioner i skrivare och tryckpressar.  

CMYK

 
De fyra ingående färgerna definieras som procentblandningar, där varje delfärg 
kan ha ett värde mellan 0% och 100%. Liknande koordinatsystem som används 
för kan användas för att representera färgsystemet CMYK . Skillnaden 
blir att origo definierar vit färg, representerar svart färg och 
mellanliggande koordinater representerar alla rymdens färger.  

RGB
)0,0,0( )1,1,1(

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                             >> Figur 10. Färgsystemet CMYK [13] 

 
 
Detta färgsystem innehåller inte någon information om hur ögat uppfattar färger. 
Färgsystemet är, liksom , enhetsberoende och kommer därmed att få olika 
utseende i olika utskriftsenheter. [2] 

RGB
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5.4 ENHETSOBEROENDE FÄRGRYMDER 
Enheter hanterar färger olika och återger därmed färg på olika sätt. Färger som 
skickas mellan olika enheter påverkas negativt eftersom enheterna inte kan 
kommunicera med varandra på ett effektivt och korrekt sätt. Problemet kan lösas 
genom tillämpning av en så kallad enhetsoberoende färgomfång. En oberoende 
färgrymd sammankopplar de olika enheternas enskilda färgomfång och kan på 
detta sätt översätta färgkodningen mellan olika enheter.      
 

5.4.1 CIE Standardobservatör 
CIE-systemet skapades av den internationella belysningskommissionen, 
Commission Internationale d’Eclairage. Systemet baseras på en 
standardobservatör som skapats utifrån undersökningar om hur människan 
uppfattar färger. Observatören representerar ett medelvärde av testpersonernas 
färguppfattning. Undersökningen resulterade i tre stycken känslighetskurvor, 
utifrån vilka tristimulusvärden beräknades (se avsnitt 2.1). Tristimulusvärden tar 
hänsyn till ljusets egenskaper samt de färger i ljuset som en belyst yta kan 
reflektera för att exakt kunna ange färgen hos ytan i fråga.  
 

5.4.2 CIE XYZ 
CIE skapade år 1931 CIE XYZ som är en standardiserad enhetsoberoende 
färgrymd baserad på tristimulusvärden. Resultatet är ett tredimensionellt 
koordinatsystem uppbyggt av parametrarna  och YX , Z . Mätparametrarna 
X och Y beskriver bidraget från långa respektive korta våglängder i det synliga 

spektrumet. Z -parametern däremot är beroende av bidraget från mittenpartiet 
av det synliga spektrumet och beskriver även ljusheten i den mänskliga 
färguppfattningen.  
 
Utifrån den erhållna vektorn innehållande  och YX , Z -värden kan en 
tvådimensionell vektor skapas enligt ekvation 6 som möjliggör 
färgbeskrivning i en tvådimensionell rymd. [6 ] 

),( yx

 

(ekv. 6)                 
ZYX

Xx
++

=  
ZYX

Yy
++

=                    

 
CIE XYZ är en enhetsoberoende färgrymd som beskriver samtliga färger som 
det mänskliga ögat kan uppfatta. Nackdelen är dock att färgrymden är 
oregelbunden. Detta medför att små förändringar i en viss del av färgrymden 
orsakar ett knappt synbart stick i färgen medan samma förändring i ett annat 
område orsaker betydligt större färgstick. En färgskillnad på två enheter kan 
således vara obetydlig i en del av färgrymden men påverka färgupplevelsen 
betydligt i en annan del av färgrymden. 
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5.4.3 CIE LAB 
För att erhålla ett system som i högre grad överensstämmer med det mänskliga 
färgseendet utvecklade CIE en ny oberoende färgrymd kallad CIE .  LAB
Skillnaden mellan CIE XYZ och är att i den sistnämnda uppfattas en 
förflyttning i färgrymden som en lika stor färgmässig förändring, oavsett var den 
utförs, eftersom rymden anpassats ytterligare efter människans färguppfattning. [2] 

CIE LAB

 
CIE LAB är det färgsystem som används i störst utsträckning i den grafiska 
branschen eftersom det både är anpassat till människans färguppfattning samt 
anger färger exakt.        
 
Koordinaterna i CIE LAB - systemet benämns ,  och , där  är 
ljushetskomponenten, är den röd-gröna komponenten och  är den blå-gula 
komponenten. Uppbyggnaden av färgsystemet åskådliggörs i figur 11 nedan. 

∗L ∗a ∗b
∗b

∗L
∗a

 

 
 

>> Figur 11. Det enhetsoberoende färgsystemet CIE LAB[13] 
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5.5 FÄRGAVSTÅND 
Avståndet, dvs. färgskillnaden, mellan två färger erhålls genom beräkning av det 
euklidiska avståndet mellan dem. Avståndet betecknas E∆  och anger avståndet 
mellan de två färgernas -vektorer. Om ∗∗∗ baL ,, E∆  är mindre än 1 så kan inte 
ögat uppfatta någon färgskillnad mellan färgerna. Avståndet mellan två färger  

)1,1,1( baL  samt  beräknas enligt ekvation 7 och 8 nedan: )2,2,2( baL
 

(ekv. 7)               ( )222 )()()( ∗∗∗ ∆+∆+∆= baLE∆  
 

(ekv. 8)                                     

21*
21*
21*

bbb
aaa
LLL

−=∆
−=∆
−=∆

 

 

5.6 FÄRGOMFÅNGSVOLYM 
Färgomfångsberäkningarna baseras på - värden. Genom att skapa 
tetraedrar där primärfärgerna och 

∗∗∗ baL
MC, Y , sekundärfärgerna  och GR, B samt 

svart, K och vitt, W , utgör hörnpunkter så kan respektive tetraeders volym, V , 
beräknas utifrån hörpunkternas koordinater. Exempelvis beräknas volymen för 
deltetraedern, V  , baserat på determinanten av dess hörnpunkter 

, , 

i

A

0,b( ) P00 ,aP = 0L ( )111 ,, ba1 L= ( )222 ,, ba2 LP = samt 

, vilket redovisas i ekvation 9 nedan: [13] ( 33 ,aP = )3,b3L
 

(ekv. 9)                    
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1
1
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1
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Den totala volymen för färgomfånget erhålls genom summering av de sex 
deltetraedrarnas volymer enligt ekvation 10 nedan: 
 

(ekv. 10)                                       
∑
=

=
n

i
iVV

1
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6 FÄRGHANTERING 
 
Datorer, bildskärmar, skrivare, tryckpressar och digitalkameror har varierande 
tekniska förutsättningar för att skapa samt återge färger. Skillnaderna i 
färghanteringsförmåga resulterar i att det motiv som visas på skärmen inte 
överensstämmer med det tryckta slutresultatet. För att det ska vara möjligt att 
förutse det färdiga resultatets utseende används därför ett så kallat 
färghanteringssystem. 

 

6.1 FÄRGHANTERINGSSYSTEM 
Med ett färghanteringssystem (CMS - Color Management System) skapas en bättre 
färgkontroll genom hela tryckprocessen, se figur 12. Med hjälp av detta verktyg är 
det möjligt att korrekt förutspå det färdiga resultatet, oberoende av vilka olika 
enheter som ingår i produktionskedjan. Detta är möjligt tack vare att 
färghanteringssystemet arbetar utifrån en enhetsoberoende färgrymd såsom 
exempelvis . CIE LAB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

>> Figur 12. Maskinoberoende färgomfång  
 

6.2 KALIBRERING 
Innan en enhet kan tas i bruk måste den vara noggrant kalibrerad. Kalibreringen 
genomförs för att säkerställa att enheten arbetar inom rekommenderade 
gränsvärden. Kalibreringen ska utföras regelbundet under hela färgstyrningsarbetet 
och är en förutsättning för att en korrekt profil (se avsnitt 6.4) ska kunna skapas. 
[15] 
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6.3 KARAKTÄRISERING 
Efter genomförd kalibrering måste enheten karaktäriseras. Karaktärisering av de 
ingående enheterna utförs genom mätningar av enheternas färgegenskaper. 
Färghanteringssystemet karaktäriserar enheternas olika metoder att tolka färg med 
hjälp av en testkarta (se figur 13). I utvärderingen av enheten jämförs den tryckta 
testkartans färgvärden med referensvärden för densamma. Förhållandet mellan 
enhet och oberoende färgomfång beräknas och resultatet lagras i profiler. 
Profilerna kompenserar för skillnader mellan de ingående enheternas färgomfång 
så att det reproducerade materialet, både på bildskärm och i tryck, blir så likt 
originalet som möjligt. Profilerna möjliggör därmed en ökad processkontroll och 
därmed bättre färghantering genom tryckprocessen. [1] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         >> Figur 13. CMYK Testform 3.5 
 

6.4 PROFILER 
En profil beskriver färgomfånget för varje enskild enhet utifrån både egenskaper 
och brister. Profilerna innehåller information om enheten samt numeriska data i 
form av matriser och tabeller.  
 
Standardprofiler skickas ofta med från leverantören vid köp av en ny enhet. 
Problemet med standardprofiler är att de inte tar hänsyn till egenskaper för varje 
enhet och inte heller för varierande papperskvaliteter i enheten. Detta innebär att 
standardprofiler som tillämpas på olika enheter kommer att ge varierande resultat. 
Det är därför att rekommendera att profiler skapas för varje kombination av enhet 
och papperskvalitet. [2] 
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7 TRYCKPROCESSEN 
 

Offset är en konventionell tryckmetod som under de senaste åren fått konkurrens 
från den moderna digitaltryckstekniken, som har högre kapacitet att trycka 
variabeldata och varierande upplagor. Offsettryck ger mycket bra tryckkvalitet på 
fördelaktiga papperskvaliteter och först nu börjar digitaltryckstekniken kunna 
konkurrera med offsettryckning kvalitetsmässigt. 
 

7.1 OFFSET 
Ordet offset härstammar från engelskan och betyder överföring. Det är namnet på 
en av de vanligaste tryckmetoderna på den grafiska marknaden och metoden 
används till ett mycket brett utbud av trycksaker.  

7.1.1 Tryckteknik 
Offset är en indirekt tryckmetod vilket innebär att färg inte överförs direkt från 
plåt till papper utan en extra process, i form av en gummiduk fäst på en cylinder, 
används vid tryckning, se figur 14. Första steget i tryckprocessen inkluderar 
överföringen av tryckfärg till plåtens tryckande ytor. Den resulterade tryckbilden 
överförs sedan från plåten till gummiduken som i sin tur pressas mot pappret som 
löper mellan gummicylindern och mottryckscylindern så att tryckbilden överförs 
till pappret.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> Figur14. Tryckteknik vid offsettryck 
 
Offsettryckning baseras på den litografiska tryckprincipen som innebär att 
tryckande och icke-tryckande ytor skiljer sig från varandra genom särskiljande 
kemiska egenskaper. De tryckande ytorna består ofta av någon polymer och är 
mottagliga för färg. Dessa ytor kallas oliofila. Icke-tryckande ytor består däremot 
av aluminium och är således inte mottagliga för färg. Dessa ytor kallas därför 
oliofoba. [2] 
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7.1.2 För- och nackdelar  
Användning av offsettryckning innebär många fördelar och ett urval av dessa 
presenteras nedan [15]:  
 

 Vid offsettryck får tryckta ytor hög skärpa och tryckkvalitet på 
papperskvaliteter med gynnsamma egenskaper.  

 Kostnaden för offsettryck är liten såvida upplagorna är medelstora eller 
stora. 

 Metoden är även snabb då större upplagor ska tryckas.  
 

 
Det finns även nackdelar med offset tryck [15]: 
 

 Offsetpressarna kräver många inställningar vilket resulterar i 
förhållandevis långa uppstartningstider.  

 Ändringar i tryckprocessens slutskede kan inte genomföras.  
 Som alla andra tryckmetoder kan offsettryckning också ge ojämnhet i 

tryckta ytor.  
 
 

7.2 XEROGRAFISKA PRESSAR 
Xerografiska pressar är digitala tryckpressar. Digitaltryck är en tryckmetod som 
introducerades på den grafiska marknaden i mitten av 1990-talet och 
användningen av metoden ökar ständigt inom den grafiska branschen. Vid 
användning av digitaltryck behöver varken film eller plåt framställas. 
Tryckinformationen överförs istället digitalt direkt till utmatningsenheten. Det 
finns ett stort antal olika digitaltrycksmetoder och olika tryckpressar, exempelvis 
iGen3 och DC2060 som båda är xerografiska skrivare och används i denna studie. 

7.2.1 Tryckteknik 
Den xerografiska, eller även kallad elektrofotografiska, tryckprocessen utnyttjar 
fotokonduktivitet och elektrostatiska krafter för att skapa tryckta ytor och metoden 
åskådliggörs i figur 15. Vid tryckning ges en fotokonduktiv trumma en jämn 
positiv eller negativ laddning. För att framkalla tryckbilden på trummans yta 
sveper en laserstråle över fotokonduktorn och eliminerar laddningen i de områden 
som ska tryckas eller inte tryckas, detta varierar beroende på fabrikat. Laserstrålen 
riktas mot en oktagonal roterande spegel och vandrar därefter över 
fotokonduktorns bredd, rad för rad, medan konduktorn matas fram. Resultatet blir 
därför en spegelvänd laddningsbild. Trummans exponerade områden attraherar 
sedan elektrostatiskt laddade tonerpartiklar som bildar den framkallade 
laddningsbilden. Pappret som ska tryckas laddas upp till en högre statisk laddning 
än den laddning fotokonduktorn har.  
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Då pappret och den framkallade laddningsbilden möts överförs därmed 
tonerpartiklarna till pappret. Tonern är endast bunden till pappersytan genom 
svaga elektriska laddningar. För att fixera tryckbilden på pappret används en 
kombination av värme och ett lätt fysiskt tryck. Detta resulterar i att 
tonerpartiklarna bränns fast i pappersytan. När trumman gått ett varv rengörs den 
från kvarvarande toner och en ny cykel kan påbörjas. För att få ett fullfärgssystem 
måste fyra enheter av den typ som beskrivs ovan kombineras. Detta kan göras på 
flera sätt men vanligast är att man använder ett bälte där färg förs över i fyra steg 
för att sedan tryckas på papper i ett enda trycknyp. [13] 

 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 
                                       >> Figur 15. Tryckteknik för xerografiska pressarna  
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7.2.2 Fördelar och nackdelar  
De xerografiska pressarna utvecklas i snabb takt och fördelarna är många [33]: 
 

 Färgomfång, detaljåtergivning och tonreproduktion hos xerografiska 
tryckpressar är lika bra eller bättre än traditionella tryckmetoders.  

 Den största fördelen anses vara möjligheten att använda sig av 
variabeldata. Med variabeldata kan man t ex utforma unika frågeformulär 
samt personlig adressering. Detta möjliggör en mer personlig kontakt i 
t ex reklam, där mottagarens namn kan inkluderas och ändras för varje 
tryckcykel.  

 Billig tryckmetod för små upplagor. 
 Lagerhållningen blir mindre.  

 
Det finns dock brister som måste elimineras i digitala tryckmetoder för att öka 
tryckkvaliteten [13]. 
 

 Papperets elektriska egenskaper kan varierar över pappersytan och då 
uppstår problem med densitetsvariationer och flammighet som följd.  

 Glansvariationer kan uppstå i tryck eftersom mängden toner som överförs 
till pappret varierar i olika ytor. Ytor som har en hög tonerhalt är 
glansigare än ytor med låg tonerhalt.  

 Ännu kan man inte trycka med lika hög rastertäthet i digitala pressar som 
i konventionella tryckmetoder såsom offset. Detta gör att upplösningen är 
något lägre i digitaltryck jämfört med offset.  

 Digitaltryckstekniken resulterar också överlag i mer flammighet än den 
som uppstår i offsettryckning.  
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8 PAPPER 
 

Papper är det mest använda substratet i dagens tryckprocesser. Ett papper kan ha 
olika kvaliteter och egenskaper beroende på hur tillverkningsprocessen är 
utformad för pappret i fråga. Papprets egenskaper påverkar många 
tryckkvalitetsparametrar såsom till exempel kontrast, flammighet samt 
färgomfång. Papper har alltså stor betydelse för det tryckta resultatet och vilken 
känsla som trycket förmedlar.  
 
Ett papper kan exempelvis vara obestruket, bestruket, innehålla fluorescerande 
vitmedel eller vara pigmenterat. De papperskvaliteter som använts inom denna 
studie kommer att vara så kallade träfria papper. Nedan finns en översiktlig 
beskrivning av papperstillverkningsprocessen, träfria papperssorter, olika 
papperskvaliteter samt olika pappersegenskaper.  
 

8.1 KEMISK MASSA 
Papper är uppbyggt av cellulosafibrer som utvinns ur trä. Fibrerna utvinns genom 
en kemisk process kallad kokning och processen resulterar i en pappersmassa 
innehållande fibrer med helt ren cellulosa. Alla övriga ingredienser i massan 
försvinner vid kokningen.  
   

8.2 TRÄFRIA PAPPER 
Träfritt papper tillverkas från kemisk massa. För att få benämnas som träfritt får 
pappret inte innehålla mer än tio procent trähaltiga fibrer. Vanligast är dock att 
pappret är helt träfritt. Träfria papperskvaliteter innehåller även ett fyllmedel som 
ökar resistansen mot luftens surhet vilket gör att vitheten bibehålls bättre jämfört 
med andra papperskvaliteter.  
 

8.3 PAPPERSKVALITETER 
Det finns många olika sorters papperskvaliteter; allt från hög-, medel- och 
lågbestruket till obestruket och pigmenterat papper. Kvaliteterna har olika 
användningsområden samt positiva och negativa egenskaper. Vissa har bättre 
förmåga att återge färgbilder medan andra har möjlighet att erbjuda billigare 
upplagepris med ett acceptabelt tryckresultat. Valet av papperskvalitet beror därför 
mycket på den tilltänkta trycksakens utseende och användningsområde. 
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8.3.1 Obestruket papper 
Obestrukna papper har hög ytråhet och för att erhålla en bättre ytstyrka ytlimmas 
de. Obestrukna papper orsakar mer punktförstoring än bestrukna papper. 
Tryckfärgen flyter lätt ut i ojämnheterna på papprets yta och påverkar det upplevda 
trycket negativt. Några exempel på obestrukna papper är brev- och 
kopieringspapper. 

8.3.2 Bestruket papper 
För att erhålla en så optimal tryckkvalitet som möjligt bestryks papperskvaliteter.  
I bestrykningsprocessen används en bestrykningssmet som gör att pappersytan får 
en jämnare struktur. Då pappersytan jämnas ut erhålls förbättrade optiska 
egenskaper och ökad tryckbarhet. Ett bestruket papper kommer således att få 
snabbare färgupptagningsförmåga, ökad glans samt ge möjlighet att trycka med 
högre rastertäthet. Resultatet blir ett tryck med detaljrikedom och ökad 
originallikhet. [2] 
 
Bestrukna papperskvaliteter kan indelas i två olika underkategorier; glättade och 
matta papper. Skillnaden mellan kategorierna redovisas nedan:  

 
 Glättade papper: Denna papperskategori behandlas för att få en glansig 

yta. Pappret körs i ett antal olika valsar och processen resulterar i papper 
som möjliggör högre bildkvalitet. Följden av behandlingen blir dock att 
opaciteten (genomskinlighet) och styvheten minskar vilket är en nackdel.  

 Matta papper: Pappersytan hos matta papper är obehandlad och denna 
papperskategori föredras då man trycker text. Matta papper är i allmänhet 
billigare än glättade papper och är dessutom inte lika mottaglig för ljusreflexer. 
 [11] 

 

8.4 PAPPERSEGENSKAPER 
Det finns ett mycket stort urval av papperskvaliteter på den grafiska marknaden 
och samtliga har varierande för- och nackdelar. En papperskvalitet ska, för att vara 
optimal, tillfredsställa många varierande krav när det gäller exempelvis vithet, 
opacitet, ytråhet och glans. Vilka parametrar och egenskaper som har störst 
inverkan på tryckresultatet är svårt att klargöra. Graden av kvalitet beror till stor 
del av kvalitetskravet och typ av slutprodukt. Det är viktigt att vara noggrann vid 
valet av papperskvalitet eftersom papperskvaliteters trycktekniska begränsningar 
varierar mycket.  
 
Vid framställningen av papper beaktas ett antal variabler som påverkar kvaliteten 
och prestationen hos det färdigställda pappret. 
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8.4.1 Nyans, vithet 
Ett pappers färgton påverkar tryckkvaliteten hos färgbilder eftersom toner/bläck 
appliceras i cirkelraster där en del av pappersfärgen lyser igenom den tryckta ytan. 
Ett papper med hög vithet bör därför användas för en mer korrekt färgåtergivning 
och för mer naturliga hudtonsreproduktioner. Ju vitare ett papper är desto skarpare 
och mer livfulla färger erhålls i tryckningen [13]. 

8.4.2 Ytråhet  
Ett pappers ytråhet beskriver hur jämnt eller ojämnt ett papper är. Strukturen på 
pappersytan varierar mellan olika papperssorter. Ett obestruket papper har mer 
oregelbunden struktur än bestrukna papper och har alltså en hög ytråhet. En 
bestruken glättad pappersyta har en mycket jämn yta och endast mycket små 
variationer förekommer. Bestrukna papper sägs därför ha låg ytråhet. Jämnheten 
hos ett papper påverkar tryckkvaliteten avsevärt. Ju mer ojämnt ett papper är desto 
mer minskas bildkvaliteten i heltoner och halvtoner. Mycket ojämna, dvs. ytråa, 
papper kan orsaka färgflagning och dålig toneröverföring. Flammighet uppstår 
också vid tryck på ytråa papper.  
 

8.5 PAPPERSVAL  
8.5.1 Xerografiska pressar 

Papper som används för tryckning i xerografiska pressar måste ha vissa 
egenskaper. Ju högre upplösning och ju mindre tonerpartiklar som används i 
tryckprocessen, desto högre krav ställs på papprets struktur, jämnhet samt 
elektriska och termiska egenskaper [2]. 
 

 Pappersytan får inte vara för slät eftersom tonern då kan få svårigheter att 
fästa vid pappersytan. Ytan får dock inte heller vara för ojämn då detta 
ger sämre detaljåtergivning och fästsvårigheter hos tonerpartiklarna.  

 Elektrofotografiska papper innehåller laddning som möjliggör 
toneröverföring från pressen till pappret. Det är därmed viktigt att pappret 
har förmåga att behålla sin laddning tillräckligt länge så att tonern hinner 
fästa ordentligt på pappersytan.  

 Det är mycket viktigt att papperet tål höga temperaturer eftersom tonern 
fixeras på pappersytan med hjälp av värme. Termiska egenskaper avgör 
hur snabbt papper når likvärdig termisk energi (temperatur) som 
omgivningen, alltså pressen. För dåliga termiska egenskaper orsakar 
tonerspridning och detaljbortfall i trycket. 
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8.5.2 Offset 
Val av papperskvalitet och dess egenskaper är även mycket betydande vid 
offsettryckning. Nedan redovisas några av de pappersegenskaper som är väsentliga 
vid tryckningar i offset [2]. 
  

 Vid offsettryckning är det mycket viktigt att pappret är ytstarkt. Pappret 
utsätts för belastning vid tryckningen och ska ha tillräcklig hållfasthet för 
att papperstrassel ska kunna undvikas.  

 Ett ytstarkt papper är även väsentligt ur tryckfärgssynpunkt eftersom 
färgen i offsettryckning har hög viskositet och lätt rycker loss fibrer i 
pappersytan. Även vattnet i tryckprocessen påverkar papprets 
motståndskraft negativt då papprets styrka försvagas avsevärt vid närvaro 
av vatten. 
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9 TRYCKTEKNISKA 
KVALITETSPARAMETRAR 

 
En tryckt yta kan utvärderas med hjälp av tekniska mätmetoder. Mätningarna 
genomförs utifrån vissa givna parametrar, så som densitet, tryckkontrast, 
tryckglans, upplösning och flammighet. De tekniska mätningarna resulterar i ett 
mått på parametrarnas inverkan på tryckresultatet och kan tillsammans med den 
visuella bedömningen ge en god bild av den totala tryckkvaliteten. 
 
Oavsett hur korrekt kalibreringen av en enhet är så förekommer det naturliga 
variationer i tryckprocessen. Pappers-, och toneregenskaper samt temperaturen i 
enheten kommer att variera med tiden. Alla dessa variationer måste definieras och 
tas i beaktande vid utvärdering av tryckresultatet. De naturliga variationerna 
påverkar exempelvis toneröverföringen och kan leda till uppkomsten av 
densitetsvariationer och flammighet i den tryckta bilden [13]. 
 

9.1 MÄTMETODER 
9.1.1 Spektrofotometer 

En spektrofotometer mäter mängden ljusenergi som ett objekt reflekterar i det 
synliga spektrumet av våglängder. Detta resulterar i en spektralkurva som visar 
spektralfördelningen hos trycksaken. Spektrofotometern känner alltså av färgernas 
olika intensiteter och med hjälp av dessa värden beräknas respektive färgytas CIE-
värden ut. Instrumentet ger också densitetsvärden för de uppmätta färgfälten. 
 
En spektrofotometer har många användningsområden. Mätinstrumentet kan 
användas för att styra tryckprocessen genom mätning på kontrollytor i trycket. 
Spektrofotometern används även vid framtagning av ICC-profiler genom att 
färgfälten i den tryckta testkartan mäts upp med hjälp av instrumentet. Ett 
ytterligare användningsområde är jämförelser av färger då färgdifferensen E∆  
mellan färger beräknas. 
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9.2 DENSITET 
Tryckkvaliteten hos en bild är beroende av den tryckta färgens densitet. Densitet är 
ett mått på tryckfärgens förmåga att absorbera ljus. Ju mer ljus som absorberas 
desto högre blir densiteten. För att ett tryck ska anses vara homogent och fritt från 
glansvariationer bör ytan ha en så jämn densitet över hela pappersarket som 
möjligt.  
 
Densiteten påverkas av tryckfärgens tjocklek, färgpigmentens koncentration, 
färgens fuktbalans samt tryckets hårdhet. Val av tryckmetod och papper påverkar 
också tryckfärgens densitet. För hög tryckdensitet medför att mörka toners raster 
blir heltäckande vilket kan orsaka dålig tryckkontrast. Torksvårigheter och 
smetning kan också uppstå. Tryckfärg med väldigt låg densitet genererar ett 
tryckresultat som är matt och blekt. [9] 
 

9.3 TRYCKGLANS 
Tryckglans är ett mått på ett pappers- och tryckfärgens förmåga att reflektera det 
infallande ljuset. Tryckglansen bestäms till viss del av pappersglansen men 
påverkas i större utsträckning av tryckfärgen och dess egenskaper samt val av 
tryckpress. Tryckglans mäts i procentenheter där 100 % motsvarar en glasyta och  
0 % representerar en yta som inte reflekterar ljus över huvudtaget. Ljusets 
infallsvinkel, substratytans struktur samt det mänskliga ögats förmåga att uppfatta 
det reflekterande ljuset påverkar tryckglansen. Har tryckfärgen hög glans kommer 
ljusstrålar som reflekteras i tryckytan att reflekteras med samma vinkel som det 
infallande ljuset. Detta medför att ögat aldrig kommer att uppfatta ytreflektionen 
och därmed påverkas inte färgupplevelsen av den tryckta ytan. [13] 
 
Ett matt papper har låg glans eftersom ytan har en ojämn struktur. Den 
oregelbundna strukturen medför att ljuset reflekteras i många olika riktningar. 
Reflektionsvinklarna har i detta fall ingen koppling till belysningsvinkeln och 
ljuset kommer då att nå betraktarens ögon. Det spridda ljuset kommer att blandas 
med det ljus som filtrerats av tryckfärgen och det resulterar i att ögat upplever att 
tryckfärgen har en sämre mättnadsgrad. Glans är således en mycket viktig 
bedömningsfaktor vid tryckkvalitetsutvärdering då det påverkar uppfattningen av 
ett trycks mättnad och ljushet. [17] 
 
Tryckglans är en kvalitetsparameter som ska inneha ett så högt värde som möjligt. 
För en obestruken eller matt papperskvalitet är anses ett tryckglans värde på  
40-50 % representera hög glans. Obestrukna papperskvaliteter erhåller 
förhållandevis låg tryckglans men då ytan bestryks, och därmed får en jämnare 
struktur, så ökar tryckglansen. Högst tryckglans kan ett glättat bestruket papper 
erhålla, och ofta har dessa papperskvaliteter ett tryckglansvärde som överstiger 
80%. Det finns även prestationsskillnader i genererandet av tryckglans mellan 
olika sorters tryckpressar. Digitalpressarna genererar ofta hög tryckglans på 
obestrukna papperskvaliteter, till skillnad från de mer traditionella pressarna. [22] 
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9.4 UPPLÖSNING 
Bilder och annan grafik är uppbyggda av olika typer av punktsammansättningar. 
Upplösning är ett mått som beskriver informationstätheten, dvs. antalet punkter 
inom en viss längdenhet i ett tryck. En bilds upplösning anges i antal pixlar per 
tum, så kallad ppi (points per inch). 
 
Antalet punkter som en bild är uppbyggd av bestämmer bildkvaliteten. Ju fler 
punkter en bild innehåller desto bättre kvalitet. Resultatet blir att bilden blir mer 
detaljerad. Nackdelen med hög bildkvalitet är att bilden kräver mer 
lagringsutrymme. [36] 
 

9.5 FLAMMIGHET 
Flammighet, även kallat mottling, är skillnader i 
densitet i olika ytor på pappret och visar sig som  
ett fin- eller grovkornigt mönster i tonytorna. 
Fenomenet kan bero på ett antal faktorer i 
tryckprocessen, exempelvis felaktig inställning av 
färgskruvar, ojämn temperatur, sliten plåt eller 
egenskaper hos pappret.  

   >> Figur 16. Hög flammighet           
Flammighet kan även bedömas visuellt. Kritiska  
tonytor som är svåra att reproducera, som 
exempelvis 40% svart, används då som 
analysgrund.  
 
I figur 16 och 17 visualiseras skillnaden mellan en  
yta innehållande hög- och låg grad av störande 
flammighet.                                                                                   >> Figur 17. Låg flammighet 
                                
 
                                                                                                            

9.6 TRYCKKONTRAST 
 Tryckkontrasten definieras som skillnaden i densitet mellan en 100- och en 70-

procentsyta delat med densiteten i 100-procentsytan enligt ekvation 11 nedan:  
 

(ekv. 11 )                                
100

70100

D
DD −

 

 

100D = Fulltonsdensitet för C, M, Y eller K  

70D  = Densitet för 70-procentiga ytor av C, M, Y eller K. Formeln baseras dock 
på mätningar av samma färg i 100- och 70-procentiga ytor. 

 
Hög kontrast leder till bilder med många synliga tonsteg i skuggpartier medan låg 
tryckkonstrast ger ett mer slätt intryck. [10] 
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10 SUBJEKTIVA MÄTMETODER 
 
Målet vid tryckning är att erhålla en hög tryckkvalitet. Tryckkvalitet är dock inte 
ett entydigt definierat begrepp utan en rad olika faktorer påverkar den upplevda 
tryckkvaliteten. Det mänskliga medvetandet värderar och väger samman olika 
faktorer vilket resulterar i upplevd tryckkvalitet. Genom att undersöka samband 
mellan upplevd tryckkvalitet och tekniskt uppmätta tryckkvalitetsfaktorer kan man 
få kunskap om vilka faktorer som väger tyngst i människans kvalitetsuppfattning. 
 
Graden av tryckkvalitet är alltså beroende av hur det mänskliga synsinnet uppfattar 
bilden. Eftersom mänsklig kvalitetsuppfattning skiljer sig från tekniskt uppmätta 
resultat kompletteras dessa med s.k. subjektiva mätmetoder. Den tekniska 
mättekniken utvecklas kontinuerligt för att bättre motsvara människors känslighet 
för tryckkvalitetsdefekter såsom flammighet, oskärpa, färgavvikelser och 
variationer i tryck. I dagsläget finns det ingen tydlig korrelation mellan 
trycktekniska mätresultat och mänsklig kvalitetsuppfattning. Målet med de 
subjektiva mätmetoderna är att ge kunskap om vilka tryckkvalitetsparametrar som 
påverkar den mänskliga kvalitetsbedömningen positivt och negativt. Resultatet ska 
sedan användas för att utveckla och optimera de tekniska mätmetoderna. [8] 
 

10.1 TESTPANEL 
Människor bedömer tryckkvalitet olika. De har olika referenser, uppfattning och 
förmåga att utvärdera färger och tryckta motiv. För att en visuell bedömning ska 
ge ett så rättvisande resultat som möjligt bör en testpanel användas. Testpanel ska 
bestå av människor med olika arbetsbakgrund, både med och utan erfarenhet av 
tryckbranschen. Kvalitetsutvärderingen bör även genomföras med ett tillräckligt 
stort antal bedömare, rekommenderat antal personer att inkludera i testpanelen är 
20-50 st. [26] 
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10.1.1 Ishihara 
Människor uppfattar färger/ljus på olika sätt och vissa människor har inte förmåga 
att uppfatta alla färger. Vid genomförande av visuella bedömningar är det därför 
viktigt att först kontrollera testpanelens färgseende med något slags färgtest, 
exempelvis Ishihara. Detta test innefattar ett antal bilder, där varje bild är 
uppbyggd av en cirkel fylld med olikfärgade punkter. I cirklarna finns en siffra 
med en annan färg (se figur 18). Ishiharas färgtest används för att undersöka om en 
person är färgblind. Färgblindhet påvisas om personen i fråga inte uppfattar siffran 
i cirkeln. [34] 
 
 
  
 

 
 

                                                        
 
 

>> Figur 18.  Ingående bilder i Ishiharas färgtest.[37] 
 

10.2 TESTGRUND 
Det är viktigt att den visuella bedömningen sker under kontrollerade förhållanden 
med avseende på yttre faktorer som påverkar bedömningen, såsom belysning och 
motivbakgrund. Även motiven bör väljas så att de sätter tryckpressarna på prov 
och så att de underlättar bedömningsförutsättningarna. Det är även önskvärt att 
undersöka hur olika motiv påverkar den visuella bedömningen samt 
tryckpressarnas tryckresultat och därför bör man använda flera motiv som skiljer 
sig åt så att ett omfattande motivspektrum representeras. [8] 

10.2.1 Belysning 
För att erhålla så korrekta förhållanden som möjligt vid bedömning av trycksaker 
bör man använda sig av ljuslådor eller betraktningsskåp, där ljusförhållandena är 
kontrollerbara samt konstanta.  
 
Vid utförandet av visuella bedömningar är det mycket viktigt att trycksakerna 
betraktas under korrekta ljusförhållanden. Temperaturen hos en ljuskälla uppfattas 
på samma sätt som en totalt svart kropp som upphettas till motsvarande temperatur 
och uppmätts i enheten i Kelvin, K. En neutral belysning har en temperatur på 
5000 K. Detta motsvarar normalt dagsljus och en högre temperatur ger ett kallare 
blåaktigt ljus. En ljuskälla med lägre temperatur resulterar dock i ett varmare 
gulaktigt ljus. Alltså påverkar ljusförhållandena intrycket av färgåtergivningen i 
tryck. Dessutom ska belysningsförhållandena vara konstanta och kontrollerbara. 
Önskvärt är att använda ett ljusrum så att en standardiserad betraktningssituation, 
såsom ISO/DIS 3664 för grafisk industri eller ISO-standard med belysning 5000K, 
kan uppnås. [14][2] 
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10.2.2 Bakgrund 
 Det mänskliga färgseendet kan ställa till problem vid visuella bedömningar. Ögat 

är inte ett absolut utan ett så kallat adaptivt mätinstrument. Detta betyder att det 
detekterar relativa skillnader mellan färger. Ett fenomen kallat kontrastverkan kan 
uppstå och detta innebär att en färg uppfattas olika beroende på vilken färg det 
placeras bredvid. Två färger som ser helt lika ut i ett visst ljus kan också se helt 
olika ut i ett annat. Detta gör att bakgrunden hos trycken som ska utvärderas 
visuellt är av mycket stor betydelse, precis som ljusförhållandena. Man bör därför 
använda sig av en neutralgrå ram/bakgrund. [26] 

 

10.3 VAL AV MOTIV 
I tidigare utförda studier har det visat sig att valet av motiv påverkar det upplevda 
tryckresultatet för en viss kombination av papper och press. För ett visst motiv kan 
tryckkvaliteten upplevas som mycket god och för ett annat kan samma 
kombination av press och papper ur kvalitetssynpunkt ge ett betydligt sämre 
resultat. Detta beror på att vissa motiv förstärker vissa störningar medan andra 
motiv maskerar dem. Vid den visuella utvärderingen bör man därför vara 
uppmärksam på att det upplevda tryckresultatet också kan bero på valet av motiv 
och inte enbart på brister i tryckpress och pappersval. För att eliminera 
motivberoende effekter är det viktigt att använda sig av olika motiv. För att få en 
uppfattning om hur ett visst motivval lämpar sig för en viss press- och 
papperskombination, samt hur bra tryckkvalitet en specifik kombination verkligen 
ger, så används därför med fördel två skilda motiv vid kvalitetsbedömning. [8] 

 

10.4 PARVIS BEDÖMNING 
Parvis bedömning är en metod som ofta används vid visuell utvärdering av tryck. 
Eftersom metoden baseras på att endast två bilder jämförs åt gången måste det 
ingående bildantalet vara relativt lågt för att metoden ska vara genomförbar då 
testpersonernas koncentration inte får försämras och påverka resultatet.  
Det bästa trycket, med avseende på fördefinierade kvalitetsparametrar, väljs ut vid 
varje jämförelse. Nackdelen med denna bedömningsmetod är att den är mycket 
tidskrävande. Parvis bedömning fungerar bra vid ett lågt antal testbilder men 
tidsåtgången ökar snabbt vid ett större antal bilder. [18] 
 

10.5 RANGORDNING       
Denna utvärderingsmetod baseras på att samtliga bilder som ska undersökas visas 
på samma gång för testpersonerna. Testpersonen i fråga ska sedan rangordna 
bilderna i stigande eller fallande ordning från bästa till sämsta tryck med avseende 
på givna kvalitetsparametrar. 
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11 SUBJEKTIVA 
KVALITETSPARAMETRAR 

 
Subjektiva kvalitetsparametrar som kan undersökas för att få ett mått på 
tryckkvalitet är exempelvis flammighet, jämnhet i tryck, glansvariationer och 
densitet i fulltonsytor. 
 

11.1 FLAMMIGHET 
Se avsnitt 9.5 

 

11.2 JÄMNHET I TRYCK 
Ojämnheter i tryckta ytor anses påverka den upplevda tryckkvaliteten. En tryckt 
yta ska vara fritt från fiberresningar i pappersytan samt se plant och jämnt ut. 
Trycket ska ge ett lugnt intryck.  
 
Fiberresningar kan bero på defekter i pappersmaskinen, pressen eller felaktig 
hantering, men främst beror jämnheten på om papperskvaliteten är bestruken, 
glättad eller obestruken. Bäst resultat, det vill säga högst jämnhet i tryck, fås på 
bestrukna papperskvaliteter. Bestrykningen gör att pappersytan jämnas ut eftersom 
pappersfibrerna täcks av bestrykningssmeten. Ett obestruket papper har mycket 
fiberstruktur och kan uppfattas som oroligt. 
 

11.3 GLANSVARIATION I TRYCK 
Det mänskliga ögat är känsligt för glansvariationer vilket kan påverka den 
upplevda bildkvaliteten vid en visuell bedömning av tryck. Stora glansvariationer, 
det vill säga skillnader i glans i och mellan olika ytor i trycket, anses vara störande 
och kan alltså påverka den upplevda tryckkvaliteten negativt. Det är i regel 
eftersträvansvärt att erhålla tryck med jämn hög glans, som alltså har låga 
glansvariationer. 
 
Glansvariationer i tryck kan bero på både pappersegenskaper och pressegenskaper. 
Kombinationen av dessa påverkar tryckresultatet ur glanssynpunkt. Används ett 
papper med hög pappersglans blir skillnaderna mellan otryckt och tryckt yta inte 
lika markanta som om ett papper med låg glans hade använts. Olika tryckpressar 
har också olika möjligheter att skapa glans i tryckta ytor. Digitalpressar har i regel 
större möjlighet att ge hög tryckglans jämfört med offset, men digitalpressarna kan 
samtidigt orsaka högre glansvariationer i trycken. 
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11.4 DENSITET I FULLTONSYTOR 
Densiteten i fulltonsytorna kan användas vid visuell bedömning för att undersöka 
korrelationer mellan upplevd bildkvalitet och färgreproduktion. En hög densitet i 
fulltonsytorna gör att färgerna blir mer mättade, vilket allmänt anses påverka 
upplevd bildkvalitet i positiv bemärkelse. 
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12 TRYCKFÖRBEREDELSER 
 

12.1 TESTFORM 
Inför testtryckningarna skapades en testform innehållande ytor för både tekniska 
mätningar och visuell bedömning. (se bilaga 1). Framtagandet av de tekniska 
färgfälten baserades på de färgytor som vanligtvis används av Stora Enso vid 
utvärdering av tryckkvalitetsparametrar. Testformen kom därför att innehålla 
följande mätytor, se tabell 3: 
 

TESTFORM – TEKNISKA MÄTYTOR 

 
 100% K  (svart) yta för mätning av glans.  
 40% K samt en yta med 50% cyan och 50% magenta, CM , för analys 

av flammighet. 
 Tre färgfält; 100 % (rött, grönt, blått) för visuell utvärdering av 

färgkvaliteten hos en specifik press- och papperskombination i respektive 
färgfält.  

BGR ,,

 Testformen innehöll även 70% ytor för C vilka användes för 
beräkning av kontrast. 

KYM ,,,

 Testformen innehöll även testkartan TC3.5 och denna användes för att 
erhålla densitetsvärden samt färgkoordinater för primär- och 
sekundärfärgerna. 

 
>> Tabell 3. Testformens tekniska mätytor   

 
I den visuella bedömning användes motivbilder samt färgytor där grad av 
flammighet bedömdes. Det var intressant att titta på pressarnas möjligheter och 
begränsningar när det gäller reproduktionen av olika slags bilder och detta är 
anledningen till att två olika motiv trycktes i samtliga pressar. (se avsnitt 10.3) 
Testytorna för den visuella bedömningen presenteras i tabell 4 nedan: 
 

TESTFORM – VISUELLA BEDÖMNINGSYTOR 

 
 Två motiv föreställande en silverbricka samt en flicka.  
 40% K samt en yta med 50%  för visuell bedömning av 

flammighet. 
CM

 
 >> Tabell 4. Testformens visuella bedömningstytor   
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Testformen skapades i Illustrator och Photoshop och konverterades sedan till en 
Pdf-fil. Val av filformat grundades på rekommendationer från Responstryck i 
Borås som utförde tryckningarna i iGen3 [23].  
 

13 TRYCKGENOMFÖRANDE 
 

Tryckning genomfördes i tre tryckpressar; två digitalpressar samt en offsetpress. 
De båda digitalpressarna, DC2060 och iGen3, var tillverkade av Xerox medan 
offsetpressen var tillverkad av Heidelberg. För att tryckningarna skulle genomföras 
på liknande sätt i samtliga pressar erhöll tryckarna en tryckningsinstruktion. (se 
bilaga 5)   

Elva olika papperskvaliteter, vilka presenteras i tabell 5 nedan, med varierande 
egenskaper trycktes i samtliga pressar för att representera ett brett spektrum av 
papperskvaliteter på marknaden. Framtagandet av papperskvaliteter grundades på 
rekommendationer från Stora Enso Nymölla [21]. 

Följande papperskvaliteter ingick i utvärderingen: (för ytterligare information se 
bilaga 4): 

BESKRIVNING AV PAPPERSKVALITETERNA 

ob.1 
Ett extra vitt och kraftfullt allroundpapper för kontoren, har 
utvecklats för användning i laserskrivare,  
bläckstråleskrivare, faxar och kopieringspapper. 

ob.2 
Ett obestruket papper som är utformat för digitalpressar, 
kontorsskrivare samt kopiatorer. Används för 
tryckreproduktioner av bilder på kontorsskrivare och dylikt. 

ob.3 
Ett högvitt, träfritt, obestruket papper för kopiering, 
laserutskrift och inkjet. Pappret är antistatbehandlat. 
Ytråhet: 80 g/m3 

ob.4 
Ett högvitt, träfritt, obestruket papper för kopiering, 
laserutskrift och inkjet. Pappret är antistatbehandlat. 
Ytråhet: 115 g/m3 

ob.5 
Ett obestruket papper som utvecklats för färgkopiatorer, 
laserskrivare, elektrofotografiska digitalpressar, inkjet samt 
termodynamiska skrivare. 

ob.6 Papper som är utvecklat för fotokopiering samt 
färglaserskrivare. Har hög vithet och opacitet. 

b.1 Ett mattbestruket, träfritt papper för offsettryckning. 
b.2 Ett träfritt bestruket papper med matt ytfinish. 

b.3 Ett träfritt, glättat, bestruket offsetpapper. Pappret är 
högvitt och har hög glans. 

b.4 Ett flerbestruket, silkesmatt, dubbelsidigt 
digitaltryckspapper. 

b.5 Ett flerbestruket, högglansigt, dubbelsidigt 
digitaltryckspapper. 

                        >> Tabell 5. Beskrivning av de ingående papperskvaliteterna 
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I denna studie har papperskvaliteter som är specialanpassade för specifika 
tryckmetoder används. Papperskvaliteterna b.1, b.2 samt b.3 är specialiserade för 
tryckning i offset medan resterande papperskvaliteter är utvecklade för tryckning i 
digitala tryckpressar. Tryckresultatet för dessa papperskvaliteter i de tre pressarna 
utvärderades både visuellt, trycktekniskt och papperstekniskt för att erhålla 
kunskap om vilka tryck- och papperstekniska egenskaper samt vilka 
kombinationer av dessa som påverkade den upplevda tryckkvaliteten. 

13.1 BEGRÄNSNINGAR 
Under arbetets utveckling fördes det långa och omfattande diskussioner angående 
ICC-profilering samt tillvägagångssättet för dessa, i och med det stora antalet 
tryckpressar och papperskvaliteter. Det insågs så småningom att det skulle bli 
omöjligt att skapa och finjustera ICC-profiler för samtliga press- och 
papperskombinationer. [17][22][26][27][28][30] Därför beslutades det att de olika 
pressarnas standardiserade färghantering skulle användas för kommande 
utvärdering av trycken. På detta sätt kunde tryckresultatet mellan olika papper och 
pressar jämföras med ökad fokus på pappersegenskaperna utan inverkan av 
profilerna. Tryckning utförd med standardiserad färghantering innebär att pressens 
inställningar och profiler inte påverkar tryckresultatet i lika stor utsträckning som 
om man använt optimerade och anpassade profiler för varje papper och press. 
Detta gör att pappersegenskapernas påverkan framträder tydligare. [17] 
 
Detta tillvägagångssätt gjorde det möjligt att utvärdera digitalpressarna med 
avseende på hur de fungerar i det dagliga arbetet när det inte är möjligt att skapa 
ICC-profiler för varje papperskvalitet som körs i pressen. Skulle testtryckningen 
ha genomförts helt utan profilering hade resultatet blivit betydligt sämre 
kvalitetsmässigt. Det är inte önskvärt då trycken ska kvalitetsbedömas visuellt och 
det då kan ge en missvisande bedömningsgrund. Det logiska blev alltså att trycka 
med de rekommendationer som presstillverkaren tillhandahöll. [18][19][23] 
 

13.2 TRYCKFÖRUTSÄTTNINGAR 
Som det beskrivits i ovanstående stycke användes pressarnas individuella 
standardprofiler vid tryckningen. För de två digitalpressarna innebar det att 
standardprofilerna för respektive press användes vid tryckningen. Vid 
offsettryckningen styrdes resultatet utifrån gråbalansjustering och 
densitetsjustering. Tryckresultatet blev då mer rättvisande då digitalpressarnas 
profiler är standardiserade så att deras inverkan på tryckprocessen blev likvärdig 
med offset. 
 
Tidsåtgång för uppvärmning och stabilisering av pressarna varierade mycket. 
Offset krävde längre körningstid och ungefär 500 testtryck för processtabilisering, 
till skillnad mot DC2060 som krävde ett 200-tal papper. iGen3, som är den nyaste 
pressen, kunde dock användas på en gång men för att vara på säkra sidan trycktes 
40 testtryck innan den riktiga tryckningen påbörjades. 
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13.3 TRYCKNING I OFFSET 
Offsettryckningen utfördes baserat på parametrarna som presenteras i tabell 6.   
 

TRYCKNING I OFFSET 

 
 Rastreringsmetod: AM 
 Rastertäthet obestrukna papper: 150 lpi  
 Rastertäthet bestrukna papper: 175 lpi  
 Densitet: 1,50 g/cm3 för K tryck på obestrukna papper 
 Densitet: 1,20 g/cm3 för C , M och Y på obestrukna papper. 
 Densitet: 1,90 g/cm3 för K tryck på bestrukna papper  
 Densitet: 1,50 g/cm3 för C och M tryckt på bestrukna papper 
 Densitet: 1,40 g/cm3 för Y tryck på bestrukna papper 
 Tryckta ark: 500 st 

 
 >> Tabell 6. Tryckparametrar i offset 

 
Under tryckningen kontrollerades och justerades densiteterna för att dessa skulle 
hamna så nära de önskade tryckdensiteterna som möjligt. 
 

13.4 TRYCKNING I IGEN3 
Tryckningen i iGen3 baserat på parametrarna som presenteras i tabell 7.   
 

TRYCKNING I iGen3 

 
 Rastreringsmetod: AM 
 Rastertäthet samtliga papper: 175 lpi  
 Profil: GalleryArt 
 Tryckta ark: 50 st 

 
>> Tabell 7. Tryckparametrar i iGen3 
 
ICC-profilen GalleryArt var framtagen av Responstryck och användes i stor 
utsträckning för olika papperskvaliteter i det dagliga arbetet. Målet med 
testtryckningen var att tryckningen skulle genomföras på samma sätt som 
tryckeriet vanligtvis genomförde tryckningar. Detta var anledningen till att pressen 
inte kalibrerades för varje papperskvalitet då detta skulle ta alldeles för mycket tid 
och utförs inte i det dagliga arbetet på tryckeriet. Istället genomförs kalibrering 
med jämna mellanrum. De enda inställningarna som tilläts variera i tryckprocessen 
var papprets ytvikt. Ytviktsinställningen påverkar inte tryckkvaliteten nämnvärt 
utan endast körbarheten. [25 ]  
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13.5 TRYCKNING I DC2060  
Parametrarna som redovisas i tabell 8 låg till grund för tryckningen i DC2060. 
   

TRYCKNING I DC2060 

 
 Rastreringsmetod: AM 
 Rastertäthet samtliga papper: 200 lpi  
 Profil: Euroscale 
 Tryckta ark: 50 st 

 
>> Tabell 8. Tryckparametrar i DC2060 
 
Vid tryckningen i DC2060 på StoraEnso användes standardprofilen Euroscale från 
Xerox för samtliga papperskvaliteter. Denna profil var angiven som pressens 
default-profil och används i stor utsträckning inom den grafiska branschen [30]. 
Tryckningen i iGen3 fick ligga till grund för tryckningen i DC2060 och därför 
kalibrerades inte pressen för varje papperskvalitet.  
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14 TRYCKTEKNISKA 
MÄTMETODER  

 

14.1  SPEKTROFOTOMETER 
Gretag-MacBeth SpectroScan användes vid spektrofotometermätningarna av 
trycken. Vitpunktskalibreringen genomfördes mot pappersytan för respektive 
papperskvalitet för att hänsyn skulle tagas till papprets vitpunkt då detta påverkar 
färgåtergivning och färgomfång för respektive papper. Belysningen sattes till D65 
och ett UV-filter aktiverades för att ta hänsyn till innehållet av fluorescerande 
vitmedel i papperskvaliteten i fråga. D65 motsvarar dagsljus och detta ansågs vara 
en bra grund för kommande mätningar då den visuella bedömningen genomfördes i 
dagsljusbelysning. [17] 
 

14.2 DENSITET  
Densiteten i 100% ytor för  och  uppmättes med hjälp av en 
spektrofotometer. Dessa värden användes senare för undersökning av samband 
mellan densitetsvärden och upplevd bildkvalitet i fulltonsytor samt motiven med 
flickan och silverbrickan. Densitetsvärdena låg dessutom till grund för beräkning 
av tryckkontrasten. 

KYMC ,,, BGR ,,

 

14.3 TRYCKGLANS 
Glansvärdet för varje tryck på respektive pappers-, och presskombination mättes på 
Nymöllas papperslaboratorieavdelning. Mätningarna utfördes på testkartan i en 
100% svart fulltonsyta enligt rekommendationer från Stora Enso Research [25]. 

14.4 FLAMMIGHET 
Flammighetsmätningarna utfördes på Stora Enso Research i Falun med 
mätinstrumentet MoFFe. Rasterytorna för 40% svart, samt 50% cyan och 50% 
magenta mättes för att analysera flammighetsgraden hos varje press- och 
papperskombination. För offsettryckningar anses ett flammighetsvärde som är 
mindre än 1 motsvara låg flammighet i trycket. Värden som ligger mellan 1 och 
1,5 enheter anses vara godkända ur flammighetssynpunkt medan värden som är 
högre än 1,5 inte anses vara godkända ur flammighetssynpunkt. Dessa riktlinjer är 
kända att gälla för offsettryckning och i denna studie tillämpas riktlinjerna även för 
digitaltryckning. [21][25] [27] 
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14.5 KONTRAST 
Konstrasten beräknades, som tidigare diskuterats, med utgång från densiteten hos 
100% och 70% färgytor för respektive färg. Kontrasten beräknades för M och K  
baserat på konstrastformeln (se avsnitt 9.6) [28]. De beräknade kontrastvärdena för 
respektive tryckpress jämfördes för att undersöka och uppskatta press- och 
papperskombinationernas resultat och prestation ur kontrastsynpunkt. Ju högre 
kontrastvärde som erhölls desto bättre var tryckresultatet.  
 

14.6 FÄRGOMFÅNG  & 
FÄRGOMFÅNGSVOLYM 

∗∗∗ baL -värden för primär- och sekundärfärgerna samt svart och vitt uppmättes 
med hjälp av spektrofotometern och användes för beräkningar av 
färgomfångsvolym, enligt tidigare redovisade formler, och för visualiseringar av 
respektive färgomfång.  

 

14.7 DELTA E 
Delta E baserades också på spektrofotometermätningar. De erhållna -
värdena för primär- och sekundärfärgerna samt svart och vitt låg till grund för 
beräkningarna. Delta E användes för att beräkna färgskillnader för bästa och 
sämsta bild i den visuella bedömningen för att finna korrelationer mellan 
färgreproduktion och upplevd bildkvalitet. DeltaE beräknades från -
värden för primärfärgerna  samt för sekundärfärgerna  för 
respektive val av bästa och sämsta bild för respektive press. DeltaE-värden 
beräknades och på så sätt erhölls ett mått på färgskillnaderna mellan bästa och 
sämsta tryck för respektive press. Respektive press resultat jämfördes sedan med 
de övriga.  

∗∗∗ baL

∗∗∗ baL
BG,YMC ,, R,

 
Det fanns inga referensvärden på -värden för färgfälten i testkartan. 
Därmed kunde ingen jämförelse genomföras med originalbildens färgfält. I denna 
studie var inte detta av betydelse då det är den faktiska bildkvaliteten som 
utvärderas och inte originallikheten. DeltaE beräknades därmed mellan bästa och 
sämsta bild och gav ett mått på färgskillnaderna samt en uppfattning om 
tryckpressarnas prestationsskillnader i tryck på olika papperskvaliteter. 

∗∗∗ baL
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15 PAPPERSTEKNISKA  
MÄTMETODER 

 
De papperstekniska mätningarna genomfördes på papperslaboratorieavdelningen 
på Nymölla. För respektive papperskvalitet mättes ett antal papperstekniska 
egenskaper (se bilaga 4), dessa är: 
 

 Vithet CIE  Pappersglans 
 ISO-ljushet  Ytråhet Bendtsen

 
 

16 VISUELL 
BEDÖMNING 

 
Genomförandet av den visuella bedömningen syftade till att ge kunskap om hur 
människor uppfattade tryck och vad som påverkade kvalitetsupplevelsen. Den 
visuella bedömningen utfördes dels på samma papper tryckta i olika pressar men 
även på samtliga papper tryckta i respektive press.  
 
Varje testpanelsmedlem tilldelades ett bedömningsformulär med instruktioner för 
genomförandet av den visuella bedömningen. (se bilaga 6) Varje 
testpanelsmedlems bedömning tog två timmar vilket gjorde det omöjligt att utföra 
samtliga bedömningar på samma dag. Då alla bedömningar genomfördes i 
belysningsskåp påverkades inte resultatet av väderlek vilket gör att det är 
acceptabelt att genomföra den visuella bedömningen på olika dagar. 
 

16.1 BELYSNING 
Samtliga visuella bedömningar utfördes i ett ljusskåp med D65-belysning för att 
undvika metameriska effekter (se avsnitt 2.2). Spektrofotometermätningarna och 
den visuella bedömningen av trycken utfördes i samma belysning för att resultaten 
skulle bli jämförbara.  
 

16.2 BAKGRUND 
Trycken skars ut och monterades mot en neutralgrå bakgrund för att samtliga tryck 
skulle få samma bakgrund så att bedömningen av trycken inte skulle påverkas av 
pappersytans färg och kvalitet (se avsnitt 2.3). 
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16.3 MOTIV 
Två motiv, med olika egenskaper, användes vid tryckning samt utvärdering av 
dessa (se figur 19). Ett motiv föreställde en asiatisk flicka och representerade 
mörka, mättade tryckytor. Det andra motivet var en silverbricka med ljusa färger, 
homogena ytor, samt mycket detaljer. Motiven användes för att erhålla kunskap 
om hur de olika press-, och papperskombinationerna klarar att reproducera 
varierande motiv (se avsnitt 10.5). 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                           
>> Figur 19. Ovan  återges de två motiv som använts i testformen för tryckning i pressarna. 

 

16.4 VAL AV TESTPANEL 
Testpanelen bestod av åtta personer varav fyra stycken var experter och resterande 
lekmän. I urvalet av testpersoner varierades testpersonernas åldrar och kön för att 
ett så brett spektrum av människor som möjligt skulle representeras. Detta 
tillvägagångssätt är viktigt då kvinnor och män, lekmän och experter samt unga 
och gamla inte uppfattar tryckkvalitet på samma sätt. Bedömarna hade även olika 
erfarenhet av tryckkvalitetsbedömning vilket resulterade i en panel med ett brett 
erfarenhetsspektrum. [16][24] 
 
Innan bedömningen påbörjades testades personerna enligt Ishiharas färgseendetest 
för att undersöka om personen i fråga hade ett normalt färgseende. Testpersonerna 
fick granska åtta stycken bilder ur Ishiharas testbildssortiment och därefter ange 
vilken siffra som presenterades. Samtliga personer i testpanelen godkändes.  
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16.5 ORIGINAL 
Vid visuella bedömningar är det viktigt att definiera vad som menas med original. 
Ett original fungerar som en referens med vilken ett tryck jämförs för att avgöra 
tryckets kvalitet. Ett original kan gestaltas av en person eller ett stilleben, ett foto 
eller en bild på en kalibrerad skärm. Efter diskussioner beslutades det denna studie 
inte skulle använda något original vid den visuella bedömningen eftersom det 
viktigaste var testpanelens intryck av reproduktionen och inte hur lik 
reproduktionen var originalet. Ett tryck kan skilja sig mycket från originalet 
färgmässigt men trots det uppfattas som ett bra tryck. Genom att inte påverka 
testpanelen genom att visa ett original erhålls en bättre bild av vad människan 
anser vara ett bra tryck. [21] 
 

16.6 PAPPERSKODNING 
Baksidan av varje bild/pappersark kodades för att inte testpersonerna skulle 
påverkas av pappersnamn eller val av press.  
 

16.7 BEDÖMNINGSKRITERIER 
Den visuella utvärderingen innehöll bedömning av följande parametrar: 
  
 Rangordning baserat på ”bästa bild” av respektive motiv tryckta på samma 

papper i samtliga pressar 
 Rangordning baserat på ”bästa bild” av respektive motiv tryckta på 

samtliga papper tryckta i samma press 
 Rangordning av färgkvaliteten i fullton på samma papper tryckt i samtliga 

pressar 
 Parvis bedömning baserat på ”bästa bild” av respektive motiv tryckta på 

samma papper i samtliga pressar 
 Jämnhet i tryck analyserat på samtliga papperskvaliteter 
 Glansvariationer på samtliga papperskvaliteter 
 Bedömning av flammighet i 40% K  samt 50% . CM

 

16.8 FLAMMIGHET 
Efter genomförandet av en översiktlig flammighetsutvärdering av testformens 
tonytor bestämdes det att den visuella utvärderingen skulle koncentreras på 
tonytorna för 40% K samt 50% CM . Anledningen till att dessa fält valdes var att 
en översiktlig visuell utvärdering av rasterytorna visade att det var just dessa fält 
som innehöll mest framträdande flammighet. Testpersonerna utvärderade tidigare 
nämnda tonytor enligt en femgradig intervallskala där 1 representerade ingen 
flammighet och 5 representerade mycket störande flammighet. Personerna 
utvärderade och bedömde papperskvaliteterna för samtliga pressar och noterade 
deras placering på flammighetsskalan i bedömningsformuläret. 
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16.9 BILDKVALITET 
Bildkvaliteten i olika press- och papperskombinationer utvärderades baserat på två 
olika metoder, rangordning och parvis jämförelse. De två bedömningsmetoderna 
användes för att erhålla information angående de enskilda metodernas 
tillförlitlighet samt för att få kunskap om i vilken utsträckning människor påverkas 
av bildantalet vid visuell utvärdering. [16] Undersökningen innefattade 
rangordning av samma papper i samtliga pressar för att undersöka hur respektive 
papperskvalitet fungerade i respektive press. Rangordningsbedömning 
genomfördes dessutom för samtliga papperskvaliteter tryckta i en och samma press 
för att undersöka vilken tryckkvalitet som de olika press- och papperssorterna 
genererade.  

16.9.1 Rangordning av samma papper tryckt i samtliga pressar 
Testpanelen bedömde först tre tryck i taget, dvs. ett av motiven i taget tryckt på 
samma papper i de tre pressarna. Testpersonen i fråga rangordnade de tre trycken 
med utgång från vilken bild som hon eller han tyckte var bäst respektive sämst. 
Rangordningen, både för motivet med flickan och silverbrickan, noterades i 
formuläret. 

16.9.2 Rangordning av samtliga papper tryckt i respektive press 
Testpanelen fick i uppgift att rangordna samtliga papperskvaliteter tryckta i 
respektive press. Trycken sorterades i ordning från bästa tryck till sämsta. I de fall 
då flera tryck ansågs ha samma kvalitet grupperades dessa. Testpersonen tilläts 
dela in trycken i ett godtyckligt antal grupper med godtyckligt antal tryck i 
respektive grupp. Detta genomförande gjorde att rättvisande resultat erhölls. Hade 
tillvägagångssättet varit annorlunda och grupperingar inte tillåtits hade risk funnits 
att den bästa bilden skulle ha slumpats ut från ett antal tryck med samma upplevda 
kvalitet.  

16.9.3 Parvis jämförelse av samma papper tryckt i samtliga pressar 
Bilderna jämfördes sedan enligt den parvisa jämförelsemetoden. De tre bilderna, 
tryckta på samma papper i samtliga pressar, utvärderades i par där valet av bästa 
bild noterades för varje jämförelse. För varje papperssort utfördes därmed följande 
tre jämförelser;  
 
 DC2060 - offset 
 offset – iGen3 
 iGen3 – DC2060     
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16.10 FÄRGKVALITET I RGB 
Tonytornas färgkvalitet i sekundärfärgerna utvärderades visuellt av 
testpanelen. Färgkvaliteten bedömdes i 100%-fälten för de tre färgerna. 
Testpersonerna rangordnade de tre olika tryck- och papperskombinationerna i 
fallande ordning från bästa till sämsta färgkvalitet. Resultaten användes för att 
finna korrelationer med val av bästa bild. 

),,( BGR

 

16.11 GLANSVARIATIONER 
Glansvariationer i samtliga motivbilder undersöktes i motljus för att upptäcka och 
bedöma glansvariationer i de reproducerade motiven. Varje motiv, alltså samtliga 
papperskvaliteter i samtliga pressar, indelades i tre grupper beroende på graden av 
glansvariationer.     
 

16.12 JÄMNHET I TRYCK 
Jämnheten i de tryckta ytorna bedömdes visuellt av en pappersexpert på Nymöllas 
papperslaboratorieavdelning. Motivet med silverbrickan tryckt i samtliga pressar 
rangordnades från bästa tryck, det vill säga tryck med högst jämnhet i tryck, till 
sämsta tryck, det vill säga tryck med lägst jämnhet i tryck. 
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17 TRYCKTEKNISKA 
RESULTAT 

  
Nedan redovisas resultaten som erhållits från de trycktekniska mätningarna utförda 
på de olika press- och papperskombinationerna. Under varje rubrik redogörs för 
resultat för ett visst papper tryckt i samtliga pressar samt samtliga papper tryckt i 
respektive press. 

 

17.1 KÖRBARHET 
Enligt rekommendationer från den grafiska branschen skulle vissa 
papperskvaliteter inte vara lämpliga att köra eller rent av inte vara körbara 
överhuvudtaget i de tre tryckpressarna. Anledningen skulle vara att 
papperskvaliteterna inte var utvecklade för att fungera i både offset och i 
digitaltryck då dessa tryckmetoder skiljer sig mycket. Undersökningarna utförda i 
denna studie påvisade dock att samtliga papperskvaliteter, både digitaltrycks- och 
offsetpapper var körbara i samtliga pressar.  
 

17.2 DENSITET FÖR CMYK 
17.2.1 Obestrukna papperskvaliteter 

 För samtliga obestrukna papperskvaliteter erhöll tryckning i DC2060 högst 
densitetsvärden i de fyra ingående tryckfärgerna ,C M ,Y samt K .  

 Näst högst värden gav tryckningarna i iGen3 och därefter placerade sig 
offset. Skillnaden mellan erhållna densitetsvärden för iGen3 och offset 
på obestruket papper var dock förhållandevis liten i jämförelse med 
motsvarande värden för DC2060, vars värden skiljde sig markant från de 
övriga två pressarna. 

 I många fall hade iGen3 och offset liknande värden för densitet i C men 
större skillnader i de resterande tryckfärgerna.  

 För tryckningar i iGen3 fick M ett högt värde i förhållande till de övriga 
tryckfärgerna och detta låg ofta mycket nära densitetsvärdet för K .   

 Respektive press gav relativt likvärdigt densitetsresultat oberoende av 
vilken av de obestrukna papperskvaliteterna som användes vid 
tryckningen. 
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                                 >> Figur20. Densitet för obestrukna papper          >> Figur 21. Densitet för bestrukna papper 

17.2.2 Bestrukna papperskvaliteter 
Skillnader i densitet mellan C , M , Y och K för en specifik press- och 
papperskombination var förhållandevis låg. Densitetsvariationerna inom respektive 
press, vid tryckning på bestruket papper, var obetydlig. 

17.2.3 Jämförelse  
Vid tryckningar i offset på bestrukna papperskvaliteterna erhölls högre 
densitetsvärden jämfört med de obestrukna papperskvaliteterna. Tryckningar 
utförda i iGen3 och DC2060 hade i stort sett likvärdiga densitetsvärden, 
oberoende av papperskvalitet. Skillnaderna mellan tryckningar utförda på 
samma papper, men i olika pressar, var även väsentligt mindre än för tryckning 
på obestrukna papperskvaliteter.   

17.2.4  Kommentarer 
De bestrukna papperskvaliteterna jämnade ut prestationsordningen mellan de 
olika tryckpressarna vilket påvisade att val av press, vid tryckningar på bestruket 
papper, har liten inverkan på densitetsresultatet.     

 
Offsetpressens prestation beror på de förutbestämda densitetsriktvärden som 
används vid tryckning. Offset använder sig av densitet som en 
färgstyrningsparameter och det resulterar i att tryckaren har en god kontroll över 
den tryckta ytans densitet under hela processen.  
 
Ovanstående färgstyrningsmetod används dock inte för de digitala tryckpressarna.  
Densiteten vid digitaltryck kan därmed variera beroende av press och 
papperskvalitet, vilket dock inte påvisades i denna studie då de erhöll likvärdiga 
densitetsvärden oberoende av papperskvalitet. Inställningar i de digitala 
tryckpressarna ställer densiteten till ett visst värde men på grund av de naturliga 
variationerna kan densiteten komma att variera. I offset kan man istället styra 
densiteten mot de förutsatta riktvärdena även under körning av tryckprocessen. I 
digitaltryckstekniken automatiseras tryckprocessen för att nå en ökad effektivitet, 
på bekostnad av möjligheten att påverka. 
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17.3 TRYCKGLANS 
17.3.1 Obestrukna papperskvaliteter 

 Tryckningar utförda i DC2060 genererade, med undantag av ob.5, högst 
tryckglansvärden vid tryckningar på obestruket papper. Tryckglansvärden 
mellan 60-70 % erhölls. 

 Vid tryckning av ob.5 var det dock iGen3 som med en tryckglans på 60 % 
gav högst värde av samtliga tryckpressar. DC2060 erhöll en tryckglans på 
50 %.   

 Tryckningar utförda i iGen3 genererade en tryckglans mellan 40-60 %. 
Högst värde erhöll ob.5 och lägst värde fick ob.2.  

 Vid tryckning i offset erhölls överlag en mycket låg tryckglans, mellan  
5-20 % och den följde tydligt värdet på respektive papperskvalitets 
pappersglans. 

17.3.2 Bestrukna papperskvaliteter 
 DC2060 genererade högst tryckglans på fyra av fem papperskvaliteter, 

med undantag för tryck på b.3. 
 Vid tryckningar utförda på b.3 erhölls ett omvänt resultat där offset 

genererade högst tryckglansvärde och därefter placerade sig iGen3 och 
DC2060 som till och med gav ett värde som låg under pappersglansen.   

 För papperskvaliteterna b.4 och b.5 gav tryckningar utförda i iGen3 och 
offset i stort sett likvärdiga tryckglansvärden, offset erhöll dock något 
högre värden. Högst värden erhölls för tryckning i DC2060.  

 Högst glansvärde, för samtliga tryckpressar, erhöll papperskvaliteterna 
b.4 och b.5.  

 iGen3 presterade ett mycket jämnt tryckglansresultat på samtliga 
bestrukna papperskvaliteter. Större variationer förekom för DC2060 och 
offset. 
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    >> Figur 22.. Tryckglans för samtliga papperskvaliteter 
 

17.3.3 Jämförelse  
Det fanns skillnader i tryckglans mellan obestruket och bestruket papper. För 
tryckningar utförda i DC2060 och iGen3 var dock variationerna betydligt mindre 
än för tryckningar i offset. 
 
 Skillnader mellan tryckresultat för samtliga pressar på respektive papper var 
betydligt mindre för de bestrukna än för de obestrukna papperskvaliteterna, då 
offsettryckningen erhöll betydligt bättre resultat vid tryckning på bestrukna 
papperskvaliteter jämfört med obestrukna. Tryckningar i DC2060 gav på de flesta 
papperskvaliteter högst tryckglans. iGen3 presterade ett tämligen jämnt 
tryckglansresultat på de obestrukna papperskvaliteterna med förhållandevis låg 
ytråhet och samtliga bestrukna papperskvaliteter. 

17.3.4 Kommentarer 
Att DC2060 gav högst tryckglans kan vara både en fördel och en nackdel. I 
regel vill man ha en hög glans i trycket men människan kan vara känslig för 
tryckglansvariationer inom tryckta ytor samt mellan tryckta- och otryckta ytor. 
Pappersglansen styrde värdet på tryckglansen för offset i betydligt större 
utsträckning än för digitalpressarna.  
 
Det höga tryckglansvärdet som genereras vid tryckningar utförda i DC2060 och 
iGen3 är ett medvetet val av Xerox. Xerox är kända för att utveckla tryckpressar 
som ger en hög tryckglans och detta påvisar undersökningarna utförda i denna 
studie.  
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17.4 FLAMMIGHET  
17.4.1 Obestrukna papperskvaliteter  

 För tryckning av 40% K  gav samtliga obestrukna papperskvaliteter 
upphov till icke godkända tryck vid tryckning i DC2060.  

 Tryckningar i iGen3 resulterade i godkända resultat för 
papperskvaliteterna ob.3, ob.4 samt ob.6.  

 Offset resulterade i godkänd flammighet för papperskvaliteterna ob.4, 
ob.5 samt ob.6. 

 Samtliga obestrukna papperskvaliteter gav godkända flammighetsresultat 
(< 1,5) vid tryckning av 50% CM  i offset och iGen3. 

 För obestrukna papperskvaliteter gav tryckningar i offset respektive 
DC2060 liknande värden för 50% . CM

 Papperskvaliteterna ob.1, ob.3 samt ob.4 gav upphov till icke godkända, d 
v s störande flammighetsresultat vid tryckning av 50% CM  i DC2060 
medan ob.2, ob.5 och ob.6 gav godkända resultat. (se avsnitt 14.4) 

17.4.2  Bestrukna papperskvaliteter 
 För tryckning av 40% K  gav samtliga bestrukna papperskvaliteter 

upphov till icke godkända tryck vid tryckning i DC2060.  
 Tryckningar i iGen3 resulterade i godkända resultat för 

papperskvaliteterna b.1, b.4 samt b.5 medan offset resulterade i godkänd 
flammighet för papperskvaliteterna b.4 samt b.5. 

 Samtliga bestrukna papperskvaliteter gav godkända flammighetsresultat 
(< 1,5) vid tryckning av 50% i samtliga tryckpressar.  CM
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                                >> Figur 23: Uppmätt flammighet för  50% CM och 40% K tryckt i respektive tryckpress. 
 

17.4.3 Jämförelse  
Flammigheten i tryck på obestruket och bestruket papper påvisade inga tydliga 
skillnader. Bestrukna papperskvaliteter, så som b.1 och b.3, kunde till exempel 
inneha lika höga flammighetsvärden som den mest ytråa obestrukna 
papperskvaliteten ob.1.    

17.4.4 Kommentar 
Tidigare studier [11] har indikerat på att graden av flammighet korrelerar med 
graden av ytråhet hos den specifika papperskvaliteten. Ju högre ytråhet desto högre 
flammighet förväntas därmed papperskvaliteten inneha. Detta resultat påvisades 
dock ej i denna studie. ob.1, som är den papperskvalitet med högst ytråhet, erhöll 
ej utmärkande högt flammighetsvärde i jämförelse med de övriga 
papperskvaliteterna. Därmed påvisades det ingen korrelation med grad av 
flammighet.   
 
Samtliga tryckpressar genererade ett någorlunda jämnt resultat oavsett om 
obestrukna eller bestrukna papperskvaliteter användes. Rangordningen av de tre 
pressarnas förmåga ur flammighetssynpunkt blev densamma oberoende av 
papperskvalitet.  
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Papperskvaliteterna tryckta i DC2060 påvisade högt flammighetsvärde och därmed 
kan det konstateras att resultatet ur flammighetssynpunkt främst påverkas av val av 
tryckpress snarare än pappersval. Att DC2060 får höga flammighetsvärden kan 
också bero på att pressen tillhandahålls av Stora Enso och service utförs därmed 
inte lika regelbundet som vid ett tryckeri.   
 

17.5 KONTRAST 
17.5.1 Obestrukna papperskvaliteter 

(se bilaga 3) 
 På samtliga obestrukna papperskvaliteter gav digitalpressarna högre 

kontrastvärden än offset för M . Offset gav däremot likvärdiga 
kontrastvärden för K  som digitalpressarna. 

 Tryckningar utförda i DC2060 gav överlag samma kontrastvärde i M för 
samtliga obestrukna papperskvaliteter.  

 Värdet för K  var något lägre än värdet för M i DC2060 och varierade i 
något större utsträckning beroende på val av papperskvalitet. 

 Tryckningar i iGen3 gav också ett kontrastvärde för M  som var högre än 
kontrastvärdet för K . iGen3 gav likvärdiga kontrastresultat som 
tryckningar i DC2060.  

 Papperskvaliteten ob.5 gav högst kontrast vid tryckning i iGen3 till 
skillnad från övriga obestrukna papperskvaliteter som gav lika höga 
kontrastvärden för iGen3 och offset. 

 Tryckningar i offset gav låga kontrastvärden i jämförelse med de andra två 
pressarnas prestationer på obestruket papper. 

 

17.5.2 Bestrukna papperskvaliteter 
(se bilaga 3) 
 På samtliga bestrukna papperskvaliteter gav offset högre kontrastvärden i 

K  än digitalpressarna.  
 Kontrastvärden för M var överlag likvärdiga på samtliga 

papperskvaliteter för digitalpressarna.  
 Värdena för M var också högre för digitalpressarna jämfört med offset. 
 Tryckningar utförda i DC2060 på bestruket papper gav ett mycket 

homogent resultat. Kontrasten i M  och K  hade, för samtliga 
papperskvaliteter, kontanta värden. Värdet för M var dubbelt så högt som 
värden för K .  

 Tryckningar utförda i iGen3 på bestruket papper gav också ett mycket 
homogent resultat. Kontrasten i M  och K  hade, för samtliga 
papperskvaliteter, konstanta värden. Värdet för M var betydligt högre än 
värdet för K . 

 För offset hade kontrasten i M  och K   för samtliga papperskvaliteter 
konstanta värden. Värdet för M var dock lägre än värdet för K  för denna 
press till skillnad från digitalpressarna. 
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17.5.3 Jämförelse  
Kontrasten på obestruket och bestruket papper i samtliga pressar varierade. För 
DC2060 och iGen3 var resultat dock förhållandevis jämnt.  
 
Skillnaderna mellan obestruket och bestruket papper tryckt i offset var tydlig. 
Samtliga obestrukna papper gav en lägre kontrast jämfört med bestrukna 
papperskvaliteter.  

17.5.4  Kommentarer 
Resultatet som beskrivs ovan beror till stor del på tryckpressarnas förmåga att 
hantera varierande papperskvaliteter. Då kontrasten beräknas utifrån 
densitetsvärde i 70- och 100% ytor beror storleken på kontrastvärdet av 
förhållandet mellan dessa två densitetsvärden. Ju mindre skillnad det är mellan 
mätytornas densitet desto lägre kontrast erhålls och vice versa.  
Slutsatsen dras att tryckningar i DC2060 och iGen3 ger likvärdiga kontrastresultat 
oavsett papperskvalitet. Detta till skillnad från offset som är betydligt mer 
pappersberoende och ger en avsevärt högre kontrast på obestrukna 
papperskvaliteter jämfört med bestrukna. 
  

17.6 FÄRGOMFÅNG  
17.6.1 Obestrukna papperskvaliteter 

 DC2060 erhöll högst Lab-värden vid jämförelse med positiva Lab-värden 
och lägst Lab-värden för jämförelse med negativa Lab-värden för de 
flesta primär- och sekundärfärger och därefter placerade sig iGen3 och 
offset. 

 Lab-värden för respektive papperskvalitet tryckt i iGen3, offset och 
DC2060 påvisade tydliga skillnader vilket kan ses i figur 24 nedan.  

 DC2060 erhöll, för samtliga papperskvaliteter, högst värde på Y och 
iGen3 fick högst värde på M . 

 Skillnader i Lab-värden mellan de båda digitalpressarna och offset var 
mycket tydliga. Offset gav betydligt lägre värden för alla färger 
förutomC   där pressarna gav mer likvärdiga resultat. 

 Samtliga papperskvaliteter erhöll i stort sett identiska färgomfång för 
tryckningar utförda i respektive tryckpress. 

 Skillnaden mellan tryckpressarnas färgomfång för ob.5 tryckt i samtliga 
pressar var mindre än för övriga papper. 
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>> Figur 24:. Färgomfång för de obestrukna papperskvaliteterna. Färgerna hos markeringarna          
redovisar vilken färg som avses. Kvadrat – tryckningar i offset, diamant – tryckningar i DC2060 samt      
stjärna – tryckningar i iGen3.     
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17.6.2 Bestrukna papperskvaliteter 
 Små skillnader erhölls mellan de olika press-, och 

papperskombinationernas färgomfång. Detta gjorde det svårt att 
rangordna pressarna och de ansågs ha relativt likvärdiga Lab-värden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
>> Figur 25. Färgomfång för bestrukna papperskvaliteter 
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17.6.3 Jämförelse 
För de obestrukna papperskvaliteterna erhölls en tydlig rangordning när det 
gäller pressarnas förmåga att reproducera färger. DC2060 ansågs ha störst 
förmåga att reproducera färger, följt av iGen3 och sist offset. När det gäller de 
bestrukna papperskvaliteterna var rangordningen inte lika framträdande och inga 
tydliga slutsatser kunde dras. 

17.6.4  Kommentarer 
DC2060 gav som väntat högst värden, och därmed mest mättade färger. 
Resultatet var väntat eftersom pressen applicerar mer toner än de övriga 
pressarna. Ju mer toner som används vid tryckningen desto högre densitet 
erhålls vilket i sin tur påverkar färgomfånget.  
 
På bestrukna papperskvaliteter blir skillnaderna i färgomfång för de olika 
pressarna mindre på grund av papprets ytjämnhet. Ett ytrått papper reducerar 
färgomfånget i de fall där pressen applicerar ett tunt tonerlager medan 
färgomfånget inte påverkas lika mycket i de fall där pressen applicerar ett tjockt 
tonerlager. Val av press blir därmed inte betydande vid tryckning av bestrukna 
papperskvaliteter. 

 

17.7 FÄRGOMFÅNGSVOLYM 
17.7.1 Obestrukna papperskvaliteter 

 Tryckningen utförd i DC2060 gav för samtliga obestrukna 
papperskvaliteter, med undantag av ob.5, störst färgomfångsvolym och 
därefter placerade sig tryckningar i iGen3 och offset.  

 För papperskvaliteten ob.5, som skiljde sig från de övriga obestrukna 
papperssorterna, erhölls störst färgomfångsvolym vid tryckning i iGen3. 

 Skillnaden mellan pressarnas färgomfångsvolym var stor och i de flesta 
fall var volymstorleken för DC2060 ungefär 20 % större än motsvarande 
volym för iGen3. Skillnaden mellan DC2060 och offset var betydligt 
större med en genomsnittlig volymskillnad på ca 50 %.  

 Tryckningar utförda i iGen3 gav en likvärdig färgomfångsvolym 
oberoende av papperskvalitet.   

 För DC2060 erhölls ett förhållandevis jämnt volymresultat, med 
undantag av papperskvaliteten ob.5.   

 Stora variationer i färgomfångsvolym för de obestrukna 
papperskvaliteterna förekom vid tryckningar i offset.  
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17.7.2 Bestrukna papperskvaliteter 
 För samtliga bestrukna papperskvaliteter var volymskillnaderna små 

mellan de olika pressarnas färgomfångsvolymer. 
 För b.4 och b.5 gav tryckningar i DC2060 störst färgomfångsvolym. 

Näst störst volym gav tryckningar i offset och minst volym genererade 
iGen3.  

 b.2 erhöll i stort sett samma färgomfångsvolym oberoende av vilken 
press som tryckningen utfördes i.  

 Rangordningen för pressarna vid tryckning på b.1 och b.3 varierade. För 
tryckningar utförda på b.1 erhölls pressrangordningen offset, DC2060 
och iGen3. Motsvarande rangordning för b.3 blev offset, iGen3 och 
DC2060.  

 Som mest var volymskillnaden mellan största- och minsta volym för 
respektive papperskvalitet 25 % och som minst < 10 %.   

 Färgomfångsvolymen för samtliga bestrukna papperskvaliteter i iGen3 
gav ett mycket likvärdigt resultat oberoende av papperskvalitet. 

 Tryckningar i DC2060 och offset gav dock ett mer varierande resultat 
för färgomfångsvolymen och spridningen mellan de bestrukna 
papperskvaliteternas volymstorlek var stor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          >> Figur 26.  Volym för färgomfång hos samtliga papperskvaliteter. Värdet på volymen        
(Y-axel) är i e5.  
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17.7.3  Jämförelse  
Rangordning mellan tryckresultaten för samtliga papperskvaliteter tryckta i de 
tre pressarna påvisade ett tydligt mönster. I samtliga fall, både vid användning 
av obestrukna och bestrukna papperskvaliteter erhöll tryckningar i DC2060 ett 
högt värde på färgomfångsvolymen, resultatet innehöll dock variationer. 
Rangordningsplaceringen för offset och iGen3 varierade i större utsträckning 
mellan obestruket och bestruket papper. 
 
Vid jämförelse mellan storleken på färgomfångsvolymen för obestruket och 
bestruket papper för respektive press påvisades tydliga skillnader. Tryckningar 
utförda i offset erhöll störst volymvariationer, där den största volymen var 2.5 
gånger större än den minsta. Samma jämförelse för DC2060 gav värdet 1,5. Till 
skillnad mot tryckningar i DC2060 och offset gav tryckningar i iGen3 i stort sett 
samma färgomfångsvolym oberoende av papperskvalitet.  

17.7.4 Kommentarer 
Orsaken till skillnaderna i färgomfångsvolym mellan pressarna beror bland annat 
på att de använder sig av olika tryckteknik, att de är olika känsliga för varierande 
papperskvaliteter samt att de använder olika stora färgmängder.  
 
Offsetpressen var mer pappersberoende än de två xerografiska pressarna eftersom 
färgomfångsvolymen varierade mycket beroende av papperskvalitet. DC2060 var 
inte lika pappersberoende som offset, men förhållandevis stora variationer 
upptäcktes även för denna press. iGen3, som inte påvisades vara pappersberoende 
vid analys av färgomfångsvolymerna, marknadsförs som en tryckpress som ska 
klara av många olika papperskvaliteter och det påståendet styrks alltså i denna 
studie. 
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18 VISUELLT RESULTAT 
 
Samtliga papperskvaliteter tryckta i de tre tryckpressarna utvärderades även 
visuellt. Grad av flammighet, färgkvalitet i fulltonsytor, jämnhet, 
glansvariationer och val av bästa bild bedömdes av testpanelen. Resultatet 
redovisas nedan. 
 

18.1 FLAMMIGHET 
18.1.1 Obestrukna papperskvaliteter 

 Flammighetsbedömningen i ytan 40% K tryckta i iGen3 och offset gav 
likvärdiga bedömningsresultat och ansågs vara godkänd och mer än 
godkänd på samtliga obestrukna papperskvaliteter. 

 Bedömningen av ytan 40% K  visade tydligt att tryckningar i DC2060 
genererade högst flammighet, den ansågs vara störande enligt 
testpanelens bedömning. Detta gällde för samtliga obestrukna 
papperskvaliteter förutom ob.1. 

 40% K tryckt på ob.1 innehöll samma låga grad av flammighet för 
samtliga tryckpressar, dvs. samtliga tryckpressar gav likvärdiga resultat 
ur flammighetssynpunkt på denna papperskvalitet. Flammigheten ansågs 
vara godkänd enligt testpanelsbedömningen. 

 Flammighetsbedömningen i 50%  gav resultat med mindre 
variation pressarna sinsemellan vid jämförelse med spridningen för 40% 

CM

K , beroende på att DC2060 presterade mer likvärdigt resultat med 
resterande pressar för tryckning av denna yta.  

 Vid bedömning av tryck genomförda i iGen3 och DC2060 ansågs ingen 
yta innehållande 50% CM  resultera i störande flammighet. Offset 
resulterade i en marginellt lägre flammighet än övriga två pressar och 
hade således ännu mindre flammighet i de tryckta ytorna. 

18.1.2 Bestrukna papperskvaliteter 
 Rangordningen mellan pressarna, för 40% K , blev densamma som för 

obestruket papper. DC 2060 genererade högst flammighet, sedan 
placerade sig iGen3 och sist offset. Det erhölls förhållandevis stora 
skillnader mellan press- och papperskombinationernas 
flammighetsresultat. 

 Bedömning av rasterytan 50% visade att iGen3 genererade högst 
flammighet. Flammigheten ansågs vara störande på papperskvaliteterna b.3 
och b.4. Därefter placerade sig DC2060 och offset som bedömdes erhålla 
godkänd grad av flammighet på samtliga bestrukna papperskvaliteter. 

CM

68



 

>>Figur 27. Flammighetsresultat för respektive press och papperskvalitet enligt testpanelens 
bedömning. Betyg 2 motsvarar mer än godkänt tryck (mycket låg flammighet), betyg 3 
motsvarar godkänt tryck (acceptabel flammighet) medan betyg 4 motsvarar störande 
flammighet och ett icke godkänt tryckresultat. 

 

18.1.3 Jämförelse  
Utvärdering av de två flammighetsytorna på samtliga papperskvaliteter påvisar 
ingen påtaglig skillnad mellan graden av flammighet på obestruket och bestruket 
papper. 
 
Den visuella bedömningen av flammigheten i 50%CM och 40% K resulterade i 
stora skillnader ur prestationssynpunkt för DC2060. Tryckningar utförda i 
DC2060 gav högst flammighetsbetyg på rasterytan 40% K medan tryckningar 
på rasterytan med 50% CM gav ett betydligt bättre resultat. Det sistnämnda 
resultatet var mer likvärdigt med de värden som erhållits från de övriga 
tryckpressarna. 
 
Ytan med 50% CM tryckt i iGen3 erhöll, för i stort sett samtliga 
papperskvaliteter, högst flammighetsbetyg av de tre pressarna. Detta resultat kan 
bli missvisande då det erhållna flammighetsbetyget, trots placeringen i 
förhållande till de övriga pressarna, var godkänd flammighet. För tryckning av 
40% K  presterade dock iGen3 i stort sett likvärdigt som för 50% CM  men 
fick en mittenplacering ur flammighetssynpunkt.  
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Offset påvisade liknande resultat och skillnaderna i flammighet mellan 
obestruket- och bestruket papper var alltså mycket små för tryckningar i både 
offset och iGen3. Båda pressarna genererade förhållandevis jämn flammighet, 
för båda rasterytorna. Tryckningar i offset gav dock en mycket låg flammighet 
på samtliga papperskvaliteter. 
 

18.1.4 Kommentar 
Att offset skulle generera lägst flammighet i tryck var ett väntat resultat. 
Tryckpressen i fråga är känd för att skapa jämna tryck och det är något som de 
digitala tryckpressarna eftersträvar. Skillnaderna mellan iGen3 och DC2060 var 
förhållandevis stor vid utvärdering av ytan 40% K . Detta kan eventuellt 
förklaras av att iGen3 är en vidareutveckling av DC2060 där pressens 
tryckteknik har förfinats. iGen3 genererade högst flammighet i ytan 
50% CM men detta kan ge ett något missvisande resultat. Tryckningarna 
utförda i iGen3 gav ett förhållandevis lika resultat på de båda rasterytorna. 
Anledning till detta är att DC2060 erhöll ett flammighetsresultat som skiljde sig 
mycket mellan de två ytorna, vilket möjligen påverkar framställningen av 
resultatet i iGen3 negativt.   
 
Sammanfattningsvis bedömdes både offset och iGen3 resultera i likvärdig 
flammighet på de två rasterytorna, dvs. låg grad av störande flammighet, medan 
tryckningar i DC2060 gav upphov till varierande grad av störande flammighet 
beroende vilken yta som bedömdes.  
 

18.2 FÄRGKVALITET I FULLTONSYTOR 
18.2.1 Obestrukna papperskvaliteter 

 Majoriteten av testpanelens medlemmar ansåg att tryckningar i DC2060 
gav bäst färgkvalitet i fulltonsytorna för rött, grönt och blått på samtliga 
obestrukna papperskvaliteter.  

 Tryckningar i iGen3 gav näst bäst färgkvalitet och därefter offset.  

18.2.2 Bestrukna papperskvaliteter 
 För samtliga bestrukna papperskvaliteter gav tryckningar i DC2060 

bästa färgkvalitet i fulltonsytorna. 
 Bedömningen av färgkvaliteten för de två övriga pressarnas resultat på 

bestruket papper resulterade i ett betydligt mer varierande 
rangordningsresultat. 

18.2.3 Jämförelse 
Resultatet från de obestrukna och bestrukna papperskvaliteterna var relativt lika. 
För i stort sett samtliga papperskvaliteter erhöll tryckningar utförda i DC2060 
bäst upplevd färgkvalitet följt av iGen3 och offset. Skillnaden var dock att 
rangordningen var betydligt klarare för de obestrukna än de bestrukna 
papperskvaliteterna.  
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18.2.4 Kommentarer 
Att DC2060 gav bäst tryckresultat för fulltonsytorna kan förklaras av att pressen 
applicerar ett tjockare tonerlager än de övriga pressarna. Detta medför att 
färgmättnaden ökar, vilket i sin tur resulterar i ett ökat färgomfång och ökade 
färgreproduktionsmöjligheter. Detta torde ge en bättre upplevd färgkvalitet i 
fulltonsytorna. 
 
Bedömningsresultatet av tryckningar utförda på de obestrukna 
papperskvaliteterna påvisade tydliga skillnader mellan kvaliteten i fulltonsytorna 
för ett visst papper tryckt i de tre pressarna. Samtliga personer i testpanelen 
rangordnade ytorna likadant vilket tyder på stora kvalitetsskillnader dem 
emellan. Fulltonsytorna på de bestrukna papperskvaliteterna hade däremot ett 
mer varierat bedömningsresultat vilket indikerar att fulltonsytorna hade en mer 
likvärdig färgkvalitet. 
 

18.3 JÄMNHET I TRYCK 
(se bilaga 6) 

18.3.1 Obestrukna papperskvaliteter 
 Generellt sett erhöll de obestrukna papperskvaliteterna låg jämnhet i 

tryck.  
 Högst jämnhet i tryck av samtliga obestrukna papperskvaliteter gav ob.5 

och ob.6 tryckta i DC2060 och iGen3. 
 Samma papperskvalitet tryckt i de båda digitaltryckspressarna placerade 

sig likvärdigt baserat på jämnhet i tryck.  
 På samtliga obestrukna papperskvaliteter gav tryckningar i offset lägst 

jämnhet i tryckta ytor. 
 

18.3.2 Bestrukna papperskvaliteter 
 Samtliga bestrukna papperskvaliteter erhöll hög jämnhet i tryck. 
 Stora skillnader mellan respektive press- och papperskombinations 

rangordningsplacering erhölls för bestruket papper.  
 Den jämnaste ytan blev b.4 tryckt i iGen3, följt av b.3 tryckt i iGen3 och 

b.5 tryckt i både iGen3 och offset. Samma papper tryckt i DC2060 och 
offset hamnade dock betydligt längre ner på rangordningsskalan.  

 Lägst jämnhet i tryck av de bestrukna papperskvaliteterna gav b.1 tryckt 
i offset, b.3 tryckt i DC2060 och b.2 tryckt i både iGen3 och DC2060.  

 b.4 gav upphov till ett förhållandevis jämnt resultat pressarna 
sinsemellan och tryck på denna papperskvalitet hamnade högt upp på 
rangordningsskalan för samtliga pressar.  
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18.3.3 Jämförelse 
Det fanns tydliga skillnader i jämnhet i tryck på obestrukna och bestrukna 
papperskvaliteter. Samtliga bestrukna papperskvaliteter ansågs överlag 
generera jämna ytor, oavsett valet av tryckpress. De två obestrukna 
papperskvaliteterna ob.5 och ob.6 åstadkom, vid tryckning i DC2060 och 
iGen3, jämna och lugna ytor som kunde mäta sig med tryckning på bestruket 
papper. 

18.3.4 Kommentarer 
Pappersvalet påverkar jämnheten i tryck i stor utsträckning, precis som valet av 
tryckpress. Att det blev så stora skillnader mellan samma papper tryckt i iGen3, 
offset och DC2060 tyder på att vissa papperskvaliteter lämpar sig olika bra för 
olika pressar. Digitalpressarna är mindre känsliga för pappersvalet i jämförelse 
med offset. 
 

18.4 GLANSVARIATIONER 
18.4.1 Obestrukna och bestrukna papperskvaliteter 

 Offset gav lägst glansvariationer, oberoende av pappersval, för både 
motivet med flickan och silverbrickan. 

 iGen3 gav ett mycket godkänt resultat på obestruket papper vid 
tryckning på motivet med silverbrickan såväl som på bestruket papper. 
Ett något sämre resultat återfanns vid tryckning med motivet på flickan 
som bedömdes innehålla störande glansvariationer på många papper. 

 Tryckningar utförda i DC2060 gav upphov till störst glansvariationer 
vid tryckning av båda motiven och erhöll sämst resultat för i stort sett 
samtliga papperskvaliteter. Den enda papperskvaliteten som inte gav 
särskilt stora glansvariationer vid tryckning i DC2060 var b.3. 

 Rangordningen ur glansvariationssynpunkt för pressarna blev således 
offset, iGen3, DC2060.  

 b.1 och b.3 tryckta i iGen3 resulterade i mindre glansvariationer än 
offsettryckning på samma papperskvaliteter. 

 Bestrukna papperskvaliteter gav överlag lägre glansvariationer i tryck 
jämfört med obestrukna papperskvaliteter. 

72



 
Betyg 1: Icke störande glansvariationer    
Betyg 2: Godkända tryck     
Betyg 3: Störande glansvariationer    
      

 SILVERBRICKA FLICKA 
betyg 1 betyg 2 betyg 3 betyg 1 betyg 2 betyg 3 
ob.1 off ob.2 off ob.1 DC ob.1 off ob.5 DC ob.1 DC 
ob.3 off ob.1 iGen ob.2 DC ob.2 off ob.5 off ob.2 DC 
ob.4 off ob.2 iGen ob.3 DC ob.3 off ob.6 off ob.3 DC 
ob.5 off ob.3 iGen ob.4 DC ob.4 off ob.5 iGen ob.4 DC 
ob.6 off ob.4 iGen ob.5 DC b.1 off b.3 DC ob.6 DC 
b.1 off ob.6 iGen ob.6 DC b.3 off b.2 off ob.1 iGen 
b.2 off b.1 DC ob.5 iGen b.4 off b.2 iGen ob.2 iGen 
b.3 off b.3 DC b.2 DC b.5 off b.4 iGen ob.3 iGen 
b.4 off b.2 iGen b.4 DC b.1 iGen b.5 iGen ob.4 iGen 
b.5 off b.5 iGen b.5 DC b.3 iGen  ob.6 iGen 

b.1 iGen     b.1 DC 
b.3 iGen     b.2 DC 
b.4 iGen     b.4 DC 

     b.5 DC 
  
 >> Tabell 9. Resultat av bedömning av glansvariationer i de båda motivbilderna 
 

18.4.2 Kommentarer  
Offset var den tryckpress som, oberoende av papperskvalitet, genererade lägst 
glansvariationer. För samtliga papperskvaliteter bedömdes tryckningar i offset 
innehålla icke störande eller godkända glansvariationer. Detta kan bero på att 
offset är den press som också genererar lägst tryckglans. Skillnaderna, dvs. 
variationerna, mellan pappersglans och tryckglans blir därmed låga vilket 
resulterar i ett jämnare tryck.  
 
De båda digitalpressarna resulterade dock i en mer varierad bedömning. 
Tryckningarna i DC2060 innehöll för samtliga papper höga glansvariationer 
vilket antyder att variationerna inte beror på pappersvalet utan snarare på valet 
av tryckpress. 
 
 iGen3 gav upphov till ett mycket jämnt resultat för motivet med silverbrickan 
oavsett vilken papperskvalitet som trycktes. Av detta dras slutsatsen att pressen 
ej är beroende av pappersegenskaperna. Vid tryckning av motivet med flickan 
var pappersberoendet mer framträdande. Skillnaden mellan obestruket och 
bestruket papper blev tydlig vilket tyder på att val av motiv påverkar 
glansvariationerna vid tryckning i iGen3. 
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18.5 PARVIS BEDÖMNING - FLICKA 
18.5.1 Obestrukna papperskvaliteter 

 Gemensamt för de flesta obestrukna papperskvaliteterna var att 
flickmotivet tryckt i DC2060 oftast utsågs till bästa bild, följt av samma 
motiv tryckt iGen3 och slutligen offset.  

 De enda obestrukna papperskvaliteter som inte gav detta resultat var 
ob.2 och ob.6.  

 Vid tryckning på ob.2 bedömdes samtliga tryckresultat att vara 
likvärdiga och ingen fördelning mellan dem var möjlig. 

 Den parvisa bedömningen visade i fallet med papperskvaliteten ob.6 att 
tryckningar i iGen3 och DC2060 gav liknande resultat. En del av 
personerna i testpanelen valde ut samtliga bilder som bästa bild vilket 
tyder på att resultatet som erhölls inte är tillförlitligt. 

18.5.2 Bestrukna papperskvaliteter 
 För samtliga bestrukna papperskvaliteter erhöll motiven tryckta i offset 

mycket goda bedömningsresultat. 
 b.2 och b.4 genererade likvärdiga tryckresultat vid samtliga 

tryckningar, oberoende av tryckpress. 
 Offsettryckningarna resulterade i bäst tryckresultat för 

papperskvaliteterna b.1 och b.5, följt av likvärdiga tryckresultat för 
iGen3 och DC2060. 

 Vid tryckningar på b.3 blev tryckningar utförda i offset och DC2060 
bedömda att generera bäst tryckkvalitet. 

 

PARVIS BEDÖMNING AV FLICKA 

PAPPER BÄSTA BILD MEDELBILD SÄMSTA BILD 

  ob.1 DC2060 iGen3 offset 

ob.2 samtliga 
  

ob.3 DC2060 iGen3 offset 

ob.4 DC2060 iGen3 offset 

ob.5 DC2060 iGen3 offset 

ob.6 iGen3=DC2060  offset 

b.1 offset iGen3=DC2060  

b.2 samtliga   

b.3 offset=DC2060  iGen3 

b.4 samtliga   

b.5 offset iGen3=DC2060  
                                        >> Tabell 10. Resultat av den parvisa bedömning på flickmotivet.  
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18.5.3 Jämförelse  
Skillnaderna i resultat för den parvisa bedömning mellan obestrukna och 
bestrukna papperskvaliteter var tydlig. För samtliga obestrukna 
papperskvaliteter erhöll tryckningar i offset sämst betyg då bästa bild bedömdes. 
Då de bestrukna papperskvaliteterna bedömdes ansågs dock offset i samtliga fall 
generera bästa bild, enskilt eller tillsammans med DC2060 eller iGen3. De två 
sistnämnda tryckpressarnas placeringar vid tryckningar på obestrukna och 
bestrukna papperskvaliteter varierade men tryckningar i DC2060 gav i de flesta 
fall bättre bildkvalitet än iGen3 enligt testpanelen. 

18.5.4 Kommentarer 
Resultatet från den parvisa bedömning visar tydligt att tryckningar utförda i 
offset är beroende av pappersegenskaperna. Då obestrukna papperskvaliteter 
trycks genereras ett dåligt tryckresultat. Betydligt bättre resultatet erhålls då 
bestrukna papperskvaliteter används och tryckresultat hamnar då i nivå med, 
eller över, resultatet hos de digitala tryckpressarna. DC2060 och iGen3 är dock 
betydligt stabilare i sitt tryckresultat och är därmed inte lika känsliga för olika 
papperskvaliteter. 
 

18.6 PARVIS BEDÖMNING AV  
SILVERBRICKAN 

18.6.1 Obestrukna papperskvaliteter 
 Tryckningar genomförda i DC2060 gav bäst resultat på 

papperskvaliteterna ob.1, ob.4 och ob.5. Tryckningarna i iGen3 erhöll 
därmed näst bäst kvalitet. 

 Vid tryckningar av samtliga obestrukna papperskvaliteter genererade 
offset det sämsta bedömningsbetyget. 

 ob.2, ob.3 och ob.6 gav likvärdiga tryckresultat för tryckningar 
genomförda i iGen3 och DC2060. 

18.6.2 Bestrukna papperskvaliteter 
 När det gäller de bestrukna papperskvaliteterna gav offset mycket bra 

bedömningsresultat.  
 För papperskvaliteterna b.1, b.2 och b.4 genererade samtliga pressar 

likvärdiga resultat. 
 Tryckningar utförda på b.3 erhöll samma bedömningsresultat i både 

offset och DC2060. iGen3 genererade ett sämre tryckresultat enligt den 
parvisa bedömningen. 

 Den enda bestrukna papperskvalitet som påvisade en tydlig rangordning 
mellan pressarnas prestationsförmåga var b.5. Placeringen blev offset, 
DC2060 och iGen3.  

 Den parvisa bedömningen påvisade att för b.4, precis som för ob.2, 
kunde inget motiv anses vara bäst eftersom alla testpersoner valt olika 
kombinationer och även bedömt samtliga motiv som bästa bild. 
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PARVIS BEDÖMNING AV SILVERBRICKA 

PAPPER BÄSTA BILD MEDELBILD SÄMSTA BILD 

  ob.1 DC2060 iGen3 offset 

ob.2 DC2060=iGen3  offset 

ob.3 DC2060=iGen3  offset 

ob.4 DC2060=iGen3  offset 

ob.5 DC2060 iGen3 offset 

ob.6 DC2060=iGen3  offset 

b.1 samtliga   

b.2 samtliga   

b.3 offset=DC2060  iGen3 

b.4 samtliga   

b.5 offset DC2060 IGen3 
>> Tabell 11.  Resultat av den parvisa bedömning på silverbrickan. * Samtliga bilder blivit valda till 
bästa bild av samma testperson.  
 

18.6.3 Jämförelse  
Den parvisa bedömningen av motivet med silverbrickan påvisade samma tydliga 
resultat som för motivet med flickan. Offset erhöll sämst bildkvalitetsresultat på 
obestruket papper men mycket bra på bestruket papper. Tryckningar utförda i 
DC2060 blev på samtliga papperskvaliteter, med undantag av b.5, bedömda att 
generera bästa bild, enskilt eller tillsammans med övriga pressar. iGen3 gav ett 
något mer varierande resultat. På obestrukna och vissa bestrukna 
papperskvaliteter placerar sig tryckningarna i iGen3 som bästa eller nästa bästa 
bild. På bestruket papper blir tryckningarna dock bedömda som sämsta bild på 
två av papperskvaliteterna. 

18.6.4 Kommentarer 
Se kommentarer under den parvisa bedömningen av flickmotivet. 
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18.7 RANGORDNING FLICKA 
18.7.1 Obestrukna papperskvaliteter 

 DC2060 ansågs ge bäst resultat på ob.1, ob.3 och ob.4. Därefter 
placerade sig tryckningar utförda i iGen3 och offset. 

 ob.5 och ob.2 erhöll likvärdiga resultat för tryckningar i DC2060 och 
iGen3.  

 Tryckningar utförda på ob.6 resulterade i följande rangordning: iGen3, 
DC2060 och till sist offset.   

18.7.2 Bestrukna papperskvaliteter 
 För samtliga bestrukna papperskvaliteter, förutom b.4, och b.5, gav 

tryckningar i DC2060, iGen3 och offset likvärdiga tryckresultat och 
därmed kunde inte bilderna rangordnas. 

 b.4 erhöll likvärdiga resultat för tryckningar utförda i DC2060 och 
offset medan tryckningen i iGen3 gav ett något sämre resultat. 

 Tryckningarna på b.5 gav bäst resultat i offset följt av DC2060 samt 
iGen3. 

 

RANGORDNING AV FLICKA 

PAPPER BÄSTA BILD MEDELBILD SÄMSTA BILD 

  ob.1 DC2060 iGen3 offset 

ob.2 DC2060=iGen3  offset 

ob.3 DC2060 iGen3 offset 

ob.4 DC2060 iGen3 offset 

ob.5 DC2060=iGen3  offset 

ob.6 iGen3 DC2060 offset 

b.1 samtliga   

b.2 samtliga   

b.3 samtliga   

b.4 offset=DC2060  iGen3 

b.5 offset DC2060 IGen3 
                         >>Tabell 12.  Resultat av rangordning av flickmotivet. 
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18.7.3 Jämförelse  
Resultatet från val av bästa bild för obestrukna och bestrukna papperskvaliteter 
påvisade inga klara likheter. Tryckningarna i offset blev för samtliga obestrukna 
papperskvaliteter utnämnda som sämsta bild. För bestruket papper ansågs 
däremot tryckningarna i offset, tillsammans med övriga pressar, generera bästa 
bild.  
 
DC2060 ansågs dock generera bästa bild för i stort sett samtliga papperskvaliteter. 
iGen3 gav ett mer varierat resultat, men tryckpressen placerades dock i de flesta 
fall som bästa- eller näst bästa bild.     

18.7.4 Kommentarer 
Anledningen till att DC2060 ansågs ge bäst tryckresultat kan delvis förklaras av 
profilens och motivets egenskaper. Om profilen drar mot en färg som 
överensstämmer med och förstärker motivets färgmässiga egenskaper så kan den 
visuella bedömningen av detta motiv påverkas positivt. 
 
Rangordningsresultatet påvisar att offset är mycket pappersberoende då 
placeringen varierar tydligt med pappersegenskaperna.  
 

18.8 RANGORDNING SILVERBRICKA 
18.8.1 Obestrukna papperskvaliteter 

 För de obestrukna papperskvaliteterna ansågs DC2060 generera bäst 
bildresultat på samtliga papper. iGen3 ansågs ge näst bäst tryckresultat 
och sedan placerade sig offset.  

 ob.2, ob.5 och ob.6 gav dock ett mycket jämt resultat för tryckningar 
utförda i DC2060 och iGen3. 

18.8.2 Bestrukna papperskvaliteter 
 Vid tryckningar utförda på papperskvaliteterna b.1 och b.2 gav samtliga 

pressar ett mycket likvärdigt resultat.  
 Papperskvaliteterna b.3, b.4 och b.5 gav dock mer varierande resultat 

pressarna sinsemellan. iGen3 gav sämst resultat men 
kvalitetsbedömningen av bilderna tryckta i DC2060 och offset varierade. 
Val av bästa bild visade att offset genererade bäst bild på b.3 medan 
DC2060 gav bäst bild på b.5. Vid tryckningar på b.4 erhöll tryckpressarna 
likvärdiga tryckresultat.   
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RANGORDNING AV SILVERBRICKA 

PAPPER BÄSTA BILD MEDELBILD SÄMSTA BILD 

  ob.1 DC2060 iGen3 offset 

ob.2 DC2060=iGen3  offset 

ob.3 DC2060 iGen3 offset 

ob.4 DC2060 iGen3 offset 

ob.5 DC2060=iGen3  offset 

ob.6 DC2060=iGen3  offset 

b.1 samtliga   

b.2 samtliga   

b.3 offset DC2060 iGen3 

b.4 Offset=DC2060  IGen3 

b.5 DC2060 offset IGen3 
 >>Tabell 13.  Resultat av rangordning av flickmotivet. 
 

18.8.3 Jämförelse  
Tryckningarna i offset blev för samtliga obestrukna papperskvaliteter utnämnda 
att resultera i sämsta bildkvalitetsresultat. För i stort sett alla bestrukna 
papperskvaliteter ansågs däremot tryckningarna i offset, tillsammans med övriga 
pressar, generera bästa bild.  
 
DC2060 placerade sig dock som bästa bild för i stort sett samtliga 
papperskvaliteter. iGen3 gav ett mer varierat resultat och placerade sig på alla 
positioner i rangordningen beroende på papperskvalitet. Pressen presterar ett 
något bättre tryckresultat överlag på obestrukna papperskvaliteter jämfört med 
bestrukna papperskvaliteter. 

18.8.4 Kommentarer 
DC2060:s profil tilltalade testpanelen mest. Testpanelen ansåg det var betydligt 
lättare att bedöma tryck med flickmotivet än silverbrickan och resultatet angav 
tydligare vilken press som gav bäst tryckresultat. Det som skiljde sig från den 
parvisa bedömningen när det gäller bestrukna papper är att DC2060, och inte 
offset, ansågs ge bäst tryckresultat på b.1, b.4 och b.5. 
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18.9 BÄSTA BILD I RESPEKTIVE PRESS 
I tabell 14 nedan redovisas de papperskvaliteter som gav bäst respektive sämst 
tryckresultat i rangordningsbedömningen av valet av bästa bild. 
 

 
TRYCKPRESS 

 
Papperskvalitet som 
ger hög tryckkvalitet 

 
Papperskvaliteter som 

ger låg tryckkvalitet 
DC2060 b.4, b.5, ob.5 ob.1, ob.3, ob.4 

Offset b.3, b.4, b.5 ob.1, ob.3, ob.4 

iGen3 b.1, b.4, b.5 ob.1, ob.2, ob.3 

>> Tabell 14. Papperskvaliteter som valts till bästa respektive sämsta bild vid utvärdering av samtliga                                                             
papperskvaliteter i respektive tryckpress. 
 

18.9.1 Kommentar: 
Överlag gav tryckningar av de varierande papperskvaliteterna i samtliga pressar 
accepterbara tryck ur subjektiv bedömningssynvinkel. De obestrukna 
papperskvaliteterna gav överlag sämre tryckresultat än bestrukna papperskvaliteter. 
Detta var extra tydligt vid tryckning i offset.  
 
I samtliga pressar gav papperskvaliteten b.4 samt b.5 mycket goda tryckresultat. 
Papperskvaliteten ob.1 gav sämst tryckresultat i samtliga pressar i jämförelse med 
övriga papperskvaliteter. ob.1 är det mest ytråa papperet vilket kan förklara dess 
resultat. 

80



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYS 
 



19 TEKNISK ANALYS 
 

Den tekniska analysen redovisar den utvärdering och analys som genomförts 
baserat på de tekniska parametrarna. Resultaten från de trycktekniska 
mätningarna jämförs med resultaten från de visuella bedömningarna där bästa 
bild utvalts. I de fall där de visuella bedömningarna och trycktekniska mätningar 
utvärderat samma parameter redovisas och analyseras deras korrelation. 
Korrelationer mellan parametrar har undersökts överlag för obestrukna och 
bestrukna papperskvaliteter. Det är möjligt att olika korrelationer hade upptäckts 
för respektive press- och papperskombination och val av bästa bild. Vissa 
korrelationers påverkan är möjligtvis större för en viss press- och 
papperskombination. I denna studie har det dock inte funnits möjlighet att 
undersöka detta närmare och korrelationer mellan varierande parametrar samt 
val av bästa bild baseras på obestrukna och bestrukna papperskvaliteter och 
alltså inte för respektive papperskvalitet enskilt. 
 
I denna studie ansågs rangordningsresultaten vara mer tillförlitliga eftersom den 
parvisa bedömningen gav cirkelresultat och en mer jämn procentuppdelning 
mellan pressarna, vilket tyder på en oenig testpanel och svårigheter att rangordna 
trycken ur kvalitetssynpunkt. Detta är anledningen till att 
rangordningsbedömningens resultat ligger till grund för jämförelserna mellan 
upplevd bildkvalitet och mättekniska samt visuella resultat. 
 

19.1 DENSITET CMYK 
19.1.1 Korrelation med val av bästa bild  

När det gäller de obestrukna papperskvaliteterna återspeglar densiteten för samtliga 
pressar valet av bästa bild tydligt. För samtliga obestrukna papperskvaliteter, 
frånsett ob.5, korrelerar densiteten och rangordningen av bästa bild fullständigt. 
Vid tryckning på ob.5 resulterade samliga pressar i relativt likvärdiga 
densitetsvärden, vilket gör det svårt att bedöma korrelation med val av bästa bild. 
(se avsnitt 17.2, bilaga 2) 
 
För två pressar som ansågs ge likvärdiga tryckresultat borde densiteten ha samma 
eller liknande värden om fullständig korrelation mellan densitet och bästa bild 
funnits, men detta var inte fallet för de obestrukna papperskvaliteterna. I de fall där 
en press ansågs ge bäst tryckresultat korrelerade val av bästa bild med det högsta 
erhållna densitetsvärdet. I de fall där två pressar var likvärdiga kvalitetsmässigt var 
dock inte densitetsvärdena för pressarna likvärdiga. En av pressarna hade högre 
densitet och borde alltså ha resulterat i ett bättre tryckkvalitetsresultat om 
fullständig korrelation mellan densitet och val av bästa bild hade funnits. 
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För de bestrukna papperskvaliteterna korrelerar inte densiteten med den upplevda 
bildkvaliteten på ett tydligt sätt. Densiteten återspeglar inte rangordningen vid 
bedömning av bästa bild för b.1, b.2 och b.3.  
 
Tryck på b.4 och b.5 hade lika stora densitetsvärden i offset och iGen3 men 
pressarna resulterade i klara skillnader i rangordningsbedömningen av 
tryckresultaten. 

19.1.2 Korrelation med pappersegenskaper 
Densiteten kunde ej anses korrelera med pappersegenskaperna. 
 

19.2 TRYCKGLANS 
19.2.1 Korrelation med bästa bild 

För de obestrukna papperskvaliteterna korrelerar tryckglansen med upplevd 
bildkvalitet. Den bästa bilden hade högst tryckglans. Det enda undantaget var 
papperskvaliteten ob.5. (se avsnitt 17.3) Vid tryckning på detta papper ansågs två 
pressar ge likvärdiga bildresultat men dessa tryck hade inte likvärdiga 
tryckglansvärden. Om fullständig korrelation hade funnits skulle dessa pressar ha 
haft samma, eller i alla fall mycket lika, tryckglansvärden.  
 
På bestrukna papperskvaliteter hittades inget samband mellan tryckglans och bästa 
bild. Tryckglansvärdena uppvisade ibland stora skillnader i fall där samtliga 
pressar ändå ansågs ge likvärdiga tryckresultat då bildkvaliteten bedömdes visuellt. 

19.2.2 Korrelation med pappersegenskaper 
Tryckglansen korrelerar inte med pappersglansen utan beror snarare på press- och 
färgegenskaperna. Offset, som i det flesta fall ger lägst tryckglans, följer 
pappersglansens variationer i större utsträckning än vad digitalpressarnas 
tryckglans gör. 
 
Utvärderingen av korrelation mellan tryckglans och ytråhet visar att offset är den 
tryckpress som är mest känslig för papprets ytråhet. Detta resulterar i en betydligt 
mer oregelbunden kurva, dvs. en kurva med större variationer i tryckglans. 
Digitalpressarnas tryckglans följer däremot inte ytråhetens variationer i lika stor 
utsträckning vilket tyder på att det inte finns någon korrelation mellan ytråhet och 
tryckglans i dessa pressar. iGen3 presterade ett betydligt jämnare tryckglansresultat 
än de andra två pressarna oavsett papperskvalitetens ytråhet. Tryckningar utförda i 
DC2060 resulterar i en reducering av tryckglansen vid tryckning på b.3, trots 
papperets låga ytråhet. (se avsnitt 17.3, figur 22) 
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19.3 FLAMMIGHET 
19.3.1 Korrelation med bästa bild 

Flammigheten korrelerar ej med valet av bästa bild för obestrukna 
papperskvaliteter. DC2060 genererade högst flammighetsvärden på samtliga 
papperskvaliteter jämfört med offset och iGen3 men för samtliga obestrukna 
papperskvaliteter gav tryckningar i DC2060 bäst upplevd bildkvalitet.  
(se avsnitt 17.4, 18.7) 

19.3.2 Korrelation med pappersegenskaper 
Val av press påverkade flammigheten i stor utsträckning. Det förväntade resultatet 
var att ytråheten hos papperskvaliteterna skulle påverka graden av flammighet. 
Enligt tidigare studier [11] beror flammigheten i tryck till stor del av ytråheten hos 
pappret.  
 
I denna studie kunde dock inte något sådant samband styrkas. Den papperskvalitet 
med högst ytråhet, ob.1, erhöll exempelvis inte högst flammighetsvärden i den 
visuella bedömningen. Det gick inte heller att urskilja flammighetsskillnader 
mellan bestrukna och obestrukna papperskvaliteter.  
Anledningen till att detta resultat erhålls kan vara att DC2060, som ansågs 
generera bäst upplevd bildkvalitet, applicerar mycket toner på pappersytan vilket 
gör att ytråhetens påverkan minskas vilket resulterar i att korrelation mellan dessa 
parametrar ej kan påvisas. 
 
Slutsatsen är att flammigheten är beroende av pressarnas egenskaper snarare än 
pappersegenskaperna. Överlag gav offset lägst flammighet i tryck, dvs. bäst 
resultat, följt av iGen3 och till sist DC2060. 
 

19.4 KONTRAST 
19.4.1 Korrelation med bästa bild 

För obestrukna papperskvaliteter gav tryck, med den högsta kontrasten, även den 
bästa upplevda bildkvaliteten. Då kontrastvärden utvärderas konstaterades det att 
tryckningarna i DC2060 och iGen3 erhållit mycket likvärdiga värden. Detta 
korrelerar ej med val av bästa bild där ett tydlig rangordningsresultat funnits 
mellan pressarna. Slutsatsen blir att ingen tydlig korrelation kan påvisas mellan 
upplevd bildkvalitet och tryckkontrast.  
 
För de bestrukna papperskvaliteterna blev kontrastvärdena mer lika för samtliga 
pressar, vilket visade sig påverka utvärderingen av bästa bild. Betydligt större 
variationer i bedömningen uppstod och slutsatsen blir att samtliga pressar gav 
upphov till likvärdig bildkvalitet vid tryckning på bestrukna papperskvaliteter. 
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19.4.2 Korrelation med pappersegenskaper 
Det kunde urskiljas en svag kontrastskillnad för obestrukna och bestrukna 
papperskvaliteter. Resultatet från kontrastberäkningarna påvisade dock ingen 
tydlig korrelation med pappersegenskaperna.  

 

19.5 FÄRGOMFÅNGSVOLYM 
19.5.1 Korrelation med bästa bild 

För obestrukna papperskvaliteter visade sig färgomfångsvolymen korrelera 
fullständigt med rangordningen av bästa bild i den visuella bedömningen. 
Papperskvaliteter som hade små skillnader i färgomfångsvolym ansågs också vara 
av likvärdig kvalitet i den visuella bedömningen av trycken. (se avsnitt 17.7) 
 
För bestrukna papperskvaliteter påvisades ingen korrelation mellan 
färgomfångsvolym och bästa bild. Stora skillnader i färgomfångsvolym gav i vissa 
fall ändå upphov till samma upplevda bildkvalitet. 

19.5.2 Korrelation med pappersegenskaper 
Vid tryckningar i digitalpressarna påvisades storleken på färgomfångsvolymerna ej 
korrelera med papperskvaliteternas ytråhet. Den papperskvalitet med högst ytråhet, 
ob.1, erhöll ett värde på färgomfångsvolymen mycket nära det volymvärde som 
erhållits för vissa bestrukna papperskvaliteterna som har betydligt lägre ytråhet. Då 
tryckningar i iGen3 gav en mycket likvärdig volym oavsett papperskvalitet påvisas 
denna avsaknad av korrelation ytterliggare. 
 
Tryckningarna i offset har dock en korrelation med ytråhet. Storleken på 
färgomfångsvolymen korrelerar, i de flesta fall, väl med papperskvaliteternas 
ytråhet.  
 
Färgomfångsvolymen påvisar ej någon tydlig korrelation med vitheten hos 
papperet. Slutsatsen blir att pressarnas egenskaper påverkar färgomfångsvolymen i 
betydligt större utsträckning än papperets vithetsvärde. Enligt tidigare studier [14] 
fastslås att de pappersegenskaper som i störst utsträckning påverkar tryckresultatet 
är vitheten samt ytråhet. Parametrarnas påverkan minskar dock när det introduceras 
mer färg på papperet. I denna studie baseras färgomfångsvolymsberäkningarna på 
mätningar av ett antal fulltonsytor, vilket alltså torde göra att vithetens inverkan 
inte blir tydlig. Vitheten påverkar färgomfångets utseende främst i ljusa toner, där 
papperet ej täcks av färg. 
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19.6 DELTA E 
19.6.1 Korrelation med bästa bild 

Tabell 15 nedan redovisar skillnader, E∆ , för val av bästa respektive sämsta bild 
vid utvärdering av samtliga bilder tryckta i respektive press. Beräkningarna baseras 
på b.5 som val av bästa bild och b.1 som val av sämsta bild för samtliga pressar.  
(se avsnitt 18.9) 
 
Tryckningarna utförda i DC2060 och iGen3 gav upphov till relativt små värden på 

E∆ mellan bästa respektive sämsta bild. Detta betyder att det inte är så stora 
färgskillnader mellan det bästa och sämsta trycket för respektive digitalpress. 
Testpersonerna ansåg dock att iGen3 gav ett mycket likvärdigt tryckresultat på 
samtliga papperskvaliteter och att det därmed var svårt att ta ut bästa och sämsta 
bild. Ofta kunde ingen indelning utföras och testpersonen gav samtliga bilder 
betyget bästa bild. Detta påpekades dock inte i samma utsträckning vid 
rangordning av bilderna tryckta i DC2060 vilket är förvånande då skillnaderna 
i E∆  studeras.     
 
I offset var skillnaderna betydligt större, och för samtliga mätytor kunde 
skillnaderna i färg upptäckas av det mänskliga ögat. Detta resultat överensstämde 
väl med testpanelens bedömningar. De ansåg alla att det var lättast att utvärdera 
och rangordna bilderna tryckta i offset. 
 
DELTAE mellan val av bästa- och sämsta bild 
 C M Y G R B 

DC2060 5.3 5.3 6.5 3.7 1.4 3.3 

Offset 12.4 17.0 22.3 26.6 22.5 46.3 

iGen3 4.3 5.1 7.6 2.7 1.5 0.8 

  >> Tabell 15. E∆  mellan bästa och sämsta bild för respektive press. Ett E∆ -värde som    är mindre än 1   
kan ej urskiljas av det mänskliga ögat. 

 

19.6.2 Korrelation med pappersegenskaper 
E∆ -värden borde enligt tidigare studier [30] påverkas av vitheten hos papperet. 

Enligt denna studie har papprets vithet störst påverkan i ljusa toner och betydelsen 
minskar när mer toner fästs på pappersytan. I denna studie beräknas E∆ dock med 
utgångspunkt i fulltonerna för primär-, och sekundärfärgerna vilket gör att papprets 
egenskaper, här i form av vithet och ljushet, inte nämnvärt påverkar E∆ -
resultatet. Hade E∆ -värden beräknats för rasterytor där färginnehållet var lågt 
hade vithetens påverkan på resultatet ökat. 
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20 VISUELL ANALYS  
  

Den visuella analysen baseras på resultat från de visuella bedömningarna samt 
de papperstekniska mätningarna. Eventuella korrelationer mellan respektive 
parameter, val av bästa bild och pappersegenskaper har undersökts. 
 
I denna studie valdes rangordningsbedömningens resultat som underlag för 
jämförelser med bästa bild. Anledningen till att dessa resultat användes var att 
de ansågs vara mer pålitliga än resultaten från den parvisa bedömningen, då 
dessa gav cirkelresultat och otydligare rangordningsresultat för respektive press-
och papperskombinationer. 
 

20.1 FLAMMIGHET 
20.1.1 Korrelation med bästa bild 

De flammighetsvärden som respektive papperskvalitet erhöll vid den visuella 
utvärderingen återspeglade inte testpanelens val av bästa bild. DC2060 blev 
utnämnd av testpanelen för att ge bästa bildkvalitet på i stort sett samtliga 
papperskvaliteter. Resultatet skiljer sig dock markant från testpanelens 
flammighetsbedömningar där DC2060 ansågs generera högst flammighet på 
samtliga papperskvaliteter. (se avsnitt 18.1) 
 
I vissa fall ansågs två pressar ge likvärdig bildkvalitet utan att deras 
flammighetsvärden korrelerade med varandra. Detta antyder att flammighet inte 
påverkar den upplevda tryckkvaliteten nämnvärt. Undersökningar har antytt att 
flammigheten i tryck inte uppfattas i särskilt stor utsträckning vid visuella 
bedömningar av bilder. Vid visuella bedömningar av homogena ytor har dock 
flammigheten betydligt större inverkan på upplevd tryckkvalitet. [23] I denna 
studie har de visuella bedömningarna baserats på två motiv vilket förklarar 
flammighetens avsaknade inverkan på den upplevda bildkvaliteten. 

20.1.2 Korrelation med pappersegenskaper 
Den papperskvalitet med högst ytråhet, ob.1, erhöll exempelvis inte högst 
flammighetsvärden i den visuella bedömningen. Det gick inte heller att urskilja 
flammighetsskillnader mellan bestrukna och obestrukna papperskvaliteter.  
Anledningen till att detta resultat erhålls kan vara att DC2060, som ansågs generera 
bäst upplevd bildkvalitet, applicerar mycket toner på pappersytan vilket gör att 
ytråhetens påverkan minskas vilket resulterar i att korrelation mellan dessa 
parametrar ej kan påvisas. 
 
Slutsatsen är att flammigheten är beroende av pressarnas egenskaper snarare än 
pappersegenskaperna. Överlag gav offset lägst flammighet i tryck, dvs. bäst 
resultat, följt av iGen3 och till sist DC2060. 
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20.2 FÄRGKVALITET I FULLTONSYTOR 
20.2.1 Korrelation med bästa bild 

Testpanelen ansåg att tryckningar utförda i DC2060 resulterade i bäst färgkvalitet i 
fulltonsytorna för obestrukna papperskvaliteter. Vidare ansåg testpanelen också att 
DC2060 gav bäst tryckresultat på de obestrukna papperskvaliteterna vilket påvisar 
en korrelation mellan färgkvalitet i fulltonsytor och val av bästa bild. I de fall där 
specifik pappers- och presskombination blev vald till bästa bild hade denna också 
blivit utsedd till att ha bäst färgkvalitet i fulltonsytorna. (se avsnitt 18.2) 
 
På bestrukna papperskvaliteter gav rangordningsbedömningen inga tydliga resultat 
utan samtliga pressar ansågs ge likvärdig tryckkvalitet. Av detta dras slutsatsen att 
korrelation mellan valet av bästa bild och färgkvalitet i fulltonsytor existerar. 

20.2.2 Korrelation med pappersegenskaper 
Offset gav bäst färgkvalitet på b.1, b.3, b.4 samt b.5. Dessa papperskvaliteter är 
bestrukna och har låg ytråhet vilket visar att offset är känsligare för val av papper. 
För att erhålla en god färgkvalitet vid offsettryckning bör därmed ytjämna och 
bestrukna papperskvaliteter användas. Digitalpressarna gav dock ett jämnt 
färgkvalitetsresultat på samtliga papperskvaliteter vilket visar att digitalpressar inte 
är lika beroende av pappersval som offset. 
 

20.3 JÄMNHET I TRYCK 
20.3.1 Korrelation med bästa bild 

Vid jämförelse av den visuella rangordningen av jämnhet i tryck och testpanelens 
bedömning av bästa bild med silverbricksmotivet påträffades inga klara samband. 
Den pappers- och presskombination som ansågs ge bäst tryckkvalitet hade, i 
hälften av fallen, inte högst jämnhet i de tryckta ytorna. (se avsnitt 18.3) 
 
Vid jämförelse mellan bästa bildval och jämnhet i tryck upptäcktes inga skillnader 
mellan obestrukna- och bestrukna papperskvaliteter.  

20.3.2 Korrelation med pappersegenskaper 
Studien visade att jämnheten i tryck påverkas av ytråheten. Ett jämnare papper ger 
ett jämnare tryckresultat vilket även tidigare undersökningar har påvisat. [11] 
 
I denna studie överensstämde ytråheten för obestrukna respektive bestrukna 
papperskvaliteter till viss del med rangordningsbedömningen för ytjämnheten. De 
obestrukna papperskvaliteterna gav lägst jämnhet i tryck och hade också högst 
ytråhetsvärden. 
 
De bestrukna papperskvaliteternas inbördes rangordning baserat på ytråhet 
korrelerade även med ytjämnhetsrangordningen. Slutsatsen blir att ytråheten, 
tillsammans med val av tryckpress, i stor utsträckning påverkar ytjämnheten i 
tryck. 
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20.4 GLANSVARIATIONER 
20.4.1 Korrelation med bästa bild 

Motsatta resultat erhölls från utvärdering av glansvariationer och val av bästa bild 
vilket resulterar på att inget samband finns mellan dessa två parametrar. (se avsnitt 
18.4) 

20.4.2 Korrelation med pappersegenskaper 
Glansvariationerna i tryckta ytor korrelerar fullständigt med pappersglansens 
värden. En hög pappersglans gav upphov till låga glansvariationer i tryck. 
Ytråheten hos papperet korrelerar till viss del med glansvariationerna och överlag 
ger papperskvaliteter med låg ytråhet mindre glansvariationer i tryck. 
 

20.5 VISUELL OCH MÄTTEKNISK 
FLAMMIGHET 

Vid de visuella bedömningarna av flammighet var testpanelen överlag mer 
toleranta mot flammigheten jämfört med skalan för flammighet när det gäller 
tekniska mätningar. För obestrukna papperskvaliteter hade iGen3 och offset 
flammighetsvärden runt 1,5 (se figur 23). Detta bör enligt skalan och riktvärdena 
anses vara acceptabel nivå av flammighet, på gränsen till störande. Testpanelen 
ansåg dock överlag att trycken var godkända, på gränsen till mycket väl godkända 
(se figur 27). Rangordningen mellan pressarna blev lika i de båda bedömningarna 
för utvärdering av ytan med 40% K ur flammighetssynpunkt. Tydligast korrelation 
fanns för tryckningar av 40% K . För 50% gav iGen3 ge knappt godkänd 
flammighet i tryck enligt testpanelen men de uppmätta flammighetsvärdena för 
pressen var likvärdiga med offset och DC2060. 

CM

 

20.6 PARVIS BEDÖMNING OCH 
RANGORDNING 

För samtliga papperskvaliteter gav båda bedömningsmetoderna utförda på motiven 
med flickan respektive silverbrickan relativt likvärdiga resultat. (se avsnitt 18.5, 
18.6). Vid parvis bedömningen blev i vissa fall samtliga bilder valda till bästa bild.  
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20.7 DIGITAL- OCH OFFSETPAPPER 
En jämförelse av hur digitaltrycks- och offsetpapper (se avsnitt 8.6) presterade i de 
olika pressarna gav samstämmigt resultat för båda motivvalen. De obestrukna 
digitaltryckspapperen påvisade stora skillnader mellan tryckningar utförda i 
digitalpressar och i offset och detta gällde vid undersökningar av samtliga 
parametrar. Digitalpressarna gav överlag ett bra resultat på samtliga 
papperskvaliteter medan offset gav ett sämre resultat. I studien är de tre ingående 
papperskvaliteterna utvecklade för offsettryckning samtliga bestrukna. Detta gör 
det omöjligt att dra slutsatser om digitalpressarnas prestationer på obestrukna 
offsetpapper. 

 
För de bestrukna papperskvaliteterna, både digitaltrycks- och offsetpapper, var 
skillnader mellan press- och papperskombinationerna svårare att urskilja. Tydligt 
var att tryckningar i offset på offsetpapper gav ett resultat likvärdigt med 
motsvarande kombination för digitaltryck. Studien påvisar att digitaltryckning inte 
ger påvisade bättre resultat på bestrukna digitaltryckspapper jämfört med 
offsetpapper. Offsettryckning på digitaltryckspapper ger också likvärdiga 
rangordningsresultat som offsettryckning på bestrukna offsetpapper överlag. (se 
avsnitt 18.9, tabell 14) Vid tryckning på bestruket papper så påverkade inte 
pappersvalet tryckresultatet i så stor utsträckning överlag. Samtliga press- och 
papperskombinationer gav ett någorlunda likvärdigt resultat oavsett respektive 
pappers tilltänkta användningsområde, med undantag för b.3. 
 
Den bestrukna papperskvaliteten b.3 gav mycket goda tryckresultat i offset. 
Offsettryckningarna resulterade i höga värden på färgomfångsvolym och 
tryckglans jämfört med DC2060. Detta kan antyda att denna papperskvalitet 
lämpar sig bättre för tryckning i offset jämfört med tryckning i DC2060. iGen3 
uppvisade dock ingen skillnad i tryckresultat på b.3 jämfört med övriga 
papperskvaliteter i samma press. 
 
Slutsatsen blir att valet av tryckpress anses viktigare än valet av papperskvalitet vid 
tryckning av bestrukna papperskvaliteter. Pressarna har olika egenskaper och dessa 
bör man ta hänsyn till vid framtagandet av önskade tryckegenskaper för en 
tryckprocess. 
 

20.8 MOTIVVAL 
Motivvalet påverkar vilket resultat som erhålls från visuella bedömningar. 
Exempelvis ger en kvalitetsbedömning av stora homogena rasterytor ett resultat 
som påverkats mer av flammighet och ojämnhet i tryck än vad ett bildmotiv såsom 
silverbrickan ger upphov till. Silverbricksmotivet är en detaljrik bild med många 
ingående färger vilket gör att de visuella bedömningsresultaten i större 
utsträckning påverkas av exempelvis mättnaden hos de ingående färgerna samt 
glans i tryck. Detta leder till att resultaten i denna studie endast kan anses gälla för 
liknande motivval som de som användes i denna studie. 
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21 SLUTSATS 
 

Kartläggningen av de trycktekniska och visuella bedömningsparametrarnas 
korrelation med testpanelens val av bästa har påvisat tydliga resultat. 
Bedömningsparametrarnas betydelse har klargjorts och vissa korrelationer har visat 
sig påverka upplevd bildkvalitet i större utsträckning än förväntat och vice versa. 
 

21.1 KORRELATION 
21.1.1 Trycktekniska parametrar och val av bästa bild 

Studien har påvisat att den upplevda bildkvaliteten på obestrukna papperskvaliteter 
korrelerar med ett flertal trycktekniska och visuella bedömningsparametrar. 
Mätresultat för densitet, tryckglans samt färgomfångsvolym korrelerar mycket väl 
med upplevd bildkvalitet. Det finns ett tydligt samband mellan densitet och 
färgomfångsvolym och det var därmed förväntat att båda parametrarna korrelerade 
med bildkvaliteten. Hög densitet och tryckglans ger en hög upplevd tryckkvalitet.  

 
Parametrar så som uppmätt flammighet och kontrast borde påverka den upplevda 
bildkvaliteten på obestrukna papperskvaliteter då ögat är känsligt för mönster och 
störningar i tryck. I denna studie kunde dock inga sådana samband detekteras 
vilket kan bero på att färgomfångets påverkan var mycket stark. Detta kan ha 
medfört att andra eventuella existerande korrelationer ej blivit lika framträdande. 
Avsaknad av korrelationssamband i denna studie behöver alltså ej betyda att 
korrelation ej existerar.   
 
Visuell bedömning av färgkvalitet i fulltonsytor på obestrukna papperskvaliteter 
påvisade en tydlig korrelation med val av bästa bild. Parametrar som ej kunde 
sammankopplas med upplevd bildkvalitet var glansvariationer, visuellt bedömd 
flammighet samt jämnhet i tryck. Av detta dras slutsatsen att ovanstående 
parametrar ej är avgörande för valet av bästa bild, och korrelation mellan dessa 
parametrar och upplevd bildkvalitet verkar inte vara framträdande eller till och 
med icke existerande. 

 
Vid visuell bedömning av trycken utvärderades trycken endast i förhållande till 
varandra. Detta medför att resultatet kan bli missvisande. Att en viss press- och 
papperskombination erhållit sämst resultat behöver därmed inte betyda att trycket 
skulle bedömas som icke godkänt vid enskild kvalitetsbedömning. 
 
För bestrukna papperskvaliteter kunde inga slutsatser erhållas angående korrelation 
mellan mättekniska parametrar och testpanelens val av bästa bild förutom för 
utvärdering av färgkvalitet i fulltonsytor där korrelation existerade. 

 
Då vissa uppmätta mätvärden för de tekniska parametrarna samt de visuella 
bedömningarna var överlägsna kvalitetsmässigt så borde testpanelen ha valt en viss 
press- och papperskombination till bästa bild. Detta var dock inte fallet och 
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anledningen till korrelationer ej påvisats borde vara att trycken som utvärderas är 
likvärdiga ur kvalitetssynpunkt. Dessutom kan det vara så att samtliga mätvärden 
för ovanstående parametrar ligger på en så pass hög nivå, d v s är så pass höga, att 
även om stora skillnader finns mellan olika värden så uppfattas dessa ej av ögat. 

21.1.2 Pappersegenskaper och val av bästa bild 
I studien kunde det inte hittas några korrelationer mellan ytråhet och pappersglans 
samt upplevd bildkvalitet. Ingen korrelation kunde heller hittas mellan  papprets 
vithet och valet av bästa bild. 

21.1.3 Trycktekniska parametrar och pappersegenskaper 
Pappersegenskaper såsom ytråhet, vitheten och pappersglansen korrelerade inte 
med de tekniska mätresultaten. 

21.1.4 Visuella bedömningsresultat och pappersegenskaper  
Ytråheten, tillsammans med val av tryckpress, påverkar ytjämnheten i tryck i stor 
utsträckning. Ytråheten hos papperskvaliteten korrelerar till viss del med 
glansvariationerna och överlag ger papperskvaliteter med låg ytråhet mindre 
glansvariationer i tryck. 

 
Pappersglansen korrelerar med glansvariationerna i tryckta ytor. En hög 
pappersglans ger upphov till låga glansvariationer i tryck. 
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21.2 UTVÄRDERING   
21.2.1 Papperskvaliteternas prestationer 

Vid utvärdering av papperskvaliteternas förmåga har begränsningar varit 
nödvändiga på grund av tidsbrist. Det hade varit önskvärt att haft tid att mer 
ingående utvärdera varje specifik papperskvalitets prestation samt förmåga att 
tryckas i de olika tryckpressarna. Nedan presenteras dock en sammanfattning av 
obestrukna och bestrukna papperskvaliteters resultat i både tryckteknisk och 
visuell utvärdering. I denna studie har samtliga obestrukna papperskvaliteter varit 
utvecklade för digitaltryckning vilket kan ha påverkat de erhållna resultaten för 
offsettryckning. Nedan presenteras dock en sammanfattning av obestrukna och 
bestrukna papperskvaliteters resultat i både tryckteknisk och visuell utvärdering. 
 
 

OBESTRUKNA PAPPERSKVALITETER 

 
 Densitetsvärden gav tydliga rangordningsresultat mellan pressarna: 

DC2060, iGen3 och offset. 
 Tryckglansresultatet påvisade stora skillnader mellan tryckningarna, 

rangordningen blev i de flesta fall DC2060, iGen3 och offset.  
 Flammighetsmätningarna på ytan 50% CM visade att tryckningarna i 

pressarna genererar likvärdig flammighet, DC2060 dock något sämre 
resultat. 

 Mätningar av 40% K erhöll höga värden för tryckningar i DC2060, 
iGen3 och offsetgenererade betydligt lägre grad flammighet. 

 Färgomfångsvolymen påvisade en tydliga rangordning mellan pressarna: 
DC2060, iGen3 och offset.  
 

 Vid visuell flammighetsutvärdering av 50%CM erhöll samtliga 
papperskvaliteter godkänd flammighet. Lägst erhöll tryckningar i offset. 

 Utvärdering av färgkvalitet i fulltonsytorna gav en tydlig rangordning: 
DC2060, iGen3 och offset. 

 Samtliga papperskvaliteter erhöll låg jämnhet i tryck 
 Rangordning baserat på glansvariationer blev tydlig: offset, iGen3 och 

DC2060. 
 Tryckningar i DC2060 blev i samtliga fall vald till bästa bild. Därefter 

placerade sig iGen3 och offset.  
 

 Förtydligas bör dock att papperskvaliteten ob.5 i många fall erhållit 
sämre tryckresultat i DC2060mot de övriga obestrukna 
papperskvaliteterna. För exempelvis parametrarna tryckglans och 
färgomfångsvolym erhöll DC2060 betydligt lägre värden och iGen gav 
därmed bäst resultat.    

 
 
 >> Tabell 16. Sammanfattning av de obestrukna papperskvaliteternas förmåga i de olika pressarna. 
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BESTRUKNA PAPPERSKVALITETER 

 
 Densitetsvärden likvärdiga för tryckning i samtliga pressar 
 Tryckningar i DC2060 gav högst tryckglansvärde, placeringen av offset 

och iGen3 varierade. Samtliga erhöll dock hög tryckglans 
 Flammighetsmätningar på ytan 50% visade att tryckningarna i 

pressarna genererar likvärdig flammighet, DC2060 dock lite sämre 
resultat. 

CM

 Färgomfångsvolymen för press- och papperskombinationerna var hög 
men rangordningen mellan pressarna varierade mycket. 

 
 Vid visuell flammighetsutvärdering av 50%CM erhöll tryckningar 

utförda i iGen3 något högre flammighetsvärden i jämförelse med övriga 
tryckpressar. 

 Visuell flammighetsbedömning av 40% K gav stora skillnader mellan 
pressar, offset gav mycket liten flammighet medan DC2060 erhöll 
mycket störande flammighet. IGen3 placerade sig med godkänd grad av 
flammighet. 

 Utvärdering av färgkvalitet i fulltonsytorna resulterade i att DC2060 
erhöll bäst bildkvalitet. Placeringen av de övriga varierade. 

 Samtliga papperskvaliteter erhöll hög jämnhet i tryck. 
 Tryckningar i offset erhöll överlag minst glansvariationer. Tryckningar i 

iGen3 placerade sig även högt och därefter DC2060.  
 Samtliga press- och papperskombinationer blev valda till bästa bild. 

 
 

 >> Tabell 17. Sammanfattning av de bestrukna papperskvaliteternas förmåga i de olika pressarna. 
 

21.2.2 Tryckpressarnas prestationer 
I denna studie utvärderades bland annat de tre ingående pressarnas prestationer på 
varierande papperskvaliteter. Vid subjektiv tryckkvalitetsbedömning av en viss 
papperskvalitet i samtliga pressar påvisades tydliga resultat. Då obestruket papper 
trycktes var val av tryckpress mycket viktig för det upplevda tryckresultatet.  
 
Den största fördelen med tryckning i DC2060 är pressens egenskaper gällande 
tonerapplicering. Pressen applicerar en hög tonermängd och då mängden toner 
visats påverka densitet samt färgomfångsvolym så har DC2060 ansetts generera 
bäst bildkvalitet i tryck. Den stora tonermängden är dock en även nackdel då priset 
på toner är mycket högt. Pressens kvalitetsresultat på varierande papperskvaliteter 
går dock inte fullständigt att förutspå. Tryckpressen är därmed i viss mån beroende 
av papperskvaliteternas egenskaper. 
 
Slutsatsen blev att iGen3 gav överlägset minst variationer i tryckresultat för de 
olika mättekniska och visuella bedömningsparametrarna på samtliga 
papperskvaliteter. Oavsett vilken papperskvalitet som introduceras i iGen3 kan 
resultatet förutses erhålla en mycket hög kvalitetsnivå.  
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Offsets upplevda tryckresultat påvisades vara starkt beroende av vald 
papperskvalitet. Papperskvaliteternas egenskaper i form av ytråhet och 
pappersglans påverkar tryckresultatet i stor utsträckning. Analysen av de uppmätta 
tekniska kvalitetsparametrarna resulterade i goda resultat för offset, exempelvis låg 
flammighet och låga glansvariationer. Dessa korrelerade däremot inte med den 
subjektiva bedömningen på ett tydligt sätt och skulle denna studie ha baserats på 
tekniska mätresultat istället för subjektiv kvalitetsbedömning så skulle 
tryckkvalitetsresultatet för offset ha blivit bättre. Det bör förtydligas att 
offsettryckningens resultat på de obestrukna papperskvaliteterna kan ha påverkats 
av att endast obestrukna digitalpapper utvärderats i denna studie. Det är därför 
omöjligt att dra slutsatser om hur resultaten hade påverkats av introducering av 
obestrukna offsetpapper. Det bör även förtydligas att offsettryckningsresultaten 
inte behöver vara av bristande kvalitet bara för att pressen hamnade sist i 
tryckpressrangordningen. Trycken kan därför mycket väl vara av tillräckligt hög 
kvalitet. 
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22 FRAMTID 
 
Denna studie har på ett omfattande sätt kartlagt existerande korrelationer mellan 
mät- och papperstekniska samt subjektiva kvalitetsresultat. Ett brett spektrum av 
varierande papperskvaliteter har utvärderats och detta medför att resultaten är 
tillämpningsbara för de övriga papperskvaliteterna på marknaden. Studien redogör 
även för tryckpressarnas prestationer vid utvärdering av upplevde bildkvalitet. 
Detta har givit en god grund för vidare studier inom området.  
 
En vidareutveckling av studien skulle med fördel inkludera en mer omfattande 
fördjupning i vilka parametrar som påverkar den mänskliga kvalitetsuppfattningen. 
Den subjektiva bedömningen kan exempelvis utvecklas genom att testpanelens 
medlemsantal ökas. Detta skulle resultera i en tydligare bild av existerande 
korrelationer. Antalet bedömningsparametrar skulle även kunna utökas för att 
styrka och fördjupa studien ytterligare. Att erhålla mer fördjupade kunskaper om 
den subjektiva bedömningens tillvägagångssätt och dess betydelse för de erhållna 
resultaten vore intressant då lite forskning hittills utförts på området.  
 
Vidare studier skulle med fördel undersöka testpanelens uppfattning av trycken vid 
enskild bedömning. Detta för att erhålla kunskap angående den uppfattade 
kvalitetsnivån hos trycken samt hur väl respektive papperskvalitet presterar i 
respektive press. Av detta skulle slutsatser på ett tydligare sätt kunna dras 
angående vilka papperskvaliteter som är lämpliga att trycka i respektive press. 
 
Det vore även mycket intressant att utöka pappersspektrumet med flera 
specialutvecklade kvaliteter. Hur skulle papperskvaliteter specialutvecklade för 
både offset- och digitaltryckning prestera? Skulle det finnas markanta skillnader 
jämfört med papperskvaliteter utvecklade för en enskild tryckmetod? Skulle 
obestrukna offsetpapper ge annorlunda resultat vid tryckning i de tre 
tryckpressarna? Hade resultatet blivit mer fördelaktiga för offsetpressen? 
En fördjupning av studien vore fördelaktig för att utöka jämförelserna mellan de 
varierande papperskvaliteterna på marknaden då priserna och egenskaperna för 
olika papperskvaliteter är mycket skiftande. 
 
I denna studie bedömdes tre pressar med varierande egenskaper. Det vore mycket 
intressant att undersöka ytterligare pressar från olika tillverkare och pressar 
baserade på skilda trycktekniker. Hur klarar sig dagens tryckmetoder samt 
tryckpressar i förhållande till varandra ur tryckteknisk och subjektiv 
kvalitetssynpunkt? 
 
I denna studie var det ej möjligt att skapa eller utvärdera existerande ICC-profiler 
för varje kombination av press och papper på grund av den stora tidsåtgången. Den 
stora mängden parametrar och antalet papperskvaliteter förutsatte att 
standardprofiler användes vid tryckning. Hade resultatet blivit annorlunda vid 
användning av optimerade profiler? 
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BILAGA 1. TESTFORM 
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BILAGA 2: DENSITET 
C, M, Y och K för samtliga papperskvaliteter i respektive tryckpress 
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BILAGA  3. KONTRAST 
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BILAGA 4. 
PAPPERSTEKNISKA 
MÄTRESULTAT 

 
 

PAPPER VITHET CIE ISO-LJUSHET YTRÅHET GLANS 
 % % ml/min mR 

ob.1 159.8 98.97 307 6 
ob.2 167.45 100.95 167 4.1 
ob.3 161.01 100.42 146 5.1 
ob.4 158.74 100.73 127 6.2 
ob.5 159.87 99.4 45 14.2 
ob.6 156.35 97.97 33 10.2 
b.1 119.5 91.4 41 56.1 
b.2 114.9 89.92 34 21.6 
b.3 120.91 90.71 12 56.1 
b.4 121.59 93.34 8 47.2 
b.5 121.1 92.37 5 70.9 
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BILAGA 5. INSTRUKTIONER 
TESTTRYCKNING 
 
 

INSTRUKTION TILL TESTTRYCKNING 

 
1. Den sida på pappret som är vänt uppåt i kartongen/förpackningen 

ska användas som trycksida. 
 

2. Tryckningen ska genomföras med pressens standardprofil. Inga 
justeringar ska utföras. Detta pga. att vi vill få likvärdig analysgrund 
för de tryckta papperssorterna. 
 

3. Rastertätheten för de olika papperskvaliteterna ska väljas av 
tryckaren och dessa får alltså variera med de olika 
papperskvaliteterna. Vi vore tacksamma om rastertätheten för varje 
papper anges på pappret i fråga. 
 

4. Lämpligt antal ark av samtliga papperssorter ska tryckas. Med 
lämpligt antal avses den mängd papper som behöver tryckas för att 
stabilisera tryckprocessen. 
 

5. För att underlätta kommande analyser vore vi väldigt tacksamma om 
arken identifieras. Vi önskar att varje papperssort namnges tydligt, 
detta behöver inte göras på varje enskilt ark, utan endast på ett vikt 
papper som läggs runt respektive tryckt pappersbunt. Vi vore också 
tacksamma om ni kan ange om ark 1, dvs. det ark som först kom ut 
ur maskinen, ligger i botten eller på toppen av pappersbunten. 
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BILAGA 6. Jämnhet i tryck 
 
 

JÄMNHET I TRYCK 

Ojämna ytor ob.6 off 
 ob.5 off 

 ob.3 off 

 ob.4 off 

 ob.1 off 

 ob.2 off 

 ob.1 DC 

 ob.3 DC 

 ob.3 iGen 

 ob.1 iGen 

 ob.2 DC 

 ob.4 DC 

 ob.2 iGen 

 ob.4 iGen 

 b.1 off 

 b.3 DC 

Jämna ytor b.2 iGen 

 b.2 DC 

 b.5 off 

 b.3 off 

 ob.5 iGen 

 b.1 DC 

 b.5 DC 

 ob.5 DC 

 ob.6 DC 

 b.4 DC 

 b.1 iGen 

 ob.6 DC 

 b.2 off 

 b.4 iGen 

 b.4 off 

 b.3 iGen 

 b.5 iGen 

 
 



VISUELL BEDÖMNING

FLAMMIGHET
Papperstyp Betyg - 1 Betyg - 2 Betyg - 3 Betyg - 4 Betyg - 5

1 = Ingen flammighet   2 = Lite flammighet   3 = Godkänd flammighet   4 = Störande flammighet   5 = Mycket störande flammighet   

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Flammigheten hos den tryckta ytan ska utvärderas i tonplattan för 40% svart samt tonplattan för 50% cyan och 50% magenta. Flammighet är 
ojämnheter i den tryckta ytan som kan ge upphov till oönskade och störande mönster i trycket. Titta på de tryckta ytorna och värdera dessa. Vi vill 
att ni ska ange om ni tycker att graden av flammighet i den tryckta ytan är godtagbar eller inte enligt nedanstående skala:

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

13



27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

26

39
40
41
42
43
44

BÄSTA BILD
Jämförelse nr. Bäst bildkvalitet God bildkvalitet Dålig bildkvalitet

Nästa moment består i att välja ut bästa bild. Med bäst bild menas den bild som tilltalar just er mest. Tre tryck ska betraktas i taget och dessa ska 
rangordnas enligt bästa bildkvalitet, medelmåttig bildkvalitet samt sämst bildkvalitet. Papprets sifferkod fylls i tabellen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



FÄRGKVALITET I FULLTON
Jämförelse nr. Bäst färgkvalitet God färgkvalitet Dålig färgkvalitet

Färgkvaliteten i fulltonsytor bedöms genom att tre tryck i taget jämförs med varandra. Fulltonsytorna för rött, grönt och blått jämförs och dessa 
ska rangordnas enligt bästa färgkvalitet, medelmåttig färgkvalitet samt sämst färgkvalitet. Papprets sifferkod fylls i tabellen. 
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BILDUTVÄRDERING
BÄSTA BILD/BILDER

Bästa bild för samtliga papper ska också väljas ut. Med bäst bild menas den bild som tilltalar just er mest. Om ni tycker att flera tryck är lika bra 
eller dåliga kvalitetsmässigt så grupperas dessa tillsammans. Vi vill alltså att ni ska indela trycken i ett godtyckligt antal grupper så att likvärdiga tryck 
hamnar i samma grupp.

SÄMSTA BILDER


