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Sammanfattning 
Målsättningen med att göra en teknisk användarhandbok för produktion av 
mindre tidningar är att underlätta arbetet för andra som ska skapa en tidning. 
Studenter i liknande projekt samt övriga personer som arbetar med 
tidningsproduktion ska enkelt kunna använda sig av handboken. Att stegvis 
kunna följa arbetsgången i produktionen är något som förhoppningsvis ska 
kunna hjälpa många. Rapporten inleds med en teoridel som sammanfattar de 
begrepp som används inom grafisk design. Den följs sedan av 
användarhandboken.  
 
Användarhandboken inriktar sig mest på den tekniska delen när det gäller att 
skapa en tidning. Adobe InDesign och Adobe Photoshop är de program som 
använts och ligger till grund för användarhandbokens utformning. 
 
Ett praktiskt arbete har även utförts i form av en tidning. Linköpings universitet 
jobbar mycket med att rekrytera nya studenter. En tidning är därför framtagen i 
rekryteringssyfte och för att locka människor att flytta till Norrköping och 
Linköping. Den är även framtagen för att användarhandboken ska bli så bra som 
möjlig. Med kunskaper och erfarenheter från det praktiska arbetet har 
användarhandboken formats till en enkel handledning i tidningsproduktion. 
Tidningen handlar om Linköping, Norrköping samt om studentlivet. Stora 
städer som Stockholm, Göteborg och Malmö behöver inte marknadsföra 
städerna i sig, de lockar studenter i alla fall. Tyvärr har inte Linköping och 
Norrköping samma förutsättningar, trots att det är stora städer med goda 
möjligheter och ambitioner. Satsningar görs nu för att marknadsföra städerna för 
blivande universitetsstuderande. 



 

Abstract 
The idea with a technical manual for small-sized newspapers is to facilitate the 
work for others that will create a newspaper. Students and other people who 
work in similar projects can easily use the manual. You can follow the work 
with newspaper production step by step with this manual. The report is 
introduced with a theoretical part that summarizes those concepts that are used 
in graphical design. The theoretical part is followed by the technical manual.  
 
The manual describes the technical part when it comes to creating a newspaper. 
Adobe InDesign and Adobe Photoshop are the programmes that are being used 
and the technical manual is based on these programmes. 
 
This project also includes a practical part. The University of Linköping works 
hard on recruiting new students. A newspaper is therefore created to promote 
Linköpings University and the two cities. The manual is also based on the 
practical part.  
 
Stockholm, Gothenburg and Malmö are all big cities. These cities are well 
known and get students anyway. Linköping and Norrköping are also rather big 
cities with great possibilities and ambitions, but they need to do investments for 
promotion to reach new students.



 

Förord 
Efter drygt 10 veckors arbete blev vårt exjobb äntligen färdigt. När vi började 
projektet visste vi nog inte riktigt vad vi gav oss in på, och tur var väl det. Att 
göra en tidning från scratch, hela processen fram till tryck visade sig vara 
tuffare än vi hade trott. Under examensarbetets gång har vi kommit i kontakt 
med många människor som varit positiva och uppmuntrat till projektet. 
 
Vi vill tacka alla inblandade i vårt examensarbete. Utan hjälp från våra 
fotografer, korrekturläsare samt handledare hade det här inte kunnat gå att 
genomföra. 
 
Norrköping,  
3 juni 2005 
 
Emelie Axenborg och Lisa Strindlund
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1 Inledning 
Det här examensarbetet ger en handledning i hur en tidning skapas. Med hjälp 
av den tekniska användarhandboken som rapporten innehåller kan 
tidningsproduktion följas steg för steg. För att enkelt kunna förstå vad vissa av 
stegen innebär innehåller handboken även bilder med tillhörande förklaringar. 

1.1 Bakgrund 
Ett projekt startar ofta med en idé om att förbättra, förändra eller informera om 
något. Vårt projekt grundas på en idé som sedan utvecklades till en tidning. I 
den här avhandlingen kan du ta del av processen från idé till färdigt resultat. 
 
Ända sedan människan blev till har det funnits ett starkt behov av att 
kommunicera. Innan skriftspråket kom till förmedlades budskap med hjälp av 
realistiska bilder, abstrakta figurer och symboler. Nu kan man kommunicera på 
många olika sätt. Vi har valt tidningsformen som en lämplig 
kommunikationsförmedlare för att nå ut till vår tänkta målgrupp.  
 
Tanken bakom tidningen var att framställa nytt informationsmaterial om 
städerna Linköping och Norrköping. Stora städer som Stockholm, Göteborg och 
Malmö behöver inte jobba så mycket med att marknadsföra sig. Studenter 
flyttar gärna dit i alla fall. Linköping och Norrköping borde kunna ha samma 
möjligheter eftersom det är två stora städer med hög potential. 
 
Vid missionering på gymnasieskolor runt om i landet delas i stort sett bara 
broschyrer ut om Linköpings Universitet där det inte finns någon ytterligare 
information om städerna. Många som söker till en ny utbildning måste flytta 
från sin hemstad och för många betyder det mycket att hamna i en bra stad som 
har något mer att ge än studierna. Med vår tidning ska vi försöka plocka fram 
det positiva i städerna för att locka fler till Linköping och Norrköping. 
 
Linköpings universitet vill förstås fylla utbildningsplatserna vid varje 
terminsstart. För att kunna göra det måste de jobba hårt med rekrytering. Den 
här tidningen ska alltså hjälpa till med det arbetet. Antalet förstahandssökande 
minskar för varje år och vi vill hjälpa till att vända trenden. 
 
För att underlätta för andra studenter som gör liknande projekt har vi gjort en 
teknisk användarhandbok för produktion av mindre tidningar. Den är lätt att 
följa steg för steg och där finns tips som är bra att ha i åtanke för att undvika 
större problem. Dessa är tagna från våra teoretiska kunskaper och praktiska 
erfarenheter under projektets gång. 
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med det här projektet är att göra en teknisk användarhandbok för 
produktion av mindre tidningar. Där ska man steg för steg kunna följa hur man 
går till väga för att producera en tidning från idé till färdigt tryck. Studenter som 
gör liknande projekt ska få en insikt i de tekniska detaljerna. Den ska även 
underlätta och effektivisera arbetet genom att undvika eventuella problem. 
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Målet med projektet är att den tekniska användarhandboken ska finnas 
tillgänglig på nätet för att så många som möjligt ska kunna använda den som en 
grundmall för tidningsproduktion.  
 
Tidningen vi grundar vår tekniska användarhandbok på handlar om Linköping 
och Norrköping. Huvudidén är att städerna ska marknadsföras för att på det 
sättet locka fler studenter till Linköpings universitet och därigenom fler 
invånare till de båda städerna. Tidningen ska sprida informationen på ett bra sätt 
genom att ha snygg form, struktur och design. Den ska dessutom vara 
informativ med intressanta artiklar som lockar läsaren att fortsätta läsa 
tidningen. 

1.3 Metod 
Ett projekt går ofta igenom fem olika faser. Det planeras, startas, genomförs, 
avslutas och redovisas. Under projektets gång följdes en projektplan, vilket 
underlättade det praktiska arbetet. Projektplanen som gjordes hjälpte oss att 
skapa struktur och styrning på projektet. Därefter gjorde vi en litteraturstudie 
där vi läste igenom litteratur för att förbereda oss inför arbetet.  
 
Nästa steg blev att finna material för artiklarna. Båda kommunerna, 
turistbyråerna, marknadsbolagen med flera har alla hjälpt till med material. Vi 
började sedan skriva artiklarna som skulle finnas med i tidningen. Dessa 
korrekturlästes noggrant av alla inblandade. Även personer som inte var 
inblandade i projektet fick läsa igenom texterna och tycka till om dem.  
 
Rapportens teoridel började ta form. När den delen var klar började vi jobba 
med användarhandboken. Parallellt med det praktiska arbetet bearbetade vi den 
tekniska användarhandboken och använde oss av de erfarenheter vi fick under 
tiden.  
 
Vi la upp en budget för tryckningen av tidningen, en upplaga på 3000 exemplar. 
Sponsorerna kontaktades och vi gav dem förslag på hur mycket pengar vi ville 
ha av dem.  
 
När sedan alla artiklar var klara och bilder insamlade började vi göra ett första 
designförslag. Det skickades iväg för korrektur till alla inblandade och efter 
deras åsikter arbetade vi fram ett nytt förslag. Det skickades sedan återigen för 
korrektur och ytterligare ett designförslag togs fram. Tidningen skickades till 
förprovtryck när sista korrekturet var gjort och chansen till ändringar 
fortfarande fanns kvar. 
 
Arbetet med rapporten bearbetades under tiden men slutfördes samtidigt som 
tidningen skickades till förprovtryck. 
 
Under arbetet har vi rådfrågat våra två handledare och även diskuterat med 
utomstående för att få höra andras åsikter. Kontakten har gått både via e-post 
och även genom kontinuerliga möten. Erfarenheter har utbytts med varandra 
vilket vi har lärt oss mycket av. 
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Utifrån vårt praktiska arbete, litteraturstudier och tidigare kurser har den 
tekniska användarhandboken tagit sin form, vilket har legat till grund för att den 
ska vara så användarvänlig som möjligt. 
 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för användarhandboken är studenter som gör liknande projekt. 
Även andra som sysslar med tidningsproduktion kan använda sig av den.  
 
När det gäller tidningen riktar den sig främst till unga personer som funderar på 
att studera vidare. Gymnasieelever är en målgrupp men den riktar sig även till 
de som sysselsatt sig med andra saker efter gymnasietiden. 

1.5 Avgränsningar 
Den tekniska användarhandboken är avsedd för lite mindre tidningar. Exemplen 
som är illustrerade i handboken är tagna från vår tidning. Teoridelen ska ge en 
övergripande blick över det tekniska som man berör i skapandet av en tidning. 
Vår tidning är utformad efter vissa krav från universitetet och de båda 
kommunerna, samt efter åsikter från vår omgivning. Tidningen bearbetades 
utifrån det material som fanns att tillgå. Med den tekniska handboken ska 
liknande tidningar kunna produceras.  
 

1.6 Teknisk utrustning 
� Adobe InDesign 2.0 
� Adobe Photoshop CS 
� Microsoft Word 
� Internet Explorer 

 

Teoretisk bakgrund 

2 Vad är färg? 
Det vetenskapliga svaret säger: ”Färg är reflektioner av ljus med olika 
våglängder.” När det talas om färg handlar det om människans sätt att uppfatta 
färger på. W D Wright skrev ”färger finns inte om det inte finns en iakttagare 
som kan se dem”. Alla färger runt omkring oss är egentligen bara ljus av olika 
våglängder. Inte förrän dessa våglängder når vår hjärna uppfattar vi färger. [5] 
[6] 
 

2.1 Ögat 
Människans öga kan uppfatta våglängder från 705 nanometer (röda toner) till 
385 nanometer (blåvioletta toner). Ögat kan urskilja 100 gråskalesteg och kan 
uppfatta 10 miljoner kulörer. Den mänskliga perceptionen av kulörer förklaras 
med hjälp av tre känslighetskurvor, så kallade tristimulusvärden. Det finns tre 
olika typer av tappar i ögat vars uppgift är att registrera ljusstyrkan i en viss del 
av spektrumet. De kallas för L, M- och S-tappar och representerar tapparnas 
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egenskaper. Tapparna har olika egenskaper eftersom de kan registrera olika 
våglängdsintervall. L-tapparna är känsliga för röda våglängdsintervall, M- för 
gröna och S- för blå intervall. Tapparna ger upphov till tre känslighetsfunktioner 
och ögat uppfattar färg vid dessa olika koordinater. De här känslighetskurvorna 
(tristimulusvärden) beskriver med andra ord det mänskliga kulörseendet och 
teorin kallas för tristimulusteorin. Med hjälp av tre olika ekvationer kan man 
matematiskt räkna ut tristimulusvärden. [19] [1]  
 

∫=

780

380

)()( λλλ dsIS  

∫=

780

380

)()( λλλ dmIM  

∫=

780

380

)()( λλλ dlIL  

 
Dessa integraler beskriver känsligheten i var och en av tapparna. ( )λI  är det 

infallande ljusets våglängdsfördelning. ( )λs , ( )λm  och ( )λl är tapparnas 
känslighetsfunktioner. S, M och L står för de tre nervsignalerna som ligger till 
grund för hela vår färguppfattning. De värden man slutligen får är 
tristimulusvärden. [18] [10] 
 

2.2 Färgrymd 
Eftersom tristimulusbeskrivningen kan beskrivas i tre olika dimensioner kan 
varje färg representeras av en unik punkt i rymden. Dessa punkter bildar sedan 
koordinater som förhåller sig till tre stycken axlar. Alla värden som kan 
uppmätas är placerade innanför de tre axlarna och kallas för färgrymd. [18] 
 
Färgrymder är antingen enhetsberoende eller enhetsoberoende. När man pratar 
om enhetsberoende färgrymder innebär det att en enhet, exempelvis en skrivare, 
inte visar samma färger som visas på en annan enhet, exempelvis på skärmen. 
Exempel på sådana färgrymder är RGB och CMYK. Färgrymden för RGB kan 
visa ungefär 70 % av de färger som kan uppfattas av oss människor medan 
CMYK bara kan återge 20 % av upplevda färger. Om färgrymden däremot är 
enhetsoberoende får man samma visuella färg oavsett vilka enheter man jobbar 
med. CIELAB är ett exempel på en sådan färgrymd. RGB, CMYK och CIELAB 
tas upp i avsnitt 3. [7] 
 

2.3 Belysning 
Belysning och ljus är väldigt viktigt för hur vi uppfattar färger. Om en röd yta 
belyses med vitt ljus, kommer ytan att uppfattas som just röd. Däremot, om 
samma yta belyses med gult ljus, uppfattar betraktaren ytan som orange. Det 
reflekterade ljusets färg påverkas alltså av vad det infallande ljuset har för färg 
och det är därför viktigt att betrakta fotografier och trycksaker i rätt ljus. [1] 
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2.3.1 Färgtemperatur 

Ljusets färg kan anges med färgtemperaturen i kelvingrader. Vanligt dagsljus, 
eller en normalt neutral belysning, har en temperatur på ungefär 5000 Kelvin. 
Det är även standard i den grafiska branschen och kan därför användas som 
referensljus när exempelvis bilder och trycksaker betraktas. Om temperaturen är 
högre än 5000 Kelvin får man ett blåtonat ljus, medan en lägre temperatur ger 
ett gult ljus. I en perfekt arbetsmiljö är en skärm inställd på 5000 Kelvin. 
Ljusintensiteten blir dock för låg från det vita på skärmen och därför 
rekommenderas 6500 Kelvin, detta för att få en mer korrekt vithet på skärmen. 
[1] 
 

2.4 Metameri 
Metameri uppstår när två objekt uppfattas att ha samma färg i en viss belysning 
men olika i en annan. Detta beror på ljusets sammansättning och tryckfärgens 
filtrering av ljuset. Metameri innebär också att ett enda objekt kan betraktas ha 
en viss färg under en viss belysning och en annan under en annan belysning. Ett 
konkret exempel på detta är när man köper en tröja. Den kan då ha en viss färg i 
affären men när man går ut i dagsljuset ser den helt annorlunda ut. [21]  

3 Färgsystem 
Färgsystem (se figur 1) används för att kunna beskriva olika färgskalor. Olika 
färgsystem har olika färgrymd och ju större den rymden är desto fler färger kan 
man skapa i just det systemet. Färgsystemen har olika användningsområden och 
alla har både för- och nackdelar. Vilket man använder sig av beror på hur det 
ska tillämpas. Ska det användas för tryck, för skärmvisning eller på annat sätt? 
Utifrån svaret väljs ett lämpligt färgsystem. [8] 
 

 
Figur 1 Färgsystem [23] 

3.1 Additiv och subtraktiv färgblandning 
Additiv färgblandning innebär att man adderar ljus (rött, grönt och blått ljus) för 
att blanda till nya färger. Tänds alla lampor blir färgen vit, släcks alla blir det 
svart. Denna färgblandning används i bildskärmar för exempelvis datorer och 
TV-apparater. 
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Om färger ska tryckas skapas de genom att blanda tre tryckfärger (cyan, 
magenta och gult). Dessa filtrerar sedan det infallande ljuset och de tre färger 
som reflekteras blandas och uppfattas som en viss färg. Färgerna subtraheras 
alltså från det infallande ljuset och därav beteckningen subtraktiv. [1] 
 

3.2 RGB 
RGB (se figur 2) står för rött, grönt och blått och är ett färgsystem som används 
vid visning av färger på bildskärmar. De tre färgerna kallas för primärfärger, 
blandas två kallas det för sekundärfärger och blandas alla tre tillsammans kallas 
det för tertiärfärger. RGB fungerar enligt samma principer som det mänskliga 
seendet och innebär att intensitetsvärden anges för varje delfärg.  
 
RGB är en additiv kulörblandning där ljus adderas med olika styrka för att få 
fram nya kulörer. Det finns 256 olika intensitetsnivåer och detta utgör sedan 
16,7 miljoner olika kulörer, det vill säga kulörrymden. Blandas 255 rött, 255 
grönt och 255 blått fås en vit färg. Blandas istället 0 rött, 0 grönt och 0 blått 
bildas svart. Full ljusstyrka ger alltså vitt och inget ljus ger svart.  
 
RGB är enhetsberoende vilket är ett problem eftersom färgerna kan se helt olika 
ut beroende av vilken enhet som används. [22] 
 

Figur 2 RGB [23] 
 

3.3 CMYK 
Cyan, Magenta, Yellow och blacK (cyan, magenta, gul och svart) är ett 
subtraktivt färgsystem som används vid färgtryck eller vid utskrift på skrivare. 
CMYK fungerar tvärtom gentemot RGB ty här ger ett högre intensitetsvärde en 
mörkare färg. Färgerna definieras som procentuella blandningar i intervallet 0-
100 %. Den svarta kulören i CMYK ser till att blandningen blir helt svart, 100 
% av cyan, magenta och gul skapar nämligen bara en mörkbrun ton.  
 
När en bild trycks placeras inte de olika färgerna exakt ovanpå varandra, de 
placeras istället överlappande med olika vinklar. Görs inte detta kan mönster 
uppstå i bilden vilket förstås bör undvikas. Så kallad Moiré-mönster är vanligt 
förekommande vid sådana tillfällen. Moiré uppfattas lätt av ögat och kan vara 
mycket störande. 
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Ljusets reflektion, papperstyp och tryckpress är faktorer som spelar stor roll för 
hur färgerna ser ut i verkligheten. CMYK är alltså, liksom RGB, 
enhetsberoende. Ett annat problem med CMYK är att kulörrymden är mindre än 
i RGB. Det går alltså inte att trycka lika många färger som kan visas på en 
bildskärm. [22] 
 

 
Figur 3 CMY (för att få helt svart lägger man till blacK) [23] 
 

3.4 HiFi-color 
Problemet med att få en lika stor färgrymd i CMYK (se avsnitt 3.3) som hos 
RGB (se avsnitt 3.2) löses genom HiFi-color. Det är ett färgsystem med sex till 
åtta tryckfärger som ger en högre naturtrogenhet. Det vanligaste är sexfärgs-
separationer där grön och orange används utöver CMYK-färgerna. Detta ger en 
betydligt större färgrymd. [1] 

3.5 CIE-rymder 
Det finns olika sätt att beskriva färger på. För att det ska gå lätt att hitta en exakt 
nyans av en färg ordnas de efter ett visst system, ett så kallat färgsystem (se 
avsnitt 3). Det går dock inte att få exakt samma färger varje gång ty 
färgegenskaperna är olika beroende på vilken press, vilka tryckfärger och vilket 
papper som används. Färgegenskaperna måste kunna beskrivas oberoende av 
färg och utrustning. CIE (Commission Internationale de I’Eclairage) jobbar för 
att beskriva färger på ett enhetsoberoende sätt.  
 
Genom att ta hjälp av olika testpersoners kulöruppfattning fås ett svar på hur 
människan uppfattar färger. År 1931 utförde CIE ett färgexperiment på ett antal 
människor för att kunna definiera en standardobservatör. Utifrån resultatet av 
testet skapades en standardobservatör som motsvarar hur människor i allmänhet 
uppfattar kulörer. Experimentet (se figur 4) gick ut på att testpersonen fick titta 
genom ett hål där tre ljuskällor projicerades på en vit duk, rött, grönt och blått 
ljus. En fjärde ljuskälla sände sedan ut målkulören och genom att korrigera 
intensiteten på RGB ljuskällorna kunde observatören hitta den till synes 
identiska målkulören. [19] [22]  
 



8 

 
Figur 4 Experiment som CIE utför[9] 

3.5.1 CIE XYZ 

Denna enhetsoberoende färgrymd är baserad på tristimulusvärdena X, Y och Z. 
Dessa definierar färg i CIE XYZ-rymden. CIE utvecklade XYZ-färgsystemet 
1931 och resultatet är ett tredimensionellt koordinatsystem bestående av en X-, 
Y- och en Z-parameter. X-parametern beskriver långa våglängder, det vill säga 
röda toner och Y-parametern gröna toner. Tittar man på Z-parametern är den 
beroende av komponenterna från mittenpartiet av det synliga spektrumet och 
beskriver ljusheten i den mänskliga uppfattningen. På det här sättet kan varje 
färg ange en särskild punkt i koordinatplanet. Detta plan är dock inte så lämpligt 
att använda för representation och lagring och därför har man utvecklat en 
annan form av CIE XYZ, nämligen CIE xyY. (se figur 5) Detta system är 
baserat på en normalisering av XYZ:  
 

ZYX

X
x

++
=  

ZYX

Y
y

++
=  

 
YY =  

 

 
Figur 5 Visuellt sett är det bättre att titta på ett tvådimensionellt diagram än ett 

tredimensionellt. Därför normaliseras CIE XYZ-systemet till CIE xyY. Det ger en bättre 

förståelse av CIE-rymden. [14] 
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CIE XYZ-systemet är dock inte riktigt bra, ty det är icke uniformt. Med det 
menas att det kan uppstå stora skillnader i färg beroende på var färgen är 
placerad i rymden. På grund av detta utvecklades systemet vidare och 1976 kom 
CIELAB. (se 3.5.2 CIE LAB) [9] [19] [22] [18] [10] 
 

3.5.2 CIELAB 

CIE 1976 (L*a*b), även kallat CIELAB har sedan dess publicering 1976 blivit 
väldigt omfattande och är en vidareutveckling av CIE XYZ. Den är anpassad 
efter människans färguppfattning och är uniform, det vill säga det spelar ingen 
roll var färgen är placerad i rymden. Systemet är likformigt vilket innebär att 
lika stora avstånd i olika delar av färgrymden kommer att uppfattas som lika 
stora visuella skillnader av ögat.  
 
CIELAB beskriver och ordnar färger baserad på Herings ”opponent theory of 
color vision”. Den säger att färger inte kan ses som både röd och grön vid 
samma tidpunkt, eller gul och blå vid samma tidpunkt. Däremot kan färgerna 
ses som kombinationer av: röd och gul, röd och blå, grön och gul samt grön och 
blå. I CIE L*a*b* representerar L* skillnaden mellan ljust (L*=100) och mörkt 
(L*=0), a* representerar skillnaden mellan grönt (-a*) och rött (+a*) och b* 
representerar skillnaden mellan gult (+b*) och blått (–b*). Genom att använda 
detta system kan i princip vilken färg som helst kopplas till en plats i grafen som 
visas nedan. [18] [13] [14] 

  
Figur 6 CIE L*a*b* [23] 

3.6 Separation 
Att separera en bild innebär att man konverterar den från RGB-läge till CMYK-
läge. Eftersom CMYK är en avsevärt mindre färgrymd än de flesta RGB-
rymder måste bilder som ska tryckas separeras. Det finns fyra olika metoder för 
att göra detta. [15] 
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3.6.1 Perceptuell anpassning 

Perceptuell anpassning innebär att alla färger från den ursprungliga rymden 
ändras, men att förhållandet mellan dem bibehålls. Det är en bra metod för 
utskrift av fotografiska bilder. [15] 
 

3.6.2 Absolut kolorimetrisk anpassning 

Här klipps alla färger bort som inte ryms i målrymden. Det relativa avståndet 
mellan färger utanför rymdens omfång försvinner då och flyttas innanför 
gränsen. Denna separeringsmetod innebär att om de två färgrymderna inte har 
samma vitpunkt ändras den till den färg i målrymden som ligger närmast det 
vita i ursprungsrymden. Det är den bästa metoden att använda om man flyttar en 
bild från en mindre till en större rymd. Detta därför att man då bevarar 
vitpunkten. [15] 
 

3.6.3 Relativ kolorimetrisk anpassning 

Här byts färger ut inom målrymden om det finns färger som ligger utanför den. 
Det innebär att det relativa avståndet mellan färgerna bibehålls. I första hand 
ändras valören, det vill säga en bild blir ljusare eller mörkare. Vitpunkten flyttas 
till målrymdens vitpunkt. Relativ kolorimetrisk anpassning är den metod som 
oftast är att föredra då metoden gör att den största delen av ursprungsrymden 
bibehålls samtidigt som den ger ett bra resultat för ögat.[15] 
 

3.6.4 Mättnadsanpassning 

Mättnadsanpassning innebär att de ursprungliga mättnadsvärdena för varje pixel 
bibehålls. De färger som hamnar utanför flyttas in till färger med samma 
mättnad och här påverkas främst kulören. Denna metod passar bäst då den 
exakta färgen är mindre viktig än styrkan och tydligheten. [15] 
 

4 Färghantering 
Färghantering gör att färger blir pålitliga och förutsägbara. Det finns olika 
färghanteringssystem som utgörs av olika programverktyg. Deras uppgift är att 
hantera de olika färgåtergivningsmöjligheter som finns för exempelvis 
bildskärmar och tryckpressar. Målet är att den färg som ska visas på 
bildskärmen verkligen ska motsvara trycksakens färg.  [2] 
 

4.1 ICC 
International Color Consortium (ICC) grundades år 1993 för att etablera en 
standard som skulle säkra färghanteringen genom hela produktionsprocessen. 
En grupp mjuk- och hårdvarutillverkare som alla jobbar inom den grafiska 
branschen bildade ICC. De har tillsammans skapat en specifikation över hur 
gruppens färghanteringssystem ska fungera samt en standard för hur färgprofiler 
ska utformas. Det är sedan upp till varje tillverkare att implementera denna 
teknologi i sina respektive programvaror. ICC är uppdelad i tre olika 
huvudkomponenter: 
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� referensfärgrymd, det vill säga en enhetsoberoende färgrymd 
� enhetsprofiler för att definiera färgåtergivning hos en bestämd enhet 
� färghanteringsmodul (CMM) som tolkar enhetsprofiler och utför 

konverteringar mellan de olika färgrymderna.  
 
Med hjälp av detta kan färghanteringen säkras och samma resultat kan 
åstadkommas oavsett om det är på skärmen eller om det är tryckt. [11] [1] [2] 

4.1.1 ICC-profil 

En ICC-profil är en standard för att beskriva färgegenskaperna hos skärmar, 
skrivare, scannrar, förprovtryck samt tryck. Den används av de flesta 
färghanteringssystem och konverterar bilder från RGB till CMYK för att 
bilderna ska kunna anpassas för tryck. Används inte en ICC-profil finns en stor 
risk att nyanser och detaljer i mörka områden förloras. [12] [2] 
 

4.2 Kalibrering 
Om en enhet ska fungera på samma sätt hela tiden är kalibrering en 
nödvändighet. Det innebär att utrustningen ställs in mot givna värden för att 
exempelvis en 20-procentston magenta i datorn ska bli 20 procent även på 
skrivaren. Kalibreringen fungerar på olika sätt beroende på vilken enhet som 
ska kalibreras. Viktigt är att den utförs regelbundet under hela färgstyrningen så 
att färgerna blir så korrekta som möjligt. [1] [20] 
 

4.3 Karaktärisering 
Att karaktärisera kallas det när en enhets färgegenskaper kartläggs. Detta 
innebär att förhållandet mellan enhetens egen färgmodell (exempelvis RGB för 
bildskärm) och ett enhetsoberoende färgsystem kartläggs. Det allra vanligaste är 
CIELAB men det finns även fler system. Karaktäriseringen resulterar sedan i en 
profil som fungerar som en uppslagstabell där RGB eller CMYK finns i en 
kolumn och CIELAB-värden i den andra. Denna tabell kan sedan användas för 
att översätta färgvärden mellan enheterna så att färgerna upplevs lika på alla 
enheter. Profilen bör vara i ICC-format så att den kan användas av alla 
färghanteringssystem som stödjer ICC. [2] 
 

4.4 Färgomfång 
Varje enhet har sitt eget färgomfång, det vill säga antalet färger som kan återges 
med de grundfärger och egenskaper som enheten har. Ett exempel på detta är 
när man trycker på ett tidningspapper och jämför det med samma tryck på ett 
bestruket papper. Man kan återge många fler färger på det bestrukna papperet än 
på tidningspapperet vilket tyder på att färgomfånget är större vid tryck på ett 
bestruket papper. Med hjälp av ett CIE-diagram beskrivs en enhets färgomfång 
och begränsningslinjen i diagrammet ritas då upp. [2] 
 



12 

4.5 Färgmatchning 
Färgmatchning innebär att färgerna ska upplevas så lika som möjligt oberoende 
av enheternas olika färgrymder. Om färgomfången är olika för två processer, 
exempelvis CMYK och RGB, måste färger i det större omfånget förändras för 
att få plats i det mindre omfånget. 
 
Färgdatan måste konverteras från en färgrymd till en annan. Detta kallas för 
färgomfångskomprimering. Det innebär att den färg som ska återges i 
färgrymden återges som närmaste färgen i den nya färgrymden. Det är dock 
svårt att veta vilken som är den närmaste färgen och därför utförs 
komprimeringen.  
 
En bra metod för att färger ska kunna bli så lika som möjligt är att använda sig 
av observatörer. Genom olika experiment får dessa observatörer försöka matcha 
färger med en given våglängd genom att mixa tre andra rena våglängder. Mer 
om detta finns att läsa i avsnitt 3.5. [8]  
 

5 Färgmätning 
Med hjälp av färgmätningsinstrument kan färger registreras. Instrumenten 
samlar och filtrerar ljusets våglängder som reflekteras från objektet. 
Färginstrumenten används för att få en lagom mängd färg när det är dags för 
tryckning. Har man för lite färg ser trycket matt ut och bilderna och texterna blir 
inte ordentligt svarta. Har man däremot för mycket färg kan de mörka tonernas 
raster (se avsnitt 6.1) bli heltäckande som leder till dåliga kontraster i trycket. 
För mycket färg kan också ge torkningsproblem som kan göra att färgen smetar 
ut sig. Alltså, lagom färg för det papper man trycker på är viktigt. [18] [1] 
 

5.1 Spektrofotometer 
En spektrofotometer är ett färgmätningsverktyg som används för att mäta upp 
ett färgprov och definiera färgen i en färgrymd som är enhetsoberoende, till 
exempel CIELAB, se avsnitt 3.4.2. Har man tillgång till tryckprocessens rätta 
profil så finns alla möjligheter för att återskapa färgen i tryck. [2] 
 

5.2 Densitometer 
Densiteten mäts i densitetsenheter och kan mätas med hjälp av en densitometer. 
Densitometern är ett mätinstrument som kontrollerar olika tryckparametrar som 
punktförstoring (se även avsnitt 6.2) och fulltonsdensitet. Fulltonsdensitet kallas 
det när man mäter med en densitometer på mätstrippens fulltonsytor. 
Mätstrippen är ett speciellt mätfält som läggs in i utskjutningen och trycks. 
Detta är alltså för att kontrollera de olika tryckkvalitetsparametrarna. [1] 
 

5.3 Kolorimeter 
Kolorimetern är ett verktyg som mäter ljusstyrka och färgrymd. Den används 
tillsammans med speciell programvara för att skapa ICC-profil till bildskärmar. 
(Se avsnitt 4.1.1) [16] 
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6 Digitala bilder 
Digitala bilder är indelade i två huvudgrupper, pixelbaserade bilder och 
kurvbaserade bilder (även kallade vektorbilder). Vektorbilderna är uppbyggda 
av kurvor som beskrivs av matematiska formler. Den här typen av bilder kan 
förstoras och förminskas utan att kvaliteten minskar, då de inte har någon 
upplösning. Pixelbaserade bilder däremot består av fyrkantiga bildelement, så 
kallade pixlar. Bildens kvalitet bestäms av antalet pixlar bilden består av. Bilden 
kan inte förstoras och förminskas utan att kvaliteten förändras. [2] 
 

6.1 Rastrering 
Ett problem med de flesta tryckmetoder är att man bara kan trycka en bestämd 
mängd färg på papperet. Det finns nämligen bara två tonsteg, färg eller 
avsaknad av färg. Genom att utnyttja ögats oförmåga att urskilja små detaljer 
kan man använda sig av rastrering. Ögat uppfattar ett tonmedelvärde för små 
enskilda punkter istället för att se till varje punkt. [1]  
 
En rastercell består av punkter som är tilldelade värden mellan 0 och 1. Dessa 
punkter exponeras i ordning efter hur höga värdena är, vilket i sin tur 
bestämmer rasterpunktens form. Det finns två typer av rasterpunkter, 
sammanhållen och spridd. Den sammanhållna rasterpunkten är oftast rund till 
formen och används vid konventionell rastrering. Då delar man in bilden i lika 
stora rasterpunktsmatriser (för det mesta 16x16 matriser). Rutorna belyses sedan 
inifrån och ut för att punktens storlek ska motsvara det gråvärde man vill återge. 
Kvaliteten hos rastret bestäms av rasterpunktens form. Den spridda 
rasterpunkten används vid FM-rastrering och det finns en mängd olika regler för 
hur exponeringspunkterna ska spridas. [17] 
 
Man bör använda en rastermetod som ger ett så gott som moiréfritt raster med 
både god skärpa, punktförstoring och färgjämnhet. Så kallad moiré uppstår när 
man får ett störande mönster vid rastrering. [1] [2]  
 

6.1.1 Rastreringsprocessen 

PostScript definierar objekt som banor eller konturer, vektorer, som användaren 
kan storleksändra efter behov och avbilda med vilken upplösning som helst. 
Konturerna är i sin tur uppbyggda av raka och krökta linjesegment. Kurvorna 
kallas Beziér-kurvor. För att omvandla en sidbeskrivning i PostScript till en 
tryckt sida måste dessa PostScript-kommandon översättas och uttryckas för en 
specifik utskriftsenhet. ”PostScript-översättaren” kallas vanligen rasterprocessor 
eller ripp (från engelskan RIP, Raster Image Processor).  
 
Rastreringstekniken fungerar genom att en smal stråle skannar av en bild från 
sida till sida i så kallade rasterlinjer. Dessa horisontella linjer ritas upp uppifrån 
och ner på skärmen med mycket hög hastighet. Vinkeln mellan den horisontella 
linjen och de linjerna som rasterpunkterna bildar kallas rastervinkel. Poängen 
med att använda ett vinklat raster är att rastret blir i stort sett osynligt för ögat 
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och att det går att kombinera flera raster som är tryckta på varandra vid 
flerfärgstryck utan att det uppstår störande mönster i bilden. Vinkeln 45o är den 
minst synliga rastervinkeln för ögat.  
 
Strålen, en ström av elektroner i ett katodstrålerör, som skannar av bilden 
blinkar av och på för att skapa de ljusa och mörka punkterna man ser på 
skärmen eller på en utskriven sida. Enhetens upplösning bestämmer hur fin 
strålen är och med vilken hastighet den blinkar medan den rör sig, alltså det 
antalet punkter som kan genereras per centimeter. [2] [4] 
 

6.2 Punktförstoring 
Punktförstoringen talar om hur mycket större rasterpunkterna blir vid tryck. Den 
anges som skillnaden, i absoluta procenttal, mellan tonen i datorn och tonen på 
det tryckta papperet. Det finns två olika typer av punktförstoring, mekanisk och 
optisk och förklaras i nästa stycke. Förstoringen av punkten är olika stor i olika 
tonområden. Mellantoner växer sig större än ljusa och mörka toner. I 
mellantonerna finns nämligen en längre fri omkrets kring rasterpunkten som kan 
växa.  
 
Rasterpunkten förstoras på grund av det höga trycket mellan tryckcylindrarna. 
Detta gör att punkten manglas ut och färgen sugs ut i papperets ojämnheter 
kring kanten på rasterpunkten. Detta kallas mekanisk punktförstoring. Optisk 
punktförstoring uppstår på grund av att papperets ojämna yta gör att en viss del 
av ljuset, även ljus som inte ska absorberas av rasterpunkten, sprids och 
absorberas i kantområdena. Rasterpunkten upplevs då större än vad den 
egentligen är om man mäter ytan. Det är sällan som man håller isär dessa 
punktförstoringar utan det är den sammanlagda punktförstoringen som är 
intressant.  
 
Punktförstoring är ett viktigt mått för beskrivning av tryckprocessen. Den anges 
oftast i ett alternativt två tonsteg, 40 % och 80 % för arktryck och 40 % eller 50 
% för tidningstryck. Punktförstoringens värde i dessa två steg beskriver 
punktförstoringen över hela tonskalan relativt bra.  
 
Alla färger bör ge ungefär lika stor punktförstoring. Svart ger ofta lite större 
punktförstoring då det är normalt med en lite större färgmängd i svart. Det ger 
en högre fulltonsdensitet och ju högre densitet det är, desto större 
punktförstoring. Samma sak är det gällande rastertätheten, hög rastertäthet ger 
större punktförstoring. Vid FM-rastrering har rastret massor av små punkter och 
då en lång sammanlagd fri omkrets vilket ger en hög punktförstoring. Trycker 
man på grovt papper blir punktförstoringen högre och i arkpress är det stor 
skillnad mellan bestruket och obestruket papper. Däremot är det inte så stor 
skillnad mellan olika bestrykningskikt som matt eller glättat. Andra faktorer 
som påverkar punktförstoringen är gummiduken (ju hårdare duk, desto lägre 
punktförstoring), felaktig färg- och fuktbalans, mekaniska fel i pressen eller en 
för hög tryckspänning mellan plåt och gummiduk. 
 
För att undvika allt för hög punktförstoring finns det en metod som kallas NCI 
(Normal Color Intensity). Den används för att bestämma rätt färgnivå. Det finns 
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en färgnivå där balansen mellan fulltonsdensiteten och punktförstoringen är 
optimal. Detta gör att man kan använda mycket färg i tryckningen utan att 
punktförstoringen blir för stor. Denna nivå bestäms genom den relativa 
tryckkontrasten (vid tryckning i arkoffset): 
 
Krel = (D100 – D80)/D100 

 
Krel: den relativa tryckkontrasten 
D100: densiteten i fulltonen 
D80: densiteten i 80 % -tonen [2] 
 
 
6.3 Gråbalans 
Trycker man en lika stor mängd av de tre kulörfärgerna C, M och Y blir inte 
färgen neutral grå som teorin säger. Man får ett så kallat färgstick och det kan 
bero på bland annat papperets kulör, att färgerna inte fäster så bra på varandra 
och skillnader på punktförstoringar mellan tryckfärgerna. 
 
En kombination av de tre kulörfärgerna bildar tillsammans vid normal färgnivå 
en neutral grå färg (utan färgstick), den så kallade gråbalansen. Gråbalansen är 
ett mått på om man trycker med rätt färgbalans eller inte. [1] 
 
För hög eller för låg fulltonsintensitet kan inträffa då fel färgnivåer används. 
Tydliga färgstick kan då uppstå. Det kan vara svårt att lägga in fulltonsfält i alla 
fyra färger i tidningstryck eftersom det kan upplevas störande för den grafiska 
formen. Därför används gråbalansen som ofta är något mer diskret istället. 
Gråbalansen kan vara svår att bestämma helt korrekt. Att hitta vilket tonvärde i 
svart som motsvarar den kombination av cyan, magenta och gult som bildar 
grått är svårt. Det måste dock bestämmas för att få ett så bra resultat som 
möjligt. [2] 
 

7 Layout 
Tidningslayout bygger på medvetandet om hur en tidning läses. Vad drar åt sig 
uppmärksamhet? Stora rubriker, häftiga och dramatiska bilder är exempel på 
vad som fångar läsarens blick. Från dessa detaljer vandrar läsaren vidare till 
ingress och bildtexter vilket tyder på att samspelet mellan form och innehåll 
spelar en stor roll.  
 
Hur lyckas man att sätta texten på ett professionellt sätt? Hur kommer texten att 
te sig vid tryckning? Val av textsättning spelar också en stor roll för hur 
tidningen uppfattas. Snygg design är beroende av snyggt satt text. Textens 
uppgift är att förmedla meningsfull läsning och är beroende av ett stort antal 
faktorer. Den ska vara tilltalande, men ändå lättläst.  
 
När en layout jobbas fram kan det vara positivt att ha någonting som följs 
genom hela tidningen. Exempel på detta kan vara en horisontell linje som är 
genomgående och som layouten byggs upp efter. Bilder och text kan stå eller 
hänga på linjen. För att undvika en statisk och tråkig layout kan man omplacera 
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den horisontella linjen från uppslag till uppslag. Att hitta rytm och kontrast är 
viktigt i skapandet av en tidning. [3] 
 

7.1 Typografi 
En font beskriver ett teckensnitt i form av datakod, fotografisk film eller metall, 
som används för att avbilda tecken. En font sägs producera ett teckensnitt. En 
digital font är sammansatt av ett relativt litet antal raka och krökta banor, 
vektorer. Hela konturen kan därför skalas till vilken storlek som helst och ändå 
behålla sina ursprungliga proportioner. Detta skalningsförfarande är numera 
standard i alla typsättningssystem.  
 
Teckensnitt innefattar bokstäver, siffror, symboler och liknande, alltså en 
samling tecken med en speciell design. De är utformade så att de tillsammans 
bildar en attraktiv text i samma stil för att få ett helhetsintryck.  
 
De små bokstäverna, gemenerna, är uppbyggda på ett fyralinjerssystem till 
skillnad från de stora versalerna som begränsas av ett tvålinjesystem. När det 
inom teckensnitt talas om x-höjd menar man höjden på gemener som inte har 
någon uppstapel. Ett teckensnitt med hög x-höjd ger en tydligare bokstavsform 
och därmed känslan av en mer lättläst text. Century Schoolbook är ett exempel 
på ett teckensnitt med hög x-höjd och används vanligen i skollitteratur. Små 
teckenstorlekar, som exempelvis används i fotnoter, känns mer läsbara om 
tecknen är något bredare och kraftigare. Motsvarande tecken kan vara finare 
utformade vid större storlekar. Talas det om H-höjd är det den versala 
bokstavens höjd.  
 
Val av typsnitt är beroende av materialet som används. Brödtexten brukar först 
bestämmas och därefter bestäms grader och typsnitt på övriga texter. Linjärer är 
vanligt förekommande i kortare texter som bildtexter, ingresser, tabeller och 
mellanrubriker.  
 
Fyra vanliga huvudgrupper bland typsnitten är: 
 

Antikvor, Linjärer, Scripter, och Mekaner 

 
De är de vanligaste i Sverige. Extremer är ett annat typsnitt som även det 
används relativt ofta. Gotiker och reprodukter hör till andra grupper av typsnitt 
men är inte lika vanligt förekommande. [23] [3] [4] 
 

7.1.1 Seriffer  

Seriffer kallas de utsmyckningar som avslutar ett teckens huvudlinje. De 
varierar både i form och i storlek. Man brukar kategorisera teckensnitt genom 
att särskilja på teckensnitt som har seriffer och de som är utan, sanseriffer. 
Seriffer är inte bara till som utsmyckning av tecken utan kan även påverka 
läsbarheten i en text. De sätter en tydlig prägel på textens struktur och 
helhetsintrycket av en text. De hjälper ögat att identifiera bokstäver och ord. 
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Man kan även få en känsla av ett horisontellt flöde som underlättar för ögat att 
läsa raden och ger ett flyt i texten. [4] 
 

7.1.2 Textkvalitet 

För att få tillräckligt hög textkvalitet är 1200 dpi en lämplig upplösning. Ju 
högre upplösning, desto mindre exponeringspunkter vilket innebär att detaljer 
och nyanser i teckenformerna kan återges tydligare. Avstånd mellan tecknen 
kontrolleras även noggrannare vilket ger en mer lättläst text. För att få balans 
mellan vissa teckenpar kernar man, justerar mellanrummen. Ordmellanrummen 
brukar både komprimeras och expanderas för att anpassa orden till radlängden.  
 
Typografiskt bör man också ta hänsyn till produktionsmetoder och 
papperskvalitet och välja ett typsnitt som lämpar sig bra. Ofta har man en 
mängd olika typer av text i en tidning som var och en ska framhävas på sitt sätt. 
Valet av typsnitt är alltså mycket viktigt och även det är ett arbete som tar lång 
tid. [3] [23] 
 

7.2 Radavstånd 
Radavstånd eller kägel kallas avståndet mellan textraderna. Radavståndet anges 
i punkter och mäts från baslinje till baslinje. Radmellanrummet bör vara ungefär 
20 % större än textens storlek, graden, så om texten är satt till 12 punkter bör 
radmellanrummet vara14 punkter. Förhållandet grad/radmellanrum skrivs ofta 
som exempelvis 12/14. Avståndet mellan raderna bör även justeras beroende på 
vilken typsnitt som används. Om typsnittet har långa upp- och nerstaplar behövs 
rikligt med luft om texten ska vara lättläst. Radavståndet ska samverka med hela 
ordbilden, ordmellanrummen, satsytan samt textinnehållet. När text sätts i 
väldigt stora grader bör radavståndet minskas lite. [3] 
 

7.3 Spalt/gridsytem 
Att formge en tidning är ett komplicerat arbete. En sida behöver delas in i ett 
spalt- och gridsystem. Det gör det möjligt till variationer trots att det är inom en 
fast ram. Bilder och texter av olika typ och karaktär ska tillsammans bilda en 
tydlig helhet och därmed ge sidorna en struktur. Det är därför bra att ha 
spalt/gridsystemet som mall när man formger. [3] 
 

7.4 Format 
Formatet på en tidning har betydelse för hur den uppfattas. De vanligaste 
pappersformaten i Europa är uppbyggda kring en rad standardformat. A-
formatet (A0, A1, A2, A3, A4 och så vidare) är det vanligaste. Sidornas 
längdförhållanden till varandra är ett till roten ur två i A-formaten. Exempelvis 
är A4: ns kortsida 210 millimeter vilket ger en långsida som är 210*√2 ≈ 297 
millimeter. Det är från A0 man utgår, vars area är en kvadratmeter stor och 
sidförhållandet på ett till roten ur två. Halveras A0-arket på långsidan fås istället 
A1-formatet. Sidförhållandet är detsamma och arean är  halverad. 
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Många gånger utgår man från exempelvis ett A4, men som kan beskäras på 
höjden eller bredden för att få ett lite mer annorlunda format. Det ligger ofta en 
ekonomisk tanke bakom valet. Ska den skickas ut med post bör den inte väga 
allt för mycket för att hålla ner kostnaderna för porto. Tryckkostnaden påverkas 
även av hur stor upplagan är, val av tryckmetod samt antal färger (2-färgs- eller 
4-färgstryck). [1] [3]  
 

8 Filformat 
När det är dags att lagra data måste det göras på ett visst sätt för att programmen 
ska kunna känna igen och tolka. Ett format kan liknas vid ett språk, vissa saker 
går inte att översätta till andra språk medan vissa går att översätta mellan 
språken. På samma vis är det med filformat. Vissa av dem klarar saker som 
andra format inte gör. Nedan presenteras några filformat som är viktiga i 
grafiska sammanhang. [2] 
 

8.1 TIFF 
Ett filformat som ofta används både i Macintosh- och Windows-världen är 
Tagged Image File Format, TIFF-formatet. Bilder i TIFF-format kan bestå av 
pixlar med 1, 4, 8, 24 eller 32 bitars djup per pixel. Detta innebär att de kan vara 
svartvita, i gråskala eller i färg med 256 eller miljontals färger i RGB- och 
CMYK-läge.  
 
TIFF-formatet tar relativt mycket plats på hårddisken och är det många bilder i 
ett dokument är det bra om datastorleken kan minskas. Detta kan göras med 
komprimeringsmetoden LZW som är en icke-förstörande metod, dock inte 
särskilt effektiv. Komprimerade bilder tar nämligen lite längre tid att öppna i ett 
layoutprogram än vad okomprimerade bilder gör. En fördel med TIFF är att 
kulören, kontrasten och ljusheten kan ändras i layoutprogrammet. En annan 
fördel är att de kan märkas med en ICC-profil, vilket gör att programmet som 
öppnar eller visar filen kan tolka färgerna på rätt sätt. TIFF-filer är dessutom 
något mindre än EPS-filer (se avsnitt 8.2).  
 
Ännu en fördel med TIFF är att filformatet har plats för extra data. Utöver 
bilden kan filen informera om hur ett foto har tagits med avseende på 
inställningar och ljus med mera. Filen innehåller även data om storlek på bilder 
samt hur de ska tryckas. 
[1] [2] 
 

8.2 EPS 
Encapsulated Postscript, EPS, hanterar både objektgrafik och pixelgrafik. EPS 
använder sig av ett språk, PostScript, som används för att beskriva sidors 
utformning vid utskrift. EPS-filen består av två stycken delar: dels en lågupplöst 
bild för förhandsvisning på skärm, dels en Postscriptdel. Förhandsvisnings-
bilden används vid jobb i layoutprogrammet och är i PICT-format för 
Macintosh och i TIFF-format för Windows. Dessutom finns det en tredje 
komponent som används för utskrift på färgskrivare. En fördel med EPS är att 
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man kan JPEG-komprimera bilden och den får ändå full EPS-funktionalitet. 
Liksom TIFF tillåter formatet ICC-profiler vilket gör att EPS-filer kan skickas 
till en RIP tillsammans med en profil och få en korrekt färgseparation. Filen är 
något större än TIFF-filen men hanterar bilder som är svartvita, i gråskala eller i 
färg med 256 eller miljontals färger (RGB, LAB eller CMYK). Färgbilder kan 
bestå av flera olika kanaler, fler än fyra innebär att dekorfärger kan användas.  
 
Om bilderna är oregelbundet formade är EPS-formatet bra eftersom 
urklippsbanor kan sparas tillsammanns med bilden. Dessa banor är definierade 
som kurvor i PostScript och talar om vilken del av bilden som ska vara täckande 
respektive transparent. [1] [2] 
 

8.3 DCS 
Desktop Color Separation, DCS, är en variant av EPS-formatet och har alla 
funktioner som EPS har. Här delas dock bilden upp i fem olika filer, en för varje 
delfärg (CMYK) där den femte används för placering i layoutprogrammet. Den 
femte filen är lågupplöst, ofta 72 dpi, och innehåller en länk till de fyra andra 
filerna. Fördelen med att ha en lågupplöst fil är att dokumenten inte blir så stora. 
Då kan det grafiska företaget smidigt skicka den lågupplösta filen till 
formgivaren som kan montera den i sitt dokument. När sedan det grafiska 
företaget får tillbaka dokumentet, byts den lågupplösta bilden ut mot den 
högupplösta. En nackdel dock är att det är fem filer att hålla reda på istället för 
en vilket kan leda till att någon av filerna försvinner. [1] [2] 
 

8.4 PDF 
Portable Document Format, PDF, lanserades av Adobe 1993. Det är ett 
filformat som gör det möjligt att skicka ett dokument över Internet så att den ser 
likadan ut oavsett vilken datorplattform man har. Formatet är dessutom 
oberoende av vilket program filen är skapad i och idag används PDF-filer som 
filformat för bilder, e-böcker, grafisk produktion, korrekturhantering, digital 
publicering med mera.  [1] 
 

9 Före tryckning 
Det finns en hel del saker att tänka på innan en produkt ska gå i tryck. Det går ju 
inte att ångra en stor upplaga när den väl tryckts. Därför är det oerhört viktigt att 
korrekturläsa dokumenten. Det finns olika sätt att göra detta på, vissa billigare 
än andra. Vad som bäst är lämpligt beror på hur stor upplaga som ska tryckas. 
 

9.1 Skärmkorrektur 
När dokument och filer ska kontrolleras bör det först göras ett skärmkorrektur. 
Genom att själv titta på skärmen kan bildplacering, typografi, radfall, 
avstavningar, texter med mera kontrolleras. Det går även att kontrollera 
punktförstoringsanpassningen och att färgerna överensstämmer genom att 
använda sig av ett bildbehandlingsprogram.  
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När skärmkorrekturen bearbetas är det bra att skapa en PDF-fil av dokumentet. 
Detta gör det lättare att skicka den emellan beställare och originalproducent. Det 
går även att kontrollera om originalet kan rippas ut på film. [1] 
 

9.2 Preflight 
Preflight innebär att dokumenten granskas digitalt innan de går in i 
produktionen. Det görs med hjälp av så kallade preflight-program som ser till att 
kontrollera dokumentet efter en speciell checklista. Det finns två olika typer av 
preflight-program. Det ena kontrollerar dokument som är skapade i Indesign 
eller Quark Xpress. Exempel på sådana program är Markzwares Flightcheck 
och Extensis Flight Pro. Dessa program kan bland annat kontrollera filformat på 
bilder, länkar till bilder i dokumentet, bildernas upplösning och om de är 
sparade i RGB eller CMYK.  
 
Den andra typen kontrollerar och förbättrar eventuellt PostScript-filen i steget 
mellan layoutprogrammet och rippningen. Exempel på sådana program är 
Digiscript (Onevision) eller Tailor (Firstclass NV). De ser till att kontrollera om 
filen överhuvudtaget går att rippa och om alla teckensnitt ligger med i 
PostScript-filen. De tittar även på om alla bilder och illustrationer finns med och 
vilka färger som finns definierade. [1] 
 

9.3 Förprovtryck 
Förprovtrycket fungerar som en sista korrekturmöjlighet innan tryckplåten 
framställs. Det finns två olika metoder att göra detta på, kemiskt eller digitalt 
förprovtryck. Ett kemiskt förprovtryck innebär att filmer som används vid 
plåtframställningen även används här. Görs istället ett digitalt förprovtryck 
framställs det genom att den färdiga filen skrivs ut på mycket högkvalitativa 
färgskrivare. [1] 
 

9.4 Provtryck 
Då man ska provtrycka bör man ta reda på vilken punktförstoring 
provtrycksutrustningen har för att jämföra den med punktförstoringen i 
tryckprocessen. Gör man inte det får man en felaktig bild av provtrycket och ser 
inte den egentliga bilden av slutresultatet. Man bör även tänka på att 
fulltonsdensiteten, grundfärgernas kulörer, papperets färgton och kvalitet är så 
nära det slutliga trycket som möjligt för att få en bra bild av den kommande 
tryckningen. En digital provtrycksprocess är att föredra. [2] 
 

9.5 Papperskvalitet 
En tidning bedöms inte bara med blicken. Val av papper för omslag respektive 
inlaga på en tidning är mycket viktigt och kräver mer tid och eftertanke än man 
tror. Trycket ter sig olika beroende på papperskvaliteten och påverkar text- och 
bildkvalitet. Tryckpressens körbarhet, efterbehandlingen och 
distributionskostnaderna är också faktorer som påverkar valet av papper. Därför 



21 

bör papperet väljas så tidigt som möjligt under den grafiska processen. 
Produktionen kan då anpassas efter valet av papper och kvaliteten kan bli högre. 
 
En tidning kan kännas fladdrig eller stadig, tung eller lätt, sträv eller smidig. 
Den bör vara anpassad efter vilken känsla som ska förmedlas samt efter 
ändamålet. Ska den vara praktisk, hållbar och långlivad? Är det designen och 
utseendet som är viktigast? Även papper följer ett mode så det är väl värt att 
hänga med lite i trenderna. Är det bildernas kvalitet eller texternas läsbarhet i 
tidningen som är viktigast? Hur hög är rastertätheten respektive tonomfånget? 
Ja, papperet bör väljas noga för att kunna uppfylla kraven för varje enskild 
tidning. 
 
Papperet förknippas ofta som den neutrala bakgrunden till text och bild. Det 
finns en mängd olika typer av papper och rätt papper kan lyfta fram både text 
och bild. Papperets framträdande egenskaper är färgen, tjockleken och ytskiktets 
karaktär. En del kvaliteter är bättre lämpade för en viss tryckteknik. Tre 
huvudområden finns gällande pappersytan. Dessa områden är bestruket eller 
obestruket, matt eller glättat, slätt eller strukturerat.  
 
Olika papper är olika dyra. Arkpapper är dyrare än papper på rulle, glättat 
papper är dyrare än matt, färgat papper är dyrare än vitt, ja ekonomin för 
produktionen tål att tänkas över innan ett beslut tas om pappersval. Vid mindre 
upplagor har papperskostnaderna ganska liten inverkan på den totala kostnaden 
för tryckningen men kan vid stora upplagor spela stor roll. Dessutom brukar det 
bli billigare om tryckeriet har just det papperet inne på lager, vilket då kan vara 
värt att undersöka. [1] [3] 
 

9.5.1 Obestruket papper 

Obestruket papper har en ojämn yta. Den ojämna ytan reflekterar inte ljus på 
samma sätt som en jämn yta. Bilder ger inte ett lika bra tryckresultat på en 
ojämn yta då kontrasterna blir mindre. Bildens djup försämras och kan kännas 
platt. Ett obestruket papper kan vara matt eller glättat. De flesta obestrukna 
papper ytlimmas för att stärka ytan. [1] [3] 
 
 

9.5.2 Bestruket papper 

Det bestrukna papperet är jämnt och har en yta som är bestruken med 
exempelvis pigment och/eller bindemedel. Högre rastertäthet kan användas 
beroende på papperets jämnare yta och färgupptagningen blir även snabbare och 
jämnare. Ytan ger glans och har egenskaper som ger ett bra tryck. Ljuset kan 
dock reflekteras i den glansiga ytan och blända ögat vilket försämrar 
läsbarheten. Stora mängder text bör därför tryckas på ett mattare papper och 
med fördel på ett papper med naturligt gul ton som ger en behaglig bakgrund för 
ögat. Även det bestrukna papperet kan behandlas så att det blir mer matt eller 
glättat. Till tidningar och broschyrer används oftast bestrukna papper. [1] [3] 
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9.5.3 Ytvikt 

Ytvikt är det vanligaste måttet på papperets vikt och mäts i gram per 
kvadratmeter. Talas det om exempelvis 80-grams papper är det alltså ett papper 
som väger 80 gram per kvadratmeter. Då kan man fråga sig vad ett 80-grams 
A4-ark egentligen väger? Av ett A0-ark får man efter uträknande ut 16 stycken 
A4-ark. Eftersom A0-arket är en kvadratmeter blir A4:a arkets vikt 80/16 = 5 
gram. [1] 
 

9.5.4 Opacitet 

Opacitet står för ogenomskinlighet och beror på hur ljusets sprids och 
absorberas av papperet. Ett papper som är helt ogenomskinligt har 100 % 
opacitet. Ju lägre opacitet det är, desto mer genomskinligt är papperet. Till en 
tidning är ett papper med hög opacitet att föredra eftersom man inte vill att 
texter och bilder ska lysa igenom. 
 
Vid tidningstryck är andelen olja i färgen ganska stor. När tryckfärgen hamnar 
på papperet sjunker oljedelen in i papperet så att färgdelen kan sätta sig på ytan. 
Detta påverkar opaciteten negativt och trycket kan synas igenom om inte 
papperets opacitet är tillräckligt hög. [1] 
 

10 Tryckmetoder 
Det finns ett antal olika tekniker för att trycka en tidning. Den absolut vanligaste 
tryckmetoden är offsettryck. I skandinavien är arkoffset den vanligaste. 
Kvalitetskrav, upplaga, pappersval och format avgör vilken metod som är bäst 
lämpad. [1] 
 

10.1 Offsettryck 
Offsettryck är den vanligaste tryckmetoden. Våtoffseten följer den litografiska 
principen, ett samspel mellan färg och vatten, som är grunden för allt 
offsettryck. Det finns även vattenfri offset, så kallad torroffset, där vattnet är 
ersatt av ett silikonskick istället. 
 
I den litografiska principen skiljer sig tryckande och icke tryckande ytor från 
varandra genom deras olika kemiska egenskaper. De tryckande ytorna består 
oftast av polymer och drar till sig tryckfärgen som är fet och kallas för då för 
oliofila ytor. De icke tryckande ytorna brukar bestå av aluminium och stöter 
istället bort tryckfärgen, oliofoba ytor. Vatten används också för att undvika att 
färger fäster på de icke tryckande ytorna i våtoffseten. Vattnet stöts bort från de 
tryckande (hydrofoba) ytorna och attraheras av de icke tryckande (hydrofila) 
ytorna.  
 
Offsettryck delas in i två olika typer, rulloffset och arkoffset. Med offsettryck 
kan man nå ett nästintill perfekt resultat, om inte själva arbetet brister eller om 
papperet är av dålig kvalité. [1]  
 



23 

10.1.1 Rulloffset 

Rulloffsetens användningsområde är främst tryck av något lägre kvalité och 
stora upplagor, omkring 50 000 och uppåt. Ofta falsar och häftar man bara 
trycksakerna för man kan inte göra någon avancerad efterbehandling.  [1] 
 

10.1.2 Arkoffset 

Arkoffseten är bra till i stort sett vad som än ska tryckas på papper. Med denna 
metod finns det ett stort pappersurval vilket gör att det går att trycka på en 
mängd olika papperskvaliteter. Till skillnad från rulloffseten går det att göra 
mycket högkvalitativa efterbehandlingar. Arkoffseten används alltså främst till 
tryck av högre kvalitet. [1] 
 

10.2 Djuptryck 
Djuptryck är en tryckmetod som trycker med en mycket hög hastighet. De 
tryckande ytorna graveras eller etsas in i valsen så att ett raster av små skålar 
bildas. Rasterpunkterna blir olika stora beroende på att skålarna varieras i 
storlek och djup. Dessa skålar fylls sedan med färg som överförs till papperet 
genom att pressa det mot tryckformen. Djuptryck är en dyr tryckmetod som blir 
lönsam först vid stora upplagor. Startkostnaden är hög vilket alltså gör att det är 
lämpat för större omfång. Dock är djuptryck inte längre vanligt förekommande i 
Sverige. [1] [23] 
 

10.3 Flexotryck 
Flexotryck är en tryckmetod som använder sig av samma princip som stämpeln. 
Det innebär att de tryckande och icke tryckande ytorna skiljs åt genom en 
nivåskillnad. Med denna tryckmetod kan tryck på de flesta material göras. 
Papper, kartong och plast är bara några exempel.  
 
Tekniken är direkttryckande. Med det menas att tryckformen för över färgen 
direkt till tryckbäraren. Tryckformen måste därför vara spegelvänd. 
Flexotrycket har dock ofta problem med att återge hela tonvärdesskalan, 
exempelvis fina toningar. [1] 
 

10.4 Digitalt tryck 
Digitalt tryck är inte en speciell tryckmetod, utan flera olika. Den är lämpad för 
mindre upplagor i fyrfärg då fördelarna är snabbhet och relativt låga kostnader. 
Startkostnaden är låg, däremot är styckpriset dyrare än för offsettryck. Ska det 
då tryckas i en stor upplaga är digitalt tryck inte en lämplig metod. Sidorna som 
ska tryckas skickas direkt från datorn till tryckpressen, med andra ord behöver 
inte film eller tryckplåt användas. Dessutom går det snabbt ta fram ett 
provtryck. Färgen kan efterbehandlas på en gång utan risk för smetning 
eftersom färgen redan är torr när den kommer ut från tryckpressen. [1] 
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11 Teknisk användarhandbok 
Detta är en teknisk användarhandbok. Det innebär att innan första steget i 
handboken ska all insamling av texter och bilder vara gjorda. En tidsplan, en 
budget och ett idé- och skissarbete bör även ha gjorts. Användarhandboken är 
lämpad för mindre tidningar och är därför skriven utifrån det. 
 

Steg 1 – Val av papper och tryckmetod 

Det första som man bör titta på är valet av papper och tryckmetod. Eftersom 
denna användarhandbok riktar sig mot mindre tidningar, kommer valet av 
papper och tryckmetod att vara lämpat för det. Om tidningen har få sidor, kan 
lite kraftigare papper vara ett bra val. Ofta känns en tidning med bestruket 
papper skönare att hålla i handen än en med obestruket papper. Utseendemässigt 
kan också ett glansigt och slätt papper uppfattas som finare än ett matt. 
 
Ett tips är att ringa tryckeriet och be dem skicka prover på olika 
papperskvaliteter. Då får man själv känna på papperet och se hur det ser ut i 
verkligheten.  
Ett exempel på bra papper är: Inlaga - 115 gram Maxi Silk  
      Omslag - 170 gram Maxi Silk 
 
Att välja tryckmetod för tidningen är också viktigt. Genom att noggrant 
meddela tryckeriet om upplaga, färgsättning och bokbinderi väljer de själva ut 
en bra metod. Kontakta flera tryckerier och jämför dem emellan. Djuptryck är 
mer anpassat för större upplagor, likaså rulloffset. Arkoffset är en bra 
tryckmetod för mindre tidningar och är bra till i stort sett vad som än ska tryckas 
på papper.  
 

Steg 2 – Indesigndokument 

När man har kommit så långt att man har bilder, färdiga texter, en designskiss 
samt valt papper är det dags att börja jobba med layouten. Denna 
användarhandbok innehåller information om hur man skapar layouten i 
programmet Adobe InDesign. Det första som man bör göra är att skapa en mall 
för sidorna. Det kan vara bra att ha något som är återkommande på varje sida 
för att få en sammanhängande tidning. Sidformatet bestäms och därefter 
upplägget av texten där man tar hänsyn till eventuella bilder, rubriksättning och 
spaltbredd. Vid ett större format, exempelvis ett A4, är tre kolumner med text 
ett bra val. Har man dock ett mindre format är det bättre med två spalter. Har 
man fler spalter blir raderna för korta och texten blir då svårläst.  
 
Man ska även bestämma sig för hur stor satsyta man vill ha. Den nedre 
marginalen får gärna vara lite större än den övre. Likaså bör de yttre 
sidmarginalerna vara större än de inre. Stödlinjer läggs in för att det ska bli 
lättare att lägga in bilder och text på rätt plats. Om man önskar ett varierat 
utseende från sida till sida kan det vara en bra idé att ha flera olika mallsidor. 
Dock bör sidorna ha samma marginaler och spaltbredd.  
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Under steg 2 ska man dessutom göra färginställningar. Det är viktigt att man 
använder sig av en ICC-profil för att färgerna inte ska se annorlunda ut vid tryck 
jämfört med det man ser på skärmen. Under edit/color settings i InDesign väljer 
man en ICC-profil innan arbetet påbörjas. Om man väljer ett bestruket papper är 
”Euroscale Coated v2” ett bra val för CMYK-inställningarna. Har man däremot 
ett obestruket papper är ”Euroscale Uncoated v2” ett bra alternativ. 
 
Ett exempel på ett uppslag med formatet 180x270 kan vara: 
 
Höjd på papper: 270 mm 
Bredd på papper: 180 mm 
Övre marginal: 16 mm 
Nedre marginal: 18 mm 
Insida marginal: 15 mm 
Utsida marginal: 24 mm 
Spaltmellanrum: 8 mm 
 

Steg 3 – Bildhantering 

För att bearbeta en bild använder man sig för det mesta av programmet Adobe 
Photoshop. Där kan man bearbeta bilden på en mängd olika sätt men här tar vi 
bara upp några av de vanligaste. Vill man veta mer är hjälpfunktionen i 
Photoshop bra att använda sig av. Var noga med att se till att det finns 
rättigheter till bilderna. Om man har en bild med en person som går att urskilja 
måste man ha tillstånd från henne/honom. Detta är vad upphovsrättslagen säger 
och det kan bli komplikationer senare om man inte har fulla rättigheter. 
 
Det första man bör göra är att beskära och skala bilden. Ju större bilden är desto 
längre tid tar det att jobba med den. Viktigt att tänka på är om bilderna ska vara 
utfallande. Då måste bilden gå 5 millimeter utanför sidans kant. 
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        ´   
 
 
 
 
Eftersom tidningen ska gå i tryck måste man se till att bilderna är högupplösta. 
300 dpi (punkter per tum) är ett bra val som ger en bra kvalitet. I Photoshop gör 
man de inställningarna under image/image size. Programmet räknar där enkelt 
ut storleken på bilden när man valt upplösning. 
 
Att ställa in svart- och vitpunkt kan vara bra om kvaliteten på bilderna ska vara 
optimal. Dessa inställningar bestämmer bildens totala tonkontrast det vill säga 
skillnaden mellan det allra ljusaste och det allra mörkaste i bilden. Under 
image/adjustments/levels gör man dessa inställningar. Vitpunkten bör ligga runt 
3-4 % och svartpunkten runt 96-98 %. 
 
Vissa bilder kan exempelvis vara för mörka eller för ljusa. I Photoshop går det 
enkelt att fixa. Under image/adjustments/curves är det bara att justera kurvan för 
att få en ljusare alternativt mörkare bild. Med hjälp av kurvan justerar man även 
kontrasten i bilden. 
 

Originalbilden, onödig bakgrund, skateboard-

åkaren ska vara i fokus. 

Resultatet, efter att ha 

beskurit bilden. 
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Om en bild saknar skarpa övergångar mellan mörka och ljusa toner i en kontur 
så kan den behöva ändras. Det görs för att få en skarp och tydlig bild. Under 
filter/unsharp mask kan man göra inställningar för att få en skarpare bild. 
Verktyget har tre olika inställningsmöjligheter; radie, tröskelvärde och mängd. 
Det första man gör är att ändra på radien. För högupplösta bilder bör värdet 
ligga mellan 1 och 2. När det gäller tröskelvärde och mängd ändrar man enbart 
en av dem för att få ett bra resultat. Väljer man att ändra på mängden, bör man 
välja ett värde mellan 150 -200 %. Ändrar man istället på tröskelvärdet måste 
man experimentera sig fram, ett värde mellan 2-20 är lagom.  
 

   
 
 
 
Nästa steg är separeringen från RGB till CMYK. Eftersom färgrymden är 
mindre i CMYK än i RGB måste alla bilder separeras från RGB till CMYK. Det 
gör man för att se på skärmen hur färgerna sedan blir i tryck. I Photoshop finns 
en inställning som enkelt utför separeringen. Under image/mode i Photoshop 
väljer man CMYK istället för RBG och bilderna är sedan klara för tryck. 
 
När bilden är bearbetad och klar är det dags att spara ner den. EPS-formatet är 
bra eftersom det består av en lågupplöst förhandvisningsbild. Man jobbar inte 
med så stora filer då, vilket gör att det går snabbare och inte tar upp så mycket 
minne.  
 

Originalbilden, upplevs som för mörk. Resultatet, efter att ha använt curves i 

photoshop. 

Originalbilden, för suddig. Resultatet, efter att ha använt 

unsharp mask i photoshop. 
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Steg 4 – Typografimallar 

Innan det är dags att lägga in texter i InDesign-dokumentet bör man bestämma 
sig för vilka typsnitt man ska använda sig av. Rubrikerna kan ha olika typsnitt 
men brödtexten bör vara samma hela tidningen igenom. Detta gäller även för 
ingressen. Under steg 4 ska man även bestämma sig för storlek på typsnittet 
samt ställa in radavståndet. Om man använder sig av mellanrubriker kan det 
vara bra om radavståndet är lika stort som för brödtexten. Det underlättar sedan 
vid linjeringen. Exempel på en enklare typsnittsmall kan vara: 
 
Brödtext: Scala regular, 10/12 
Ingress: Scala italic, 12/14,4 
Rubrik: Myriad bold 
Mellanrubrik: Arial bold 12/12 
 

Steg 5 - Bild- och textplacering 

Nu är det dags att sätta in text och bild i InDesign-dokumentet. Här har man 
ganska fria händer men att följa marginalerna är självklart något att 
rekommendera. I InDesign kan man ta hjälp av stödlinjer som ser till att 
texterna och bilderna är linjerade med varandra. När man sedan är nöjd med 
designen krävs det att man kernar och linjerar texterna. Det gör dem mer 
lättlästa och ger ett snyggare intryck. InDesign kan ibland göra konstiga 
avstavningar, radfall, så det är viktigt att titta på det under kerningsarbetet. 
 

Steg 6 – Skärmkorrektur 

När allt layoutarbete är klart är det dags för första korrekturen. Genom att 
noggrant titta på skärmen hittar man ofta en hel del fel som direkt kan ändras. 
Är bilderna rätt placerade? Har man tänkt på utfall? Finns det några stavfel i 
texterna? Det är mycket att tänka på och ett tips är att skicka dokumenten till 
någon annan för korrekturläsning. Skärmkorrekturen är ett bra och billigt sätt att 
säkerställa att allt blir rätt. Det är dock inte säkert att man hittar alla fel. Under 
skärmkorrekturen tittar man exempelvis inte på vad bilderna har för filformat. 
Korrekturläsning är oerhört viktigt och i grafiska sammanhang pratar man om 0-
korrektur, 1:a-korrektur, 2:a-korrektur och så vidare. 0-korrekturen gör den som 
skapat dokumentet, de nästkommande är utomstående personer som granskar 
dokumentet. Detta är en väldigt viktig del för att nå ett så bra resultat som 
möjligt. 
 

Steg 7 – Preflight 

När man gör en så kallad preflight använder man sig av ett särskilt 
preflightprogram. Det är a och o inom grafisk design. Programmet kontrollerar 
dokumentet efter en speciell checklista. Preflight går att göra i InDesign och 
programmet kontrollerar eventuella fel som måste korrigeras innan det ska 
skickas till tryck. Exempel på saker som kan vara fel är bilders filformat, saknad 
av länkar till bilder eller om de är sparade i RGB istället för CMYK. Om 
preflightprogrammet inte hittar några fel, är det viktigt att man packar 
dokumentet. Även detta görs i Indesign. Den packade foldern är den man 
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skickar till tryckeriet och innehåller alla länkar som finns med i dokumentet. 
Tryckeriet får då allt som behövs för tryckningen samlat i en folder. 
 

Steg 8 – Förprovtryck 

För att vara säker på att prepressarbetet är riktigt utfört gör man ett 
förprovtryck. Vanligast är att tryckeriet gör ett digitalt provtryck. Detta är bra 
eftersom man som beställare kan se hur resultatet kommer att bli i tryck. Vill 
man göra en sista ändring går det bra att göra det efter att ha sett förprovtrycket. 
 

Steg 9 – Provtryck 

Innan den stora upplagan trycks tar man ibland fram ett provtryck i en 
tryckpress. Det här är det absolut sista man får se innan upplagan går i tryck. 
Det är dock oftast väldigt dyrt att göra ett sådant provtryck och för mindre 
upplagor räcker det oftast enbart med förprovtrycket. 
 

Steg 10 – Tryck  

När produkten är färdig för tryck är det några saker man bör tänka på. 
Tryckeriet vill veta vilket program och version man skapat dokumenten i samt 
vilken datorplattform som använts. De flesta tryckerier kan ta emot 
InDesignfiler men kolla upp det, eventuellt kan det krävas en fil i pdf-format.  
 

12 Diskussion 
Syftet med examensarbetet var att göra en teknisk användarhandbok för att ta 
fram mindre tidningar. Denna togs fram genom en praktisk del där vi själva 
skapade en tidning, ”Ett universitet – två städer”. Tidningen blev klar för tryck 
innan examen och den stora upplagan blir färdig lagom till terminstart. Vi 
lyckades alltså med målet. Med hjälp av våra tidigare kunskaper från 
utbildningen inom ämnesområdet nådde vi målet tillsammans. Samarbetet har 
krävt att man har lyssnat på varandra och lärt oss att diskutera, analysera och 
kompromissa för att lösa uppgiften på bästa sätt.  
 
Att samla in material tar tid och vårt största problem var att få bilder som vi 
kunde använda oss av i tidningen. Vi fick snabbt kontakt med många olika 
människor men tyvärr tar all kommunikation väldigt lång tid. Att bearbeta 
bilderna tog också lång tid och vi kunde snabbt konstatera att alla bilder var 
tvungna att bearbetas i Photoshop, mer eller mindre. 
 
Att anpassa tidningen efter målgruppen var något vi till en början inte tänkte 
tillräckligt mycket på. När alla artiklar var färdiga fick vi dem korrekturlästa 
och vi kunde dra slutsatsen att vi var tvungna att rikta oss mer till målgruppen. 
Det förbättrade tidningen avsevärt. Det har varit en fördel att vi själva är rätt 
unga eftersom det är unga personer som är vår målgrupp. 
 
Vår utbildning, medie- och kommunikationsteknik, innehåller ingen 
journalistik. Eftersom vi skrivit alla artiklar själva, hade vi behövt kurser inom 
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det området. Texterna ska användas för marknadsföring så kurser inom det 
området hade också varit bra. Om det hade funnits en journalistikutbildning på 
Linköpings universitet hade vi kunnat samarbeta med personer därifrån. Nu 
fanns inte alternativet och därför valde vi att skriva texterna själva. 
 
Att trycka en tidning är inte gratis. Det här projektet innebar även att vi skulle 
göra en budget för tryckningen. Det har varit ett av våra största problem då svar 
från bidragsgivare har dröjt. Marknadsbolaget Linköping, Nya Norrköping, 
Byggvesta AB samt Linköpings universitet är alla inblandade ekonomiskt. När 
denna rapport skrivs är ännu inget klart och därför kommer det att dröja innan 
tidningen går i tryck. Resultatmässigt kan vi därför inte göra så många 
slutsatser. Ett digitalt provtryck kommer dock att finnas dagarna innan 
framläggningen. 
 

13 Slutsats 
Syftet med användarhandboken var att den skulle vara till hjälp för andra 
personer som ska börja med en tidning. Litteraturstudier och erfarenheter från 
det praktiska arbetet formade användarhandboken. Resultatet blev en manual 
där man enkelt kan följa tidningsproduktion steg för steg, från idé till färdig 
trycksak. Detta är något som vi själva saknat under arbetets gång. Det finns en 
hel del litteratur att tillgå inom grafisk design och grafisk teknik vilket har varit 
till stor hjälp. 
 
Teoridelen i rapporten är till för att ge grundläggande kunskaper inom området. 
Innan man använder sig av handboken är det viktigt att läsa teorin om man inte 
redan har goda kunskaper. 
 
Adobe InDesign 2.0 och Adobe Photoshop CS är de program vi använt oss mest 
av. De är båda lämpliga program för att skapa en tidning. Användarhandboken 
är skriven utifrån dessa versioner och vi reserverar oss för eventuella ändringar 
då nya programversioner tas fram. 
 
I början av detta examensarbete hade vi en plan på att göra en 16-sidig tidning. 
Efter en mer genomarbetad plan insåg vi att tidningen skulle bli för tunn 
innehållsmässigt. Till slut hade vi en tidning på 28 sidor. Detta resulterade i ett 
relativt omfattande innehåll med många talande bilder. 
 
När man gör en tidning är det även bra att ha en fotograf. Rättigheter till bilder 
är inte lätta att få och det behövs ofta mer bilder än vad man tror. Dock, 
eftersom det här är ett examensarbete med liten budget, går det inte att anlita en 
professionell fotograf. Vi fick istället använda oss av de kontakter vi hade sedan 
tidigare samt hela tiden jobba för att skapa nya. 
 
Användningsområdena för tidningen är många. Den kan användas vid 
missioneringsuppdrag, placeras i ställ på de olika campusen och användas vid 
andra rekryteringstillfällen såsom under ”Öppet Hus” och 
”Universitetsdagarna”. Marknadsbolaget Linköping och Nya Norrköping, två 
samarbetspartner i projektet, kan använda tidningen då de ska rekrytera nya 
studenter till staden och därigenom få fler att flytta hit. 
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Vi hade som mål att kunna ta ut examen sommaren 2005. Tidspressen hjälpte 
oss att arbeta aktivt med projektet men begränsningar fick ändå göras. Att göra 
en tidning innefattar många olika arbetsuppgifter. Vi hade gärna sett att 
användarhandboken hade innehållit alla dessa delar och gått in mer på djupet 
men på grund av tidsbrist fick vi begränsa oss. Vi har dock funderingar på att 
jobba vidare med den efter vår examen. Vi ser att det finns ett intresse av en 
manual som denna och att den skulle underlätta för många.  
 

13 Framtid 
Detta examensarbete har gett oss många användbara kontakter för framtiden. Vi 
valde ett ämne som vi båda är intresserade av och kan se framtida jobb inom 
området. Genom de kontakter vi fått har vi relativt goda möjligheter att senare 
jobba inom grafisk design och layout. 
 
Användarhandboken kan i framtiden komma att användas av alla som ska göra 
en mindre tidning. Eftersom vi själva vill utveckla handboken till att bli ännu 
bättre tror vi att den kommer att vara till stor hjälp. Den kommer att läggas ut på 
nätet för att vara lättillgänglig för allmänheten.  
 
När Linköpings universitet åker ut på missioneringsuppdrag når de varje år över 
10 000 gymnasister. Vi har förhoppningar om att tidningen ska ge dessa 
personer mer information om städerna och på så vis locka dem till Östergötland. 
Tidningen har ett behändigt format som gör den lätt att ta med sig. Många bilder 
och häftiga rubriker hoppas vi kunna förmedla rätt budskap om Linköping och 
Norrköping. Tidningen går dessutom att trycka i fler exemplar om det visar sig 
att den är till nytta för rekryteringen till Linköpings universitet samt de båda 
städerna. 
 
Framtiden kan även innebära ett fortsatt samarbete mellan oss två som jobbat i 
projektet. Vi har lärt oss att lösa problem genom att kompromissa och utbyta 
kunskaper med varandra. Vem vet, kanske är vi framgångsrika med ett eget 
företag inom loppet av några år! 
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