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Inkjet tryckkvalitet - Korrelation mellan instrumentella och perceptuella mätmetoder

Kajsa Almgren

Tryckkvalitet för tryck med inkjetteknik kan kvantifieras på en rad olika sätt, bland de viktigaste är
färgåtergivning och skärpa. STFI InkJet Test utvärderar just dessa. Frågan är om denna mätmetod
korrelerar med den visuella upplevelsen. Syftet med studien var att finna vilka samband som råder
mellan tryckkvalitet som uppmäts med instrument och den subjektiva tryckkvalitet som uppfattas av det
mänskliga ögat. I undersökningens första del gjordes instrumentella mätningar med STFI InkJet Test på
olika typer av papper. I efterföljande del utfördes en perceptionsstudie där inkjettryck med olika motiv
bedömdes visuellt av en testpanel om 15 personer med metoderna rangordning och magnitudestimering.

Resultaten visar att både färg- och skärpemåtten har en stark korrelation med den visuella upplevelsen,
vilket tyder på att STFI InkJet Test är en bra utvärderingsmetod även med avseende på perception.
Korrelationskoefficienten r låg över 0,9 för de viktigaste testerna för färgomfång och skärpa.

inkjet, tryckkvalitet, perceptionsstudie



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Kajsa Almgren



Inkjet tryckkvalitet- Korrelation mellan instrumentella och perceptuella mätmetoder 
 

 

  
 

SAMMANFATTNING 

Tryckkvalitet för tryck med inkjetteknik kan kvantifieras på en rad olika sätt, 
bland de viktigaste är färgåtergivning och skärpa. STFI InkJet Test utvärderar 
just dessa. Frågan är om denna mätmetod korrelerar med den visuella 
upplevelsen. Syftet med studien var att finna vilka samband som råder mellan 
tryckkvalitet som uppmäts med instrument och den subjektiva tryckkvalitet 
som uppfattas av det mänskliga ögat. I undersökningens första del gjordes 
instrumentella mätningar med STFI InkJet Test på olika typer av papper. I 
efterföljande del utfördes en perceptionsstudie där inkjettryck med olika motiv 
bedömdes visuellt av en testpanel om 15 personer med metoderna rangordning 
och magnitudestimering. 
 
Resultaten visar att både färg- och skärpemåtten har en stark korrelation med 
den visuella upplevelsen, vilket tyder på att STFI InkJet Test är en bra 
utvärderingsmetod även med avseende på perception. 
Korrelationskoefficienten r låg över 0,9 för de viktigaste testerna för 
färgomfång och skärpa. Korrelationen var starkast för de bilder som kom 
direkt från tryckformen medan de motiv som hade svagare anknytning till 
mätvärdena gav en väntat lägre korrelation. De lägsta skillnader mellan prover 
som visuellt kunde urskiljas låg för gamutarean på cirka 350 enheter och för 
skärpa med avseende på blurriness cirka 1,6 µm, och med avseende på line 
width cirka 0,002 mm. 
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SUMMARY 

Inkjet print quality can be quantified in different ways, among the most 
important ones are colour reproduction and print sharpness, at STFI-Packforsk 
the STFI-InkJet Test is used to evaluate these. The question is if this method 
correlates with the visual experience. The aim of this study was to find existing 
correlations between the print quality measured with instrumental methods and 
the subjective print quality detected by the human eye. The first phase of the 
study consisted of instrumental measuring with STFI InkJet Test on different 
types of paper. The following phase consisted of a perception study where 
different inkjet prints were evaluated visually by a test panel by using the 
methods ranking and magnitude estimation. 
 
The results show that both the colour and print sharpness measurements have 
a strong correlation with the visual experience, which imply that the STFI InkJet 
Test is a good evaluation method with respect to the perception. The 
correlation coefficient was over 0,9 for the most important tests of colour 
gamut and print sharpness. The correlation was strongest for the images from 
the test form while a more complex motif gave a weaker correlation as 
expected. The smallest difference in print quality that visually could be 
discerned was approximately 350 units in gamut area and 1,6 µm for blurriness 
and 0,002 mm for line width.  
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1. INLEDNING 
Tryckkvalitet för inkjettryckta papper kan mätas på en rad olika sätt. Optisk färgdensitet, 
färgomfång, tryckskärpa, mottling och punktförstoring är exempel på vanligt 
förekommande mätmetoder. På STFI-Packforsk används STFI InkJet Test, som bygger 
på vedertagna ISO-metoder, för att bestämma färgåtergivning och tryckskärpa (blödning 
och linjeutvidgning). Tryckkvalitet är emellertid en individuell upplevelse. Den 
instrumentellt uppmätta tryckkvaliteten måste ha en anknytning till det subjektiva 
synintrycket för att vara meningsfull, det är just kopplingen mellan dessa som ska 
undersökas i denna studie. 

1.1 SYFTE 
Studien syftar till att finna vilka samband som råder mellan den tryckkvalitet som 
uppmäts med instrument och den subjektiva tryckkvalitet som uppfattas av det 
mänskliga ögat. De tryckegenskaper som ska studeras är färgåtergivning samt 
tryckskärpa. De instrumentella mätningarna görs med STFI InkJet Test på kommersiella 
papper av olika kvaliteter, dessa ska sedan jämföras med det visuella intrycket, bedömt 
av en testpanel. 

1.2 MÅL 
Målet är att se hur väl de instrumentella mätningarna korrelerar med de perceptuella 
testerna. På så vis ska en uppfattning fås om hur bra de instrumentella mätningarna är 
som utvärderingsmetod för tryckkvalitet med avseende på färgåtergivning och 
tryckskärpa. Vidare ska undersökas hur små skillnader i de instrumentella mätvärdena 
som kan uppfattas visuellt. 

1.3 METOD 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att få kunskap om vad som gjorts på 
området. Tryckformen till STFI InkJet Test trycktes på 38 olika papper på två 
inkjetskrivare av olika märken och med olika typer av färg, detta för att få ett brett 
underlag med varierande kvalitet till de kommande testerna. De färdiga trycken 
utvärderades sedan på instrumentell väg i STFI-Packforsks trycklaboratorium i 
Stockholm. De tryckkvalitetsparametrar som studerades var tryckets färgdensitet, 
färgomfång, blödning och linjeutvidgning. Sedan följde de perceptuella 
tryckutvärderingarna i STFI-Packforsks perceptionslaboratorium. Dessa utformades i 
samråd med experter inom området perceptuell tryckutvärdering. En testpanel om 15 
personer deltog vid de perceptuella testerna. Utvärderingsmetoderna som användes var 
rangordning och magnitudestimering. 
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2. TEORI  
Olika teoriområden som rör denna studie beskrivs i avsnitten: färglära, skrivare, 
tryckpapper, tryckkvalitet och perceptionsstudier.  

2.1 FÄRGLÄRA 
Färgläran behandlar tre områden som har med färg att göra: 
 

1. Ögats funktion och hur det uppfattar färger. 
2. Hur färg beskrivs genom att klassificera färgerna i olika system, baserat på 

fysikaliska beräkningar och/eller hur människan uppfattar färgerna.  
3. Hur färg hanteras på olika tryckmedier som bildskärmar, i tryck med mera. 

2.1.1 Färgperception 

Färger handlar om hur ögat uppfattar elektromagnetiska vågor i våglängder mellan 380 
till 780 nm. Ögats ljusreceptorer, stavarna och tapparna, är känsliga för ljusvågorna i 
olika våglängdsintervall. Stavarna och tapparna omvandlar infallande ljusvågor till 
nervimpulser som förs via den optiska nerven till hjärnan för tolkning [4]. Stavarna ger 
vårt mörkerseende och gör att vi kan se i mycket dålig belysning, dock bara i gråskala. 
Tapparna finns i tre olika varianter och gör att vi kan se olika färger vid normal 
belysning. De har olika känslighetsområden och tolkar vågor i olika våglängdsintervall 
som motsvarar färgerna röd, grön och blå. Figur 2-1 visar tapparnas 
känslighetsområden [4, 7]. 
 

Figur 2-1 Tapparnas känslighetsområden. 
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2.1.2 Färgrymd 

En färgrymd är antalet kulörer som ett visst färgsystem, till exempel CMYK eller CIELab, 
kan skapa. I tryck påverkas färgrymden av vilken typ av tryckfärg som används, vilken 
tryckmetod som brukas samt vilket papper (eller annat tryckmedium) som används vid 
tryckningen [5]. 

2.1.3 Färgsystem 
Det finns en mängd olika system för att klassificera färger i tryck, på displayer med 
mera. Färg kan mätas fysikaliskt och/eller efter visuell upplevelse. Färger uppfattas olika 
från person till person vilket gör de svåra att klassificera. Bland de mest använda 
färgsystemen är olika varianter av CIE systemet [5]. 

2.1.3.1 CIELab 
CIELab är en variant av det enhetsoberoende färgsystemet CIE (Commision 
International d’Eclairage). CIELab bygger på grundliga tester på hur människor 
uppfattar olika färger. Genom testerna skapades en standardobservatör som står för 
hur en genomsnittsperson tolkar färger. CIELab bildar med värdena L*, a* och b* på 
varsin axel en tredimensionell färgrymd (figur 2-2). L står för färgens ljushet eller 
luminansen och går från svart = 0 till vitt = 100, a* indikerar positionen mellan grönt 
(-a*) och rött (+a*) och b* står för positionen mellan blått (-b*) och gult (+b*). En viss 
sträcka i färgrymden ger samma färgskillnad oavsett var i rymden den är. CIELab är det 
färgsystem som används mest i den grafiska branschen [4, 7]. 
 

 

Figur 2-2 CIEL*a*b* färgsystem. 
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2.1.3.2 CMYK 
Det färgsystem som används för trycksaker är CMYK, vilket står för primärfärgerna cyan 
(C), magenta (M), gul (Y) och svart (K). Trycksaken byggs upp av olika stora 
rasterpunkter som genom subtraktiv färgblandning bildar många olika färger. Grunden i 
subtraktiv färgblandning är vitt och ju fler färger som läggs samman desto mörkare blir 
det. Då primärfärgerna C, M och Y läggs samman fås svart, se figur 2-3. I teorin behövs 
alltså ingen svart färg vid tryckning, men i praktiken blir färgen oftast inte riktigt svart 
och misspass kan uppstå då de tre primärfärgerna ska tryckas på varandra. Dessutom 
brukas överflödigt med färg då tre olika färger krävs för att skapa svart, därför används 
nästan alltid en separat svart tryckfärg tillsammans med primärfärgerna [5]. 

2.1.3.3 RGB 
RGB är det färgsystem som används i ljuskällor, monitorer och tv-apparater. 
Grundfärgerna är rött, grönt och blått (RGB). Systemet bygger på additiv färgblandning 
som betyder att ljus adderas ju fler färger som läggs till. Utgångspunkten är svart och då 
alla grundfärgerna läggs samman uppstår vitt. Sekundärfärgerna blir cyan, magenta och 
gul, se figur 2-4 [5]. 
 

   

           Figur 2-3 Subtraktiv färgblandning.               Figur 2-4 Additiv färgblandning. 
 

2.2 SKRIVARE 
Idag finns ett enormt utbud av skrivare i olika kvalitets- och prisklasser för kontors- och 
hemmabruk. De vanligaste typerna av skrivare är laserskrivare och inkjetskrivare, 
sublimeringsskrivare förekommer också. Laserskrivare bygger på den xerografiska 
processen. Sublimeringstekniken är relativt dyr och de används mest för overhead- och 
fotoutskrifter. Den teknik som används i denna studie är dock inkjet och den beskrivs 
närmare i följande kapitel [5]. 

2.2.1 Inkjet 
Inkjetskrivare har vuxit mycket i popularitet de senaste åren, mycket tack vare 
förbättrad tryckkvalitet och lägre inköpspris. Idag är inkjetskrivare de vanligaste 
skrivarna på privatmarknaden, nackdelen är att de är kostsamma i drift på grund av dyrt 
förbrukningsmaterial. Kärnan i inkjetskrivaren är skrivhuvudsenheten som består av en 
eller flera bläckpatroner och skrivhuvud med en matris av munstycken som skjuter ut 
bläckdroppar mot substratet. Skrivhuvudet är antingen integrerat i bläckpatronen och 
kasseras då med den tomma bläckpatronen eller så är skrivhuvudet integrerat i 
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skrivaren och håller då hela skrivarens livstid. Skrivhuvudsenheten drivs av en motor 
som för den fram och tillbaka över papperet samtidigt som munstycken skjuter ut små 
bläckdroppar från cirka 10 µm i diameter på given signal. Inkjet-tekniken kan delas in i 
två huvudtekniker som på engelska kallas drop-on-demand och continuous inkjet. 

2.2.1.1 Drop-on-demand 
Drop-on-demand innebär att en bläckdroppe skjuts ut från skrivhuvudet bara mot de 
punkter på substratet som ska tryckas. Denna inkjetteknik används i majoriteten av 
skrivare för kontors- och hemmabruk och där återfinns varianterna thermal- och piezo 
electric inkjet. Vid thermal inkjet värms bläcket upp så att en gasbubbla bildas och tvingar 
ut bläckdroppe ut från behållaren. Då bubblan kollapsar uppstår ett vakuum som suger 
in nytt bläck i munstycket. Figur 2-5 visar exempel på thermal inkjet med utskjutning 
från sidan. Denna metod används av bland andra Hewlett Packard och Canon. Den 
piezoelektriska metoden fungerar genom att en elektrisk puls får en piezo-keram att 
vibrera. Piezo-keramen trycker på ett membran i munstycket och när membranet 
buktar inåt färgkanalen tvingas en bläckdroppe att lämna munstycket. Då membranet 
buktar tillbaka sugs nytt bläck in i kanalen, se exempel på piezo electric inkjet i figur 2-6 
[10, 12]. 
 

                       

Figur 2-5 Thermal inkjet [12].      Figur 2-6 Piezo electric inkjet [12]. 
 

2.2.1.2 Continuous inkjet 
Continuous inkjet är den äldsta inkjet-tekniken och används främst i höghastighetstryck 
på bland annat förpackningar och etiketter. Munstycket sänder ut en kontinuerlig ström 
av små droppar genom ett elektriskt fält och en deflektor. I ett binärt deflektionssystem 
får de droppar som inte ska tryckas en elektrisk laddning och länkas av till en kanal för 
återanvändning. Oladdade droppar sänds obehindrat vidare mot substratet för att 
tryckas, se figur 2-7. I ett multipelt deflektionssystem laddas alla droppar och böjs sedan 
av i olika nivåer, antingen till återanvändningskanalen eller till olika nivåer på substratet. 
En nackdel med continuous inkjet är att hårdvaran för laddning av droppar och 
avlänkningssystemet gör tekniken mer komplicerad och dyr än drop-on-demand. En 
fördel är å andra sidan att dropparna kan göras mycket små [10, 12]. 
 



Inkjet tryckkvalitet- Korrelation mellan instrumentella och perceptuella mätmetoder 
 

 

6  
 

 

 

Figur 2-7  Continuous inkjet [12]. 

2.2.2 Bläck 

Bläck till inkjetskrivare består huvudsakligen av lösningsmedel och färgämnen. 
Lösningsmedlet kan vara vatten, alkohol eller en blandning av båda. Icke vattenbaserade 
bläck används främst i industrin eftersom de kan innehålla giftiga ämnen, kan vara 
brandfarliga och är allmänt dyrare. Bläck för kontors- och hemmabruk är oftast 
vattenbaserat. Färgämnet kan bestå av färgpigment eller färgämnen lösta i 
lösningsmedlet. I många skrivare används pigmenterat bläck för svart färg och lösta 
färgämnen för cyan, magenta och gult. De pigmenterade färgerna har en god 
beständighet mot ljus och fukt. De lösta färgämnena ger i regel ett större färgomfång än 
de pigmenterade, men är å andra sidan känsligare för ljus och fukt. En fördel är att de är 
billigare än de pigmenterade färgerna och att de har mindre tendens att täppa till 
skrivarmunstyckena [1, 12]. 

2.3 TRYCKPAPPER 
Papper är ett naturmaterial som till största del består av cellulosafiber som utvinns ur 
träved. Fibrerna bearbetas på mekanisk eller kemisk väg till pappersmassa som sedan 
förädlas till papper. Mekanisk massa består av träfibrer från barrträd som maskinellt 
mals till en pappersmassa. Mekanisk massa ger papperet högre opacitet. Kemisk massa 
består av en blandning av långfibriga barrträdsfibrer och kortfibriga lövträdsfibrer. Den 
kemiska massan bearbetats genom kokning och tillsatser av kemiska ämnen och ger 
papperet bättre styrka. Papper som innehåller mer än 90 % kemisk massa och mindre 
än 10 % mekanisk massa kallas trähaltigt. Det är gulgrått i tonen och används 
exempelvis till tidningspapper och kataloger. Papper som däremot innehåller mindre än 
90 % kemisk massa och mer än 10 % mekanisk massa kallas träfritt papper. Detta är 
vitare och starkare än det trähaltiga och används till de flesta typer av trycksaker. 
Papper innehåller nästan alltid olika fyll- och limämnen. Limämnena gör att papperet 
motstår fukt bättre medan fyllmedlet ger en jämnare yta, ökar opaciteten (mindre 
genomskinligt), samt förbättrar färgupptagning [3, 11]. 
 
En viktig egenskap hos papper är dess vithet. I fyrfärgstryck (CMYK) talar man om 
papperets färg som en femte tryckfärg. Trots blekprocessen vid papperstillverkningen 
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finns alltid lite av ämnet lignin kvar som gör att papperet ser gulaktigt ut. Det beror på 
att ligninet absorberar ljuset i de blå våglängderna. För att motverka detta tillsätts blått 
färgpigment och/eller fluorescerande vitmedel som absorberar ljus i UV-spektrumet 
och sänder ut ljus i de blå våglängderna, vilket gör att papperet ser vitare ut [9]. 

2.3.1 Bestrykning 

Till kategorin obestruket papper hör de flesta enklare kontors- och kopieringspapper. 
De ger en acceptabel kvalitet för enklare trycksaker. För att få bättre tryckegenskaper 
bestryks papperet. Bestrykningssmeten består av pigment (för inkjetbestrykningar 
vanligtvis silica eller modifierad kalciumkarbonat), bindemedel (exempelvis 
polyvinylalkohol eller stärkelse) och tillsatskemikalier. Fördelar som en bestrykning kan 
ge är bland annat en jämnare yta, bättre tryckbarhet, högre reflektans, bättre 
färgåtergivning, högre opacitet och mindre blödning. Papperet kan vara bestruket på en 
eller båda sidor. Exempel på beskstrukna papper är fotopapper, samt papper för 
tidskrifter och broschyrer [1, 3]. 

2.3.2 Inkjetpapper 

Tryckning med inkjettekniken ställer högre krav på papperet än många andra 
trycktekniker på grund av den känsliga processen då bläckdropparna möter papperet. 
Vid kontakt med substratet sprids bläckdroppen både i sidled och djupled, vilket har en 
negativ inverkan på tryckkvaliteten. Ett av de största problemen med inkjet är blödning 
vilket innebär att angränsande färger flyter in i varandra. Detta problem minskar med 
användning av speciella inkjetpapper. Dessa papper motverkar att färgen flyter ut, vilket 
ökar skärpan. I det ideala fallet stannar också färgämnet kvar nära ytan så att 
färgdensiteten blir hög samtidigt som lösningsämnet absorberas snabbt in i papperet så 
att smetning undviks. Nackdelen med inkjetpapper är att de är många gånger dyrare än 
vanligt kontorspapper [5]. 

2.4 TRYCKKVALITETSPARAMETRAR 
De tryckkvalitetsparametrar som ska studeras i detta arbete är färgåtergivning och 
skärpa. Dessa kan i sin tur klassificeras på olika sätt som presenteras närmare i följande 
avsnitt. 

2.4.1 Optisk densitet 

Densitet för tryckta färgytor definieras av hur mycket infallande ljus som absorberas i 
ytan. Av en viss mängd infallande strålning kommer alltid en viss mängd att absorberas i 
papperet. Ju mer som absorberas desto högre densitet har färgen. 
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2.4.2 Färgomfång 

Färgomfång eller gamut area är ett sätt att beskriva hur bra färgåtergivning är på ett visst 
papper med en viss tryckmetod. Arean utgörs av a* och b* värdena för färgerna cyan, 
magenta, gul, röd, grön, och blå, så att de bildar en sexhörning. Ju större gamutarean är 
desto fler färger kan systemet återge. Gamutarean kan vara förskjuten åt något håll så att 
den till exempel bättre återger gula toner än blå. Gamutarean är i denna studie samma 
sak som CIELabs färgrymd utan ljushetsaxeln L*. Figur 2-8 visar exempel på ett 
obestruket papper med ett litet färgomfång och ett inkjetpapper med ett större 
färgomfång. 

 
Figur 2-8 Gamut area. 

2.4.3 Blödning 

Att två färger flyter in i varandra efter tryckning benämns blödning eller blurriness på 
engelska. Måttet indikerar hur distinkt övergången från en ideal linje till bakgrundsfärgen 
är. Blödningen uppmäts som medelavståndet mellan två inre tröskelvärden som är 25 % 
och 75 % av avståndet från ett värde på linjen till ett tröskelvärde mellan linje och 
bakgrund (se figur 2-12). Figur 2-9 visar exempel på blödning. 
 

Figur 2-9 Exempel på blurriness. 

 

Acceptabel Stor blurriness Ideal (digital) 

Stora, färgade punkter = 
obestruket papper 
 
Små svarta, punkter = 
bestruket papper 
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2.4.4 Linejeutvidgning 

Linjeutvidgning eller line width på engelska är linjens utökade medelbredd som uppstår 
på grund av spridning av bläcket i papperet. Den utökade linjen står i förhållande till en 
ideal linje. Figur 2-10 visar exempel på linjeutvidgning. 

 

 
Figur 2-10 Exempel på line width. 

2.4.5 Definitioner för skärpeberäkningar 

 

 

Figur 2-11 Definition av mått för bestämning av skärpa [13]. 
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Figur 2-12 Histogram över pixelfrekvenser mot gråskalevärden för en linje mot gul bakgrund. 

Te
Ideal (digital) Acceptabel Stor line width

Te
Ideal (digital) Acceptabel Stor line width
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Då blurriness och line width beräknas i Matlab används följande beräkningar. 
Nedan ges definitionen för medelpositionen my+, för den övre delen av linjen y+ i figur 
2-11. Samma definition gäller även för den undre delen av linjen y- [13]. 
 

 +my =
1
l

y+0

l

∫ (x)dx     (1) 

 
Motsvarande beräkning som ekv. (1) med de inre tröskelvärdena T25 och T75 är: 
 

 75+my =
1
l

y+750

l

∫ (x)dx    (2) 

 25+my =
1
l

y+250

l

∫ (x)dx    (3) 

 
Line width (lw) och blurriness (bl) definieras då som: 
 

 lw  = −+ − mymy     (4) 

 bl  =
1
2

((my+75 − my+25) + (my−75 − my−25))   (5) 

 

2.5 PERCEPTIONSSTUDIER 
Tryckkvalitet definieras inte enbart av instrumentellt mätbara faktorer, som till exempel 
flammighet, vithet och färgomfång. Tryckkvalitet är också något subjektivt som alla 
människor upplever. Vissa variationer i instrumentella mätningar kan inte upptäckas 
med blotta ögat och vissa faktorer är viktigare än andra för den totala upplevda 
tryckkvaliteten. Det är viktigt att studera den perceptuella tryckkvaliteten just för att få 
en uppfattning om vilka faktorer som väger tyngst då ett tryck betraktas. Med hjälp av 
de perceptuella studierna kan också de instrumentella mätmetoderna förbättras så att de 
bättre överensstämmer med det visuella. Som nämnts tidigare så upplever människor 
tryck på olika sätt. Detta gäller både individer emellan men också hos samma individ, 
beroende på exempelvis tillfälle och plats. Eftersom mänskliga intryck är så varierande 
är perceptionen av tryck inte alltid konsekvent. Många faktorer har betydelse för den 
visuella upplevelsen. Dessa kan vara yttre såsom belysning, betraktningsvinkel, 
tryckmotiv, bakgrundsfärg och angränsande objekt. De kan också bero på individens 
ålder, kön tidigare erfarenhet, sinnesstämning, konkurrerande sinnesintryck och så 
vidare. För att få en så representativ perceptionsstudie som möjligt gäller det att 
minimera variationerna genom att utforma testerna med alla dessa aspekter i åtanke. 

2.5.1 Omgivning 
Omgivningen för perceptionsstudier bör hållas neutral så att den inverkar på testerna så 
lite som möjligt. Bakgrund och närliggande objekts färg, storlek och struktur med mera 
får provernas färger och ljushet att uppfattas olika. Därför är det standardiserat att golv, 
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tak och testytor i testlokalen är neutralt grå och matta. Ljuset ska (enligt ISO 3664) vara 
2000 lux ± 500 lux vid betraktningsytan och anpassat så att det inte på någon punkt är 
svagare än 75 % av luminansen i mitten. Normalt används belysningen D50 som 
simulerar inomhusbelysning. Testlokalen ska dessutom vara befriad från distraherande 
sinnesintryck (ljud och lukter) [6, 8]. 

2.5.2 Testpanel 

Testpersonens bedömning påverkas av tidigare erfarenheter, ålder och kön och bör 
därför varieras i en studie. Färgsynen varierar mellan individer. Olika sorter och grader 
av färgblindhet (vilket är relativt vanligt) gör att färgerna uppfattas olika [6, 8]. Därför är 
det lämpligt att göra någon slags kontroll av synen inför ett perceptionstest. 
 
Tillförlitligheten i perceptionsstudier ökar givetvis med ett ökat antal testpersoner. 
Dessa studier är dock mycket tidskrävande varför avvägningen mellan tid och budget 
måste göras. Några givna standarder för antalet testpersoner i en perceptionsstudie finns 
inte. Antalet beror på vilken testmetod och vilken typ av testpersoner som används. En 
expertpanel kräver till exempel färre deltagare än en panel med lekmän. 
Rekommendationer säger dock att minst tio personer bör ingå och att tillförlitligheten 
ökar avsevärt vid ett antal mellan 20-50 personer [2, 8]. 

2.5.3 Utförande 

Testpersonerna ska ha så likartade testförhållanden som möjligt. Det innebär att de får 
samma instruktioner, att testet utförs på samma sätt och på samma plats. Det är viktigt 
att försäkra sig om att testpersonen förstår uppgiften och har förmågan att detektera 
skillnader i den studerade parametern. Till exempel får testpersonen utföra ett exempel 
på den kommande uppgiften. 

2.5.4 Metoder vid perceptionsstudier 

Det finns en mängd olika metoder att använda vid perceptionsstudier. Vilken som är 
den lämpligaste metoden beror på faktorer som till exempel frågeställning och antal 
testpersoner. 

2.5.4.1 Rangordning 
Rangordning är en snabb och enkel metod att använda vid perceptionsstudier. 
Testpersonen får helt enkelt placera ett antal prover i rangordning efter en viss 
kvalitetsaspekt, till exempel glans, vithet, eller skärpa. Komplexiteten i uppgiften ökar 
drastiskt med antalet prover. För att korrekt utföra uppgiften måste alla prover jämföras 
med alla, varför det är lämpligt begränsa antalet prover vid utförande av rangordning [2, 
8]. 

2.5.4.2 Parvis jämförelse 
Metoden parvis jämförelse är en indirekt skalningsmetod som är lämplig att använda då 
små skillnader mellan prover ska detekteras. Metoden går ut på att alla möjliga parvisa 
kombinationer av ett antal prover jämförs. Testpersonen avgör vilket av två prover som 
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har större magnitud med avseende på en viss stimulus. Samtliga parvisa jämförelser förs 
in i ett testformulär i matrisform där proverna tilldelas poäng baserat på hur många 
gånger dess magnitud bedömdes som större eller mindre. Med hjälp av poängen kan 
sedan en intervallskala med de ingående proverna beräknas fram. Metoden är enkel att 
utföra för testpersonen eftersom bara två prover jämförs i taget. Nackdelen är att 
testerna är mycket tidskrävande och lämpar sig bäst för jämförelser av ett fåtal prover [2, 
8]. 

2.5.4.3 Magnitudestimering 
Magnitudestimering är en direkt skalningsmetod och innebär att testpersonen 
poängsätter prover efter en valfri eller fix skala så att poängen motsvarar magnituden på 
den bedömda kvalitetsfaktorn. Provernas poäng ska återspegla relationerna i upplevd 
kvalitet mellan prover. Det betyder att ett prov som upplevs som dubbelt så bra som ett 
annat, ges dubbelt så hög poäng. Ett prov som upplevs som hälften så bra ges halva 
poängen och så vidare [6, 8]. 

2.5.5 Korrelationskoefficienten 

Korrelationskoefficienten beskriver linjärt beroende mellan två variablers magnituder. 
Korrelationskoefficienten benämns också som enbart variablernas korrelation. 
Korrelationen varierar mellan -1 och 1 där 0 betyder att variablerna varierar helt 
oberoende av varandra. Då korrelationen är 1 råder fullständigt positivt linjärt beroende. 
Då den är -1 råder fullständig negativ korrelation vilket betyder att den ena variabeln 
ökar samtidigt som den andra minskar linjärt [6, 15]. 
 
Om man har n mätningar av variablerna X och Y som skrivs xi och yi där i=1, 2, 3…n, 
kan Pearsons korrelationskoefficient användas för att estimera korrelationen. 
 
Pearsons korrelationskoefficient: 
 

 rxy =
(x i − x)(y i − y)∑
(n −1)sxsy

   (7) 

 
där x och y är sampelmedelvärdet av xi och yi, sx och sy är sampelstandardavvikelsen av 
xi och yi [15]. 
 
För att få ett värde på hur stor del av variabiliteten i Y som kan anses vara beroende X, 
beräknas determinationskoefficienten. Denna är helt enkelt korrelationskoefficienten i 
kvadrat och visar då styrkan i sambandet. 
 
R2 = determinationskoefficienten mellan xi och yi 
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3. GENOMFÖRANDE 
Den praktiska delen av studien inleddes med tryckning av samtliga papper. Sedan följde 
de instrumentella mätningarna av skärpa och färgåtergivning. Till sist utfördes den 
perceptuella studien. Nedan beskrivs dessa steg i närmare detalj. 

3.1 PAPPER 
Ett brett spektra av papperskvaliteter var önskvärt för att få tryck av skiftande kvalitet. 
Merparten var inkjetpapper men även bestrukna offsetpapper, tidningspapper och 
arkivpapper användes. Bland inkjetpapperna finns obestruket kontorspapper, 
inkjetpapper, lätt bestrukna inkjetpapper och fullbestrukna fotopapper av glansig och 
matt kvalitet. Både papper ämnade för specifika skrivarmärken såsom Canon, Hewlett 
Packard och Epson finns representerade liksom de som är ämnade att användas 
universellt, oberoende av skrivartyp. Totalt 38 papper testades, se komplett lista i tabell 
3-1. Papperna har grovt kategoriserats efter användningsområde. 
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Tabell 3-1 Papperskvaliteter användna i studien. 
Kod  Varunamn Märke Vikt i g/m 2 

 Fotopapper    
G Photo Quality Ink Jet Paper Epson 102 
X Matte Photo Paper Nordic Office 260 
Y High Glossy Photo Paper Nordic Office 260 
Z Matte Photo Paper Canon 170 
Å Glossy Photo Paper Canon 190 
Ä Photo Quality Glossy paper Epson 141 
Ö Photo Paper S041140 Epson 194 
a’ Photo paper High-Gloss HP 280 
b’ Photo Paper Satin-matt HP 240 
 Bestruket inkjetpapper    

R Everyday Photo Paper HP 170 
S High Resolution Paper Canon 106 
h’ Presentation paper Kodak 105 
 Inkjetpapper    

C Bubble jet paper LC 301 Canon 84 
D Bright White Ink Jet Paper HP 90 
F Matte Paper heavyweight Epson 167 
Q Everyday Inkjet HP 80 
g‘ Ink jet plain paper Epson 80 
 Kontorspapper    

A Multicopy  Stora Enso 80 
B Yes Color Copy UPM  100 
E Future Imagetech UPM  100 
H Volymax 660066 Carl Lamm 80 
I Effecto 659066 Carl Lamm 80 
J Color Copy 667166 Carl Lamm 100 
K Color Copy 667366 Carl Lamm 160 
L Color Copy 667466 Carl Lamm 200 
M Color Copy Nature 668066 Carl Lamm 100 
N Data Copy M-Real 80 
O Home & Office HP 80 
P 4CC Stora Enso 130 
W Inkjet + Laser Avery 90 
I’ Fjölnotapappir Penninn - 
 Bestruket offsetpapper    

T Matt ARCTIC 150 
U Silk ARCTIC 150 
V Gloss ARCTIC 150 
d‘ “Laboratoriellt bestruket papper”  - 90 
 Tidnings-, arkivpapper    

c’ Svenska magazine SCA Paper 49 
f’ ”Tidningspapper”  - 45 
e’ svenskt arkiv Tumba bruk 80 
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3.2 TESTFORM 
Testformen till STFI InkJet test består av fyra fält med linjer för mätning av olika 
skärpemått samt sju färgfält som används till att mäta färgåtergivning. Se figur 3-1.  
Överst på testformen finns linjefälten. Två rutor består av tre olika tjocka svarta linjer på 
gul botten och två av tre olika tjocka blå (C+M) linjer på gul botten. I två av rutorna är 
linjerna orienterade längs med utskriftsriktningen och i de två andra är linjerna 
orienterade vinkelrätt emot den. Anledning till linjeorientering och färgval är att 
linjernas skärpa kan variera beroende på deras orientering i förhållande till 
skrivarmunstyckets traverseringsriktning samt val av färgtyp. De homogena färgfälten 
består av 100 % cyan, magenta, gul och svart samt i den nedre raden av 200 % röd 
(M+Y), grön (C+Y) och blå (C+M).  
 

 

 
Figur 3-1 Testform. 



Inkjet tryckkvalitet- Korrelation mellan instrumentella och perceptuella mätmetoder 
 

 

16  
 

 

3.3 UTRUSTNING 
Den utrustning som användes vid de instrumentella mätningarna finns listade i tabell 3-
2. Två skrivare som bygger på olika tekniker ingick i studien. Skrivare 1 bygger på 
thermal inkjet-teknologin och har lösliga CMY-bläck och pigmenterat K-bläck. Skrivare 2 
bygger på den piezoelektriska tekniken och har pigmenterat CMYK-bläck. 
 
 
 Tabell 3-2 Utrustning för tryckutvärdering. 

 

3.4 TRYCKNING  
Testformen, skapad i Micrografx Designer, trycktes på samtliga papperskvaliteter i 
dubbla exemplar på både skrivare 1 och 2. Inställningarna hölls konstanta på vanlig eller 
plain papperskvalitet för att förhållandena skall bli jämförbara då det inte finns 
inställningar för alla olika papperskvaliteter. Studiens syfte är inte heller att utvärdera 
pappernas kvalitet. Utskriftskvaliteten sattes till normal, anpassad för text- och 
bildutskrift. Inför tryckning installerades nya bläckpatroner och munstyckena 
rengjordes. Efter tryck fick proverna ligga och torka i 30 minuter för att undvika 
smetning av bläck. 

3.5 INSTRUMENTELLA MÄTNINGAR 
De instrumentella mätningarna utfördes i trycklaboratoriet på STFI-Packforsk i 
Stockholm. Laboratoriet har en relativ luftfuktighet på 50 % och temperaturen hålls 
konstant på 23°C. 

3.5.1 Färgåtergivning 

Färgdensiteten och a* och b* värdena mättes med en spectrodensitometer. 
Spectrodensitometern är ett mätverktyg som används för att få ett optiskt mätvärde på 
hur mycket tryckfärg som lagts på papperet. Tryckdensiteten ökar ju mer färg som läggs 
på (till en viss gräns), samtidigt som den tryckta ytans reflektivitet minskar. Instrumentet 

Skrivare:  
Skrivare 1 - Hewlett Packard DeskJet 970 Cxi 
Skrivare 2 - Epson Stylus C82 
 
Utvärderingsutrustning: 
X-Rite 938, Spectrodensitometer 
Agfa Duoscan T2500, Scanner 
 
Mjukvara: 
Matlab 7.0 (The Mathworks, Inc) 
Sigmaplot 2000, (Systat) 
Micrografx Designer 7.1 (Micrografx, Inc.) 
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är en reflektometer som lyser upp provet med 45° infallsvinkel och mäter vinkelrätt mot 
planet. Tryckdensiteten D ges av: 
 

 D = lg
R∞

Rtryck

   (6) 

 
 ∞R = reflektansfaktorn för papperet 

 tryckR = papperets tryckta yta 

 
Ekvationen anses stämma överens med upplevelsen av färgmättnad vid tryckning på 
papper [4]. 
 
Värdena beräknades på ett snitt av tre på varandra följande mätningar som togs 
slumpmässigt inom de olika färgfälten på testformen i figur 3-1. På färgfälten cyan, 
magenta, gul och svart mättes densitet samt a*- och b*- värdena. På den röda, gröna och 
blå ytan mättes värdena för a* och b*. Dessa värden användes sedan för att beräkna 
gamutarean för trycket med ett Sigmaplot 2000 makro. 

3.5.2 Tryckskärpa 

Till tryckskärpemätningarna användes en bordsskanner som värmts upp under 30 
minuter före användning och Matlab användes för bildbehandling. 
 
Testformen skars ut efter referensaxlarna som syns i figur 3-1, för att skanningen skulle 
utföras på exakt rätt koordinater. Ett matt vitt papper placerades mellan skannerlocket 
och testformen så att papper med låg opacitet inte kunde lysas igenom. 
 
De fyra linjerutorna på testformen skannades med upplösningen 2500 dpi, följt av 
bildbehandling med ett Matlab makro. De skannade bilderna konverterades till gråskala 
(0=ingen reflektans, 255=total reflektans). En representativ area av både linjen som 
skulle analyseras och bakgrunden användes för att erhålla ett histogram av 
pixelfrekvenser korresponderande till varje gråskalevärde. Ett tröskelvärde, T, (oftast i 
närheten av frekvensminimum) sätts och används för att beräkna blödning och 
linjeutvidgning (se avsnitt 2.4.5). I båda fallen indikerar ett lägre mätvärde en större 
skärpa. Ett medelvärde av skärpemåtten tas på de tre olika tjocka linjerna i varje ruta. 

3.6 PERCEPTUELL TRYCKUTVÄRDERING 
Nästa fas i arbetet var utförandet av perceptionsstudierna, den första studien med tryck 
från skrivare 1 (framöver studie 1) och den andra studien med tryck från skrivare 2 
(framöver studie 2). Perceptionsstudier är som form mycket tidskrävande att utföra och 
gör anspråk på paneldeltagarnas tid. Det är därför viktigt att noga planera studien så att 
man får ut så mycket information som möjligt på så lite tid som möjligt. Kvaliteten på 
bedömningarna sjunker också om testdeltagarna tröttnar. Förberedelserna består av val 
av testmetod, testform, papperskvaliteter samt preparering av prover och utformning av 
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testpanel. Följande avsnitt beskriver förberedelserna inför perceptionsstudien och 
avslutas med själva genomförandet. 

3.6.1 Perceptuell testform 

Till de perceptuella studierna valdes tre bildobjekt ut för test av färgomfång och skärpa. 
Till att börja med valdes en av de fyra linjerutorna från tryckformen ut för bedömning 
av skärpa, se figur 3-2. Den valda rutan gav störst variationer i skärpa vid de 
instrumentella mätningarna varför den var mest intressant att använda vid 
perceptionstesterna. Bilden kallas framöver linjebild. 
 
Nästa objekt som också valdes ut för bedömning av skärpan var en ISO-bild 
föreställande en cykel, frukter och diverse objekt (framöver cykelbild), se figur 3-3. Detta 
för att testa huruvida skärpemätvärdena stämde överens med skärpan på en bild med ett 
motiv. Bilden innehåller många linjer och skarpa kanter varför den ansågs fungera som 
testbild för skärpa.  
 
För utvärdering av färgomfång valdes en färgrik ISO-bild föreställande grönsaker, frukter 
och spannmål (framöver skördebild), se figur 3-4. Ett alternativ hade varit att bedöma 
färgrutorna på testformen, men eftersom en bild innehåller många fler färger och 
nyanser ger det en mer rättvisande bild över färgomfånget, till skillnad från att bedöma 
en rad enfärgade färgfält. 
 
 
 

 

 
Figur 3-2 Linjebild, testbild till perceptionsstudie. 
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Figur 3-3 Cykelbild, testbild till perceptionsstudie. 
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Figur 3-4 Skördebild, testbild till perceptionsstudie. 
 

3.6.2 Provurval till studie 1 

Skördebilden och cykelbilden trycktes på nio respektive åtta olika pappersprover. 
Samma kriterier gällde som vid tryck av testformen. Papperssorterna valdes ut efter 
tryckresultatet från den instrumentella utvärderingen, från de med mycket låga 
mätvärden till de med mycket höga mätvärden, se figur 3-5. Det togs också hänsyn till 
att papper från olika kvalitetskategorier och av olika märken fanns representerade.  
 
För linjebilden valdes liksom för cykelbilden åtta papperssorter ut. Att skördebilden fick 
nio prover berodde på att mätvärdena spände över en stor skala och att skillnaderna inte 
skulle bli för stora i varje steg. Se tabell 3-3 för detaljerad information. 
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Figur 3-5  Provurval till färgomfångsstudie, röda och gula (ljusa) markeringar. 

 
Tabell 3-3 Prover till studie 1 med dess instrumentella värden. 

Skördebild : 
Prov 

Gamut area  
[enheter] 

Linjebild : 
Prov 

Blurriness 
[µm] 

Line width 
[mm] 

Cykelbild : 
Prov 

Blurriness  
[µm] 

Line width 
[mm] 

T 5810 T 46,5 1,31 c’ 48,89 1,21 
U 6390 L 41,1 1,14 e’ 41,44 1,16 
Q 7280 W 37,5 1,12 E 38,51 1,15 
N 7748 D 35,7 1,11 D 36,18 1,14 
I’ 8272 K 30,4 1,10 Å 35,42 1,13 
h’ 10670 Z 28,8 1,07 Z 33,03 1,13 
Z 11562 Ä 25,6 1,07 Ä 31,67 1,12 
R 12862 G 21,6 1,05 S 27,10 1,10 
Ä 14058       

3.6.3 Provurval till studie 2 

Åtta exemplar av linjebilden valdes ut från lägsta till högsta mätvärde i tryckskärpa. Åtta 
exemplar av skördebilden ingick också i studien och dessa trycktes vid samma tillfälle 
som proverna tryckta med skrivare 1. Detaljerad information om proverna finns i tabell 
3-4 nedan. 
 

   Tabell 3-4 Prover till studie 2 med dess instrumentella värden. 
Skördebild : 

Prov 
Gamut area  

[enheter] 
Linjebild : 

Prov 
Blurriness  

[µm] 
Line width 

[mm] 
R 4694 e’ 40,83 1,19 
I’ 5883 I’ 33,80 1,09 
X 6467 D 31,78 1,09 
O 6675 O 29,70 1,09 
B 6998 P 28,86 1,08 
W 7354 b’ 25,71 1,06 
A 7931 S 23,99 1,05 
a’ 9688 X 20,76 1,04 

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Prov

Skrivare 2
Skrivare 1
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3.6.4 Preparering av prover 
De tryckta papperna monterades på en självhäftande, styv plastskiva i exakt samma mått 
som bilden. De otryckta papperskanterna skars bort. Detta dels för att proverna skulle 
hålla bättre och dels för att papperets egenskaper såsom tjocklek, färg och struktur inte 
skulle ge testpanelen förutfattade meningar om papperskvaliteten. Alla prover 
markerades med en kod på baksidan så att testpersonen inte skulle få några ledtrådar om 
papperet och påverkas det. 

3.6.5 Testpanel 
Testpanelen bestod av anställda på STFI-Packforsk som frivilligt ställde upp efter att ha 
tillfrågats. Personerna hade varierande erfarenhet av tryckkvalitet och av att utföra 
perceptionstester. Cirka hälften föll under kategorin experter och hälften under 
kategorin lekmän. Till experter räknades de som på något sätt jobbar med tryckkvalitet 
och resterande räknades som lekmän. 
 
Två olika perceptionstester genomfördes. Vid båda tillfällena bestod panelen av 15 
personer, varav 5 kvinnor och 10 män. Vid första testet varierade åldrarna mellan 23 
och 54 år och genomsnittsåldern var 34,4 år. Vid den andra studien varierade åldrarna 
mellan 24 och 58 år och genomsnittsålder var 35,8 år. 
 
Innan testet kontrollerades testpersonernas färgsyn med Ishimaras test för färgblindhet. 
Testet består av olikfärgade prickar som föreställer en siffra, en labyrint eller ingenting. 
Bilderna är utformade så att personer med någon sorts färgblindhet inte kan urskilja 
motivet på en eller flera av dem. Synskärpan kontrollerades också genom att 
testpersonerna fick läsa en rad ur en telefonkatalog på en meters håll. 

3.6.6 Testlaboratorium 

Testerna genomfördes i perceptionslabbet på STFI-Packforsk i Stockholm. 
Testförhållandena är standardiserade i enlighet med ISO 3664. Golv, väggar och bord är 
målade i neutralgrått. Fönster är övertäckta och belysningen är specialdesignad så att 
ljuset faller jämnt över testbordet. I studierna användes D50 belysning. 

3.6.7 Testmetoder 

Den metod som användes vid perceptionsstudierna var rangordning. Den är enkel och 
relativt snabb att utföra och lämplig för ett antal om 8-9 prover som i detta fall. Den 
metod som var mest aktuell som alternativ var parvis jämförelse. Denna metod är dock 
ännu mer tidskrävande och är bäst för färre antal prover. Rangordningen ger dock ingen 
indikation om skillnaden i kvalitet mellan proverna, vilket parvis jämförelse ger. Därför 
bestämdes att rangordningen skulle följas upp av magnitudestimering. På så sätt visar 
testpersonerna hur de upplever provernas magnituder i relation till de andra. 

3.6.7.1 Urskiljbara skillnader i mätvärden 
Ett av målen med studien var att ta reda på hur små skillnader i mätvärdena för 
färgåtergivning och skärpa som visuellt var urskiljbart, även kallat JND, just noticeable 
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differrence. Vanligtvis definieras JND som det stimulivärde där 75 % av testpanelen ser en 
stimulus med detta värde som större än en referensstimulus [2]. Samma JND antogs gälla 
oberoende av ifall proverna tryckts i skrivare 1 eller 2. En blödning på exempelvis 3 µm 
i ett tryck med skrivare 1 antogs vara jämförbart med en blödning på 3 µm i ett tryck 
med skrivare 2. 
 
Testpersonernas rangordningar av skördebilden och linjebilden användes som underlag 
för att hitta minsta urskiljbar skillnad mellan proven. Dessa jämfördes med den 
instrumentellt uppmätta rangordningen av proverna. Endast två prover jämfördes i taget 
med början på prov 1 och 2, sedan 2 och 3 och så vidare. I de fall testpersonerna hade 
rangordnat proverna i samma ordning som mätvärdena räknades det som godkänt och 
om de rangordnat tvärtom räknades det som icke godkänt. I de fall som minst 75 % av 
testpanelen rangordnat proverna med godkänt resultat, räknades skillnaden dem emellan 
som urskiljbar. 

3.6.8 Utförande 

Perceptionsstudien genomfördes mellan december 2005 och januari 2006. Testerna 
utfördes på en testperson i taget under ledning av testledaren/författaren som gav 
samma instruktioner till samtliga deltagare. Både testperson och testledare bar grå 
laborationsrock och bomullsvantar vid hantering av prover. 
 
Proverna lades i slumpmässig ordning i en hög framför testpersonen. Testpersonen 
ombads att placera ut proverna i rangordning från lägst till högst upplevd kvalitet i 
skärpa eller färgomfång beroende på vilken av bildserierna som visades. Testpersonerna 
fick utan tidspress flytta runt proverna och jämföra från olika avstånd tills de kände sig 
nöjda. Följande uppgift var att utföra magnitudestimering på de prover de rangordnat. 
Testdeltagaren fick själv välja skala så länge talen översteg noll och de hade också 
möjlighet att sätta samma poäng på prover som ansågs vara oskiljbara. Poängen skrevs 
ned på en lapp vid varje prov. Samtliga värden, både poäng och rangordning, fördes in i 
tabeller av testledaren. Testpersonerna kunde inte se vilken typ eller fabrikat av papper 
som utvärderades och de hade heller ingen möjlighet att se resultaten från de andra 
deltagarna. En extra uppgift ingick på skördebildserien vilken var att testpersonen fick 
välja ut den bild som de personligen föredrog färgomfångsmässigt.  
 
Först utfördes studie 1 med tryck från skrivare 1 och sedan studie 2 med tryck från 
skrivare 2. 
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4. RESULTAT 
Först redovisas resultaten från de instrumentella mätningarna, följt av korrelationerna 
mellan instrumentell och perceptuell utvärdering. JND och personlig föredragen 
skördebild redovisas separat. Tryckresultaten för skrivare 1 och 2 kan bara jämföras vid 
de rådande inställningarna och säger inget om deras prestanda vid andra inställningar. 

4.1 INSTRUMENTELLT 
Skrivare 1 producerade generellt sett tryck med högre värden i färgomfång än skrivare 2. 
Däremot var blödningen och linjeutvidgningen större i tryck från skrivare 1, det vill säga 
skärpan var lägre. Det stämmer överens med en tidigare studie [14]. Tryckresultatet 
följer i stort sett de olika papperskvaliteterna i både tryck från skrivare 1 och 2. Det vill 
säga att de bestrukna papperna har högre färgomfång och mindre blödning än de 
obestrukna papperna. Något avvikande är dock att fotopapperstryck från skrivare 1 inte 
har en lägre blödning än de andra papperskvaliteterna. Det kan bero på att 
utskriftsinställningarna hölls konstanta under hela tryckningen och alltså inte 
optimerades för fotopapper. Bland tryck från skrivare 2 kan noteras att offsetpapperena 
har det högsta färgomfånget av alla papperssorter trots att de inte alls är anpassade för 
inkjet. Färgomfång plottat mot skärpa (i det här fallet blurriness) för samtliga prover ges 
i figur 4-1 (skrivare 1) och figur 4-2 (skrivare 2). 

 
Figur 4-1 Gamut area mot blurriness, skrivare 1. 
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Figur 4-2 Gamut area mot blurriness, skrivare 2. 
 
Densiteterna för CMYK är högre för tryck från skrivare 1 jämfört med skrivare 2, se figur 
4-3 och figur 4-4. Särskilt cyan i tryck från skrivare 2 har en markant lägre densitet vilket 
bidrar till att färgomfånget i dessa tryck blir lägre. Densiteten för svart är högst i 
samtliga tryck. 
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Figur 4-3 Densitet för CMYK med skrivare 1. 
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Figur 4-4 Densitet för CMYK med skrivare 2. 
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I figur 4-5 och figur 4-6 visas blödningen som funktion av linjeutvidgningen. Tryck från 
skrivare 2 har här en mycket god korrelation mellan blödning och linjeutvidgning, det 
vill säga låg blödning motsvaras av låg linjeutvidgning och tvärtom. Trycken från 
skrivare 1 har en lägre korrelation mellan blödning och linjeutvidgning, bortser man från 
offsetpapperna blir korrelationen dock högre. Alltså korrelerar skärpemåtten för de 
papper som är avsedda för inkjettryck.  
 
 

 
Figur 4-5 Skärpa, skrivare 1. 

 
 

 
Figur 4-6 Skärpa, skrivare 2. 
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4.2 Korrelation mellan instrumentell och perceptuell 
tryckutvärdering 
Samtliga korrelationskoefficienter beräknades som ett snitt av de 15 testpersonernas 
korrelationer. Determinationskoefficienten beräknades också som ett snitt av 
testpersonernas r2. Generellt för perceptionsstudier är att en determinationskoefficient 
större än 0,75 kan räknas som acceptabel [8]. 

4.2.1 Färgomfång – Skördebild 

Skördebildens korrelation mellan instrumentellt och perceptuellt färgomfång beräknades 
på den uppmätta gamutarean och testpersonernas magnitudestimering av skördebildens 
färgomfång. 
 
I studie 1 ingick nio olika prover med färgomfångsvärden från cirka 4000 till 14000 
enheter, i figur 4-7 visas korrelationen mellan dessa och testpersonernas bedömningar. 
 
Studie 1: 
Korrelationkoefficienten r = 0,96  
Determinationskoefficienten r2 = 0,93 
 
I studie 2 testades åtta prover som varierade i färgomfång från cirka 4700 till 9700 
enheter, se också figur 4-8 där korrelation mellan dessa och testpersonernas 
bedömningar visas. 
 
Studie 2: 
Korrelationskoefficienten r = 0,62  
Determinationskoefficienten r2 = 0,38. 
 

Figur 4-7 Korrelation mellan gamut area och testpanelens poängsättning av skördebild. 
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Figur 4-8 Korrelation mellan gamut area och testpanelens poängsättning av skördebild. 
 

4.2.2 Tryckskärpa – Linjebild 

Linjebildens korrelation mellan instrumentellt och perceptuellt uppmätt tryckskärpa 
beräknades på mätvärdena för blödning specifikt på linjebilden och testpanelens poäng 
från magnitudestimeringen. Blödningen (blurriness) representerar begreppet skärpa i de 
instrumentella mätningarna. Som tidigare nämnts korrelerar linjeutvidgning och 
blödning väl varför resultatet inte bör påverkas nämnvärt ifall linjeutvidgning skulle ha 
använts istället. 
 
I studie 1 ingick åtta olika prover i ett intervall där blödningen varierade från cirka  
22 µm till 46 µm, i figur 4-9 visas korrelationen mellan dessa och testpersonernas 
bedömning. 
 
Studie 1: 
Korrelationskoefficienten r = -0,93 
Determinationskoefficienten r2 = 0,87 
 
Åtta prover fanns med i studie 2 och hade en uppmätt blödning på cirka 21 µm till  
41 µm, se korrelationerna mellan dessa och testpersonernas bedömningar i figur 4-10. 
 
Studie 2: 
Korrelationskoefficienten r = -0,94. 
Determinationskoefficienten r2 = 0,83 
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Figur 4-9 Korrelation mellan blurriness och testpanelens poängsättning av linjebilden. 
 

Figur 4-10 Korrelation mellan blurriness och testpanelens poängsättning av linjebilden. 
 

4.2.3 Tryckskärpa – Cykelbild 

Korrelationen mellan instrumentellt och perceptuellt uppmätt tryckskärpa för 
cykelbilden beräknades på medelvärdet av blödningsmätningarna på alla fyra 
linjerutorna på testformen och testpersonernas poäng vid magnitudestimeringen där de 
bedömde tryckskärpa. Dessa korrelationer illustreras i figur 4-11. 
Cykelbilden bedömdes endast i studie 1 (se förklaring avsnitt 5.2). Åtta prover i ett 
intervall med en genomsnittlig blödning från cirka 27 µm till 42 µm testades. 
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Studie 1: 
Korrelationskoefficienten r = -0,77 
Determinationskoefficienten r2 = 0,61 
 

Figur 4-11 Korrelation mellan blurriness och testpanelens poängsättning av cykelbild. 
 

4.3 JND 
Vid bedömningen av färgomfånget var en skillnad på cirka 350 enheter det minsta som 
var urskiljbart, se även tabell 4-1, även om de prover som var avvikande i studie 2 skulle 
tas bort var 350 enheter den ungefärliga gränsen. JND för blurriness var cirka 1,6 µm och 
för line width 0,002 mm, (se tabell 4-2). 
 
 

Tabell 4-1 Skillnader i mätvärden, färgomfång. 
 

 

 Skördebild, skrivare 1  Skördebild, skrivare 2  
Prov- 

placering 
Skillnad i 

gamutarea 
Panelbe- 
dömning 

Skillnad i 
gamutarea 

Panelbe- 
dömning 

1 & 2 580 87 % 1189 33,3 % 
2 & 3 890 100 % 585 93,3 % 
3 & 4 468 73 % 208 6,7 % 
4 & 5 524 87 % 323 0 % 
5 & 6 2398 100 % 356 93,3 % 
6 & 7 892 93 % 577 100 % 
7 & 8 1300 53 % 1757 86,7 % 
8 & 9 1195 87 % 
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Tabell 4-2 Skillnader i mätvärden, tryckskärpa. 

  Linjebild, skrivare 1 Linjebild, skrivare 2 

Prov- 
placering 

Skillnad i 
blurriness 
     [µm]i 

Skillnad i 
line width 

[mm] 

Panelbe- 
dömning 

Skillnad i 
blurriness 
     [µm] i 

Skillnad i 
line width 

[mm] 

Panelbe- 
dömning 

1 & 2 5,3 0,170 100 % 7,0 0,097 100 % 
2 & 3 3,6 0,017 60 % 2,0 0,002 87,7 % 
3 & 4 1,8 0,005 80 % 2,1 0,005 100 % 
4 & 5 5,3 0,015 86,7 % 0,8 0,003 53,3 % 
5 & 6 1,6 0,025 100 % 3,2 0,022 93,3 % 
6 & 7 3,2 0,008 93,3 % 1,7 0,008 80,0 % 
7 & 8 4,0 0,013 26,7 % 3,2 0,019 60,0 % 

4.4 FÖREDRAGEN BILD - SKÖRDEBILD 
Testdeltagarna fick efter rankning och estimering av de totalt 9 respektive 8 
skördebilderna bedöma vilken de personligen föredrog färgomfångsmässigt. Resultatet 
blev enligt figur 4-12 för tryck med skrivare 1 och enligt figur 4-13 för tryck med 
skrivare 2. Bland tryck från skrivare 1 föll rösterna på de fem prover med störst 
gamutarea och i tryck från skrivare 2 på de tre största gamutareorna plus två prover med 
mindre gamutarea. 

Figur 4-12 Personlig föredragen bild, studie 1. 
 

Figur  4-13 Personlig föredragen bild, studie 2. 
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5. DISKUSSION 
Nedan följer en diskussion över resultatet från studie 1, följt av studie 2. Minsta 
urskiljbara mätvärden diskuteras separat liksom personlig föredragen skördebild. 

5.1 STUDIE 1 
I den första studien testades tre olika motiv, en med avseende på färgomfång och två 
med avseende på tryckskärpa. 

5.1.1 Färgomfång – Skördebild 

Korrelationen mellan det instrumentellt och perceptuellt uppmätta färgomfånget var 
mycket hög vilket också figur 4-7 visar. Nästan alla testpersoner hade en rangordning 
som överensstämde med mätvärdena. Testpersonerna tyckte i vissa fall att det var svårt 
att bortse från faktorer som papperets struktur, glanseffekter, dålig upplösning med 
mera. Eftersom skrivarinställningarna hölls konstant på ”vanligt papper” fick 
utskrifterna på exempelvis fotopapper antagligen en sämre tryckkvalitet än om de 
optimerats, färgomfånget var dock mycket stort på fotopapperna. 

5.1.2 Tryckskärpa – Linjebild 

Korrelationen mellan den instrumentellt och perceptuellt uppmätta tryckskärpan var 
mycket god, vilket kan ses i figur 4-9. Många av testpersonerna uttryckte att det var 
relativt lätt att bedöma dessa prover då det var en enkel bild och en klar uppgift. Det 
som var svårt att bortse ifrån var kontrasten i bilden. De prover med hög kontrast 
upplevdes oftast som skarpare, vilket de i och för sig ofta var. 

5.1.3 Tryckskärpa – Cykelbild 
Korrelationen mellan den instrumentellt och perceptuellt uppmätta tryckskärpan blev 
väsentligt mycket lägre i cykelbilden än för linjebilden (jämför figur 4-9 och 4-11). 
Merparten av testpersonerna uttryckte under testet att det var svårt att bedöma 
cykelbilden. Ett problem uppstod då de inte visste vilken del av bilden de skulle 
fokusera på då det fanns många olika objekt att bedöma skärpan på. Kvaliteten på 
papperet spelade också roll, till exempel glansighet och vithet eftersom stora områden i 
bilden var otryckta. Upplösningen blev i vissa fall sämre än önskat, troligtvis på grund av 
att skrivarinställningarna inte optimerats för olika papperskvaliteter. Korrelationen 
beräknades på snittet av blödningen på de fyra fälten med blå och svarta linjer på gul 
botten. Det här måttet stämmer sannolikt inte i alla fall på cykelbilden då mätningarna 
gjorts på testformen som har få likheter. Vissa typer av motiv maskerar och andra 
framhäver olika tryckkvalitetsparametrar i bilden och i detta fall visade det sig att 
motivet inte var optimalt för att bedöma tryckskärpa. Det uppstår givetvis problem då 
mätningar görs på en bild och perceptuell bedömning på en annan men ett annat motiv 
mer likt testformen kan dock fungera bättre.  
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5.2 STUDIE 2 
En faktor som inskränkte möjligheten att utforma den andra omgången 
perceptionstester, var att skrivare 2 av okänd anledning föll ur funktion. Det gick därför 
inte att välja vilka papper eller motiv som skulle användas eftersom nya tryck inte kunde 
utföras. En av poängerna med att göra perceptionsstudien i två omgångar var att kunna 
anpassa urvalet beroende på utkomsten av första omgången, vilket nu inte var möjligt. 
Några exemplar av skördebilden hade dock tryckts vid ett tidigare tillfälle vilket gjorde 
att den andra studien gick att utföra med skördebilden och linjebilden, men inte med 
cykelbilden. 

5.2.1 Färgomfång – Skördebild 

Resultatet för korrelationen mellan det instrumentellt och perceptuellt uppmätta 
färgomfånget blev väsentligt mycket lägre för studie 2 jämfört med studie 1, vilket figur 
4-8 visar. En anledning kan vara att skillnaderna i mätvärde var mindre mellan dessa 
bilder varför deltagarna fick svårare att bedöma dem. Den största skillnaden var dock att 
trycken varierade i ljushet vilket gjorde det svårare att bedöma färgomfånget. Särskilt två 
prover stod ut genom att de var mycket ljusare i tonen. Testdeltagarna bedömde dessa 
bilder mycket olika. Då de avvikande proverna togs bort från bedömningen blev 
korrelationen r = 0,87 (mot tidigare 0,62) och r2 blev 0,77 (mot tidigare 0,38), vilket är 
över 0,75 som är en riktlinje för ett godkänt resultat. 

5.2.2 Tryckskärpa – Linjebild 

Korrelationen mellan den instrumentellt och perceptuellt uppmätta tryckskärpan var 
mycket god (0,94) (se figur 4-10), nästan samma som vid studie 1 trots att skillnaderna i 
mätvärden mellan proverna i snitt var mindre. Resultatet visar på att korrelationen 
mellan blödningsvärdena och det visuella intrycket är starkt. 

5.3 JND 
Det visade sig att inte bara prover med små skillnader i mätvärden var svårbedömda 
utan även vissa prover med ganska stora skillnader i mätvärden bedömdes väldigt olika. 
I dessa fall kan det bero på att andra tryckkvalitetsaspekter eller papperets egenskaper 
har påverkat bedömningen så att inte bara skärpan eller färgomfånget avgjort 
rangordningen. Resultatet för JND med avseende på skärpa kunde beräknas på måtten 
blurriness eller line width. Dessa mått utgör varsin komponent i begreppet skärpa vid 
den perceptuella bedömningen. Det är svårt att säga hur mycket de olika måtten bidrar 
till upplevelsen av skärpa, varför också JND för blurriness och line width blir mindre 
tillförlitliga. Fler tester bör utföras för att bestämma JND mer exakt. Resultatet från 
denna studie ger dock en indikation om vilken storleksordning det handlar om. 

5.4 Föredragen bild – skördebild 
Vid test om vilken bild som testpersonerna personligen föredrog färgomfångsmässigt 
blev det stor spridning i resultatet. Det visar på hur olika människor bedömer bilder och 
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att man föredrar olika egenskaper i bilderna. Testpanelen valde dock i studie 1 de bilder 
som hade de högsta gamutareorna, men bara en valde bilden med högst gamutarea. I 
studie 2 föll testpanelens röster på fem olika bilder varav den som fick flest röster (6 st) 
endast hade den sjätte högsta gamutarean. En större gamutarea borde rimligtvis 
upplevas som bättre, men med vissa typer av motiv är det möjligt att en större 
gamutarea inte ger ett naturligt intryck och därför inte föredras. 
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6. SLUTSATSER 
Målet med studien var att se hur instrumentella mätvärden från STFI Inkjet Test 
korrelerade med det visuella intrycket av tryck på olika typer av papper. Två omgångar 
perceptionsstudier gjordes med tryck från två olika skrivare. I tabell 6-1 är 
korrelationerna mellan instrumentella och perceptuella tryckutvärderingsmetoder 
sammanställda. 
 
 

Tabell 6-1 Sammanställning av korrelationskoefficienter och determinations-
koefficienter för korrelation mellan instrumentell och perceptuell tryckutvärdering. 

 
 

Skördebild 
R          R2 

Linjebild 
R          R2 

Cykelbild 
R          R2 

Skrivare 1 0,96 0,93 -0,93 0,87 -0,77 0,61 
Skrivare 2 0,62 0,38 -0,94 0,83 - - 

 
 
Korrelationen mellan den instrumentella och perceptuella utvärderingen av 
färgomfånget var mycket hög vid den första studien men blev markant lägre vid den 
andra. Det lägre resultatet kan till stor del förklaras av två prover som avvek i färgens 
ljushet. När dessa togs bort från beräkningen blev korrelationen högre (r = 0,87 & r2 = 
0,77). En orsak till den lägre korrelationen i studie 2 var att skillnaderna mellan 
provernas färgomfång var mindre och därmed mer svårbedömda. 
 
Skärpemätningarna studerades på både ett urklipp från testformen (linjebild) och en bild 
med ett mer komplext motiv (cykelbild). Korrelationen mellan den instrumentellt 
uppmätta blödningen och den perceptuellt bedömda tryckskärpan blev mycket stark för 
linjebilden i båda studierna. Korrelationskoefficienterna var dessutom väldigt lika  
(r =-0,93 resp. -0,94). Cykelbilden gav en sämre korrelation och visade sig inte vara en 
representativ bild för utvärdering av tryckskärpa bland annat för olikheten med 
testformen. Testpersonerna uttryckte också att bilden var svårbedömd på flera sätt. 
Dessutom blev upplösningen på grund av de konstanta skrivarinställningarna i vissa fall 
sämre än vad de skulle ha blivit med en optimerad inställning. 
 
Resultatet från perceptionsstudierna användes också för att bedöma hur små skillnader i 
instrumentella mätvärden som testpersonerna kunde urskilja. Utifrån de två 
perceptionsstudierna som gjordes visade det sig att en skillnad i gamutarea på cirka 350 
enheter var urskiljbar samt en skillnad i blurriness på cirka 1,6 µm och i line width 0,002 
mm. Tillförlitligheten i JND för skärpemåtten påverkas dock av osäkerheten i hur mycket 
blurriness respektive line width inverkar vid den perceptuella bedömningen av skärpa. 
 
Från de resultat som denna studie visar har STFI InkJet Test en stark korrelation med det 
visuella intrycket både då det gäller färgomfång och tryckskärpa. 
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7. FRAMTIDA STUDIER 
Arbetet i denna rapport har gett intressanta resultat, vissa som kan utvecklas till nya 
projekt. Några ämnen som kan studeras vidare/mer ingående ges nedan. 
 

• Utöka antalet bilder i en framtida perceptionsstudie för att täcka in ett större 
färgomfång. 

 
• Hitta en mer representativ bild för perceptuell utvärdering av tryckskärpa. 

 
• Utöka studien att innefatta andra instrumentella tryckutvärderingsmetoder som 

är relevanta för inkjettryck, exempelvis mottling, dot gain och print sharpness. 
 

• Vidare studier av JND, användning av parvis jämförelse omkring de JND som 
resultatet av detta arbete har givit. 
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