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Sammanfattning
I detta examensarbete har två tryckmetoder jämförts i samarbete med HL Display AB och Strålins 
Intellecta AB. Företaget HL Display AB är intresserade att nyinvestera i en digital KBA Karat 74 off-
settryckpress och önskar en utvärdering på hur offset trycker på plast samt jämförelser med företagets 
nuvarande tryckmetod (screentryck).  
 En testkarta skapades med utvalda tryckparametrar för att kunna följa tryckkvaliteten vid tryck-
ningen. Testtryckning genomfördes hos Strålins Intellecta AB med en Heidelberg Speedmaster 74. 
Exakt samma testform trycktes på HL Display AB med Sakuari Maestron. 
 De trycktekniska parametrarna uppmätes med densitometer. Mätningen fokuserades mest på att 
fastställa densitet, punktförstoring samt densitetsvariation och punktförstoringsvariation i respektive 
tryckmetod. Mätningarna utfördes på tryckarken genom ett urval ur upplagan. Tre olika tryckark 
plockades ur respektive tryckmetod; översta, mittersta och understa tryckark. Detta genomfördes för 
att kunna analysera tryckarken vid tidig produktion samt ett senare. 
 Resultatet som framkom av detta arbete var att screentryck trycker med en högre färgmängd samt 
med mindre densitetsvariation och punktförstoring gentlemot offset. Offset däremot trycker på plast 
med en högre kvalitet än screentryck men har en högre variation i densitet och punktförstoring.  
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Summary
In this examination have two print methods been compared in collaboration with HL Display AB and 
Strålins Intellecta AB. The company HL Display are interested to invest in a digital KBA Karat 74 off-
set print press and wants a evaluation on how offset prints on plastic and comparisons with company’s 
present print method screen. 
 One test printing was accomplished with the technical parameters of the printing. The test printing 
has been printed at Strålins Intellecta AB with a Heidelberg Speedmaster 74. Same test printing has 
been done at HL Display with Sakuari Maestron. 
 The technical parameters where measured with a densitometer. The measure was focused to density 
and dot gain The measures where done from three different print sheets. The three different printed 
sheets have been chosen for respective print method: start, centre and step- print sheet for analyzing 
an earlier and later printed sheet.   
 The result of this work came to light that screen prints with a higher ink quantity and with lower 
density variation and dot gain. Offset however prints on plastic with a better quality than screen but 
has a greater variation in density and dot gain.   



Admir Paratusic
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Jämförelse mellan screentryck och offset tryckt på plast

4

Innehållsförteckning

1 Inledning  8
1.1. Syfte  8
1.2. Mål 8
1.3. Metod 8
1.4 Avgränsningar 8

2 Företagets bakgrund 9
2.1 HL Display AB   9
2.2 Informationsbärare   9

2.2.1 Papper jämfört med PVC  9
2.3 HL Display AB nuvarande tryckteknik  10

2.3.1 Färg  11
2.2.2 Torkning  11

2.4 Tryckteknisk framtid 11 

3 Teoretisk bagrund  12
3.1 Grundläggande offset 12 

3.1.1 Våtoffset 12 
3.1.2 Torroffset 12
3.1.3 Offsetplåt 12 
3.1.4 Tryckverk 13
3.1.5 Färgverk 13

3.1.5.1 Styrning av färgmängd 13

3.1.6 Arktransport 13

3.2 Grundläggande screen 14
3.2.1 Schablon 14

3.2.1.1 Rakeln 14

3.2.1.2 Tryckprocesser 15

3.2.2 Färg 15
3.2.2.1 UV färg 15

3.2.2.2 UV punkter 16

3.2.3 Nackdelar 16

3.3 Digital offset Karat 74 16
3.3.1 Tryckverk 16
3.3.2 Kvalitet 17



Namn Namnsson
Kompis Polarsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Titel

5

3.3.3 Produktivitet och lönsamhet 17
3.3.4 Marknad 18

4 Begreppsförklaringar  19
4.1 Punktförstoring 19
4.2 Trappning 19
4.3 Densitet 19
4.4 Gråbalans 19
4.5 IT8 20 
4.6 Tonvärde 20

4.7 Raster 20

5 Genomförande  21
5.1 Layout av testform 21

5.1.1 Strippar 21
5.1.2 IT8 22
5.1.3 Gråbalans 22
5.1.4 Punktförstoring/trappning 22
5.1.5 Fotografier 22

5.2 Tryckning på plast 23
5.2.1 Offsettryck Strålins 23

5.2.1.1 Strålins AB 23

5.2.1.2 Tryckbetingelser 23

5.2.1.3 Repro 23

5.2.1.4 Tryck 23

5.2.2 Screentryck HL Display 24
5.2.2.1 Tryckbetingelser 24

5.2.2.2 Repro 24 

5.2.2.3 Tryck 25 

5.3 Mätning och analys 26
5.3.1 Mätningar 26
5.3.2 Densitetsvariationer 26

5.3.2.1 Ark överst i upplagan 26

5.3.2.2 Ark mitten i upplagan 27

5.2.2.3 Ark underst i upplagan 28

5.2.2.4. Medelvärde 29

5.3.3 Punktförstoring 30
5.3.3.1 Punktförstoring i 80 % och 40 % översta tryckarken 30

5.3.3.2 Punktförstoring i 80 % och 40 % mittersta tryckarken 30

5.2.2.3 Punktförstoring i 80 % och 40 % understa tryckarken 31

6 Utvärdering och resultat 32 
6.1 Densitetsvariation 32

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Jämförelse mellan screentryck och offset tryckt på plast

Admir Paratusic
Examensarbete, 10p



Namn Namnsson
Kompis Polarsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Titel

6

6.2 Punktförstoring 32
6.3 Gråbalans 33
6.4 Tonsteg 33
6.5 IT8 karta 33
6.6 Bilder 33
6.7 Bakgrundsplatta 34

7 Diskussion  35
7.1 Digital karat 74 35 
7.2 Tryck på plast 35
7.3 Tryckparametrar 35

8 Slutsats  36

9 Referenser 37
9.1 Internet 37
9.2 Litteratur 37
9.3 Personliga 37
9.4 Rapporter 37
9.5 Korrektur 38

Bilaga A  (1)
Tidsplan 

Bilaga B  (2)
Layout av tryckform 

Bilaga C  (3)
Densitet 

Bilaga D  (4)
Punktförstoring 

Bilaga E  (5)
Digital offset karat 74

Bilaga F  (6)
Gravuflow aniloxvals

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Jämförelse mellan screentryck och offset tryckt på plast

Admir Paratusic
Examensarbete, 10p



Admir Paratusic
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Jämförelse mellan screentryck och offset tryckt på plast

7

Förord
Ett stort tack till Mikael Lindell, Mattias Johansson, Björn Mattsson, 
Greta Sundberg och Malin Kindblom samt HL Displays personal som 
gjorde det möjligt att genomföra detta projekt. Ett tack även till Jan- 
Erik P. Nordström, handledare och examinator på Högskolan Dalarna. 
Utan stöd och uppbackning av reproavdelningen på HL Display hade 
arbetet känts betydligt besvärligare och tuffare. Ett stort tack till 
Mattias Johansson som har under sin arbetstid gett mig stöd och idéer. 
Ett stort tack till er alla. 

Admir Paratusic
2006-09-17



Namn Namnsson
Kompis Polarsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Titel

8

1 Inledning
Examensarbetet genomfördes i samarbete med HL Display AB. Företaget 
funderar på att nyinvestera i en ny maskinpark och i en helt annan tek-
nologi. Företaget trycker nu med metoden screentryck och funderar på att 
investera i en digital offsetpress. 
 Uppdragsgivaren önskar mer information om offset tryckt på plast samt 
mer information om tryckparametrar som påverkar det slutliga tryckre-
sultatet. 

1.1 Syfte
Arbetets syfte är att ta fram information och genomföra tester som visar Arbetets syfte är att ta fram information och genomföra tester som visar 
skillnader mellan screentryck och offsettryck. En fördjupning i offset samt 
screentryck kommer även att ske. 

1.2 Mål
Målet med examensarbetet är att påvisa hur företagets screentryck gente-
mot en traditionell offsettryckpress arbetar och vilka trycktekniska fakto-
rer som påverkar den slutliga tryckkvaliteten. 
 Efter utvärderingen och jämförelsen ska företaget kunna använda doku-
mentationen som underlag vid tryckning av offset på plast.

1.3 Metod
Examensarbetet genomförs på HL Display AB samt på Strålins Intellecta 
AB där testtryckning offset på plast kommer att ske. Alla mätningar kom-AB där testtryckning offset på plast kommer att ske. Alla mätningar kom-
mer att mätas på HL Display AB med deras mätverktyg. 
 Arbetet delas upp i en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska 
delen består av fördjupningsstudier i tryckmetoder och en allmän förstu-
die av HL Displays produktionsfl öde. Som litteratur väljs material som 
används vid undervisning på Högskolan Dalarna samt litteratur från HL 
Display AB. 
 Vid den praktiska delen diskuteras med Mattias Johansson, kontakt-
person för detta projekt, vilka resurser som krävs från företagets sida. 
Testformen skapas utifrån de tryckfaktorer som kommer att behövas vid 
utvärdering. Med hjälp av densitometer mäts parametrarna densitet och 
punktförstoring samt variationen i tryckupplagan och tvärs tryckarken. 
Fotografi er och gråbalans kommer en visuell bedömning att utföras. Med 
hjälp av dessa tryckparametrar kommer skillnaden att kunna utföras vid 
tryckning på plast med offset samt screentryck. Hur själva tryckningen 
går till kommer att noteras noggrant vid tryckning.   

1.4 Avgränsningar
Examensarbetet avgränsas till att analysera och utvärdera de två tryck-
metoderna samt tryckparametrar. Den teoretiska delen kommer att ana-
lyseras på ett grundläggande nivå men viss djupare fördjupning förekom-
mer. Fördjupningen kommer att läggas på den praktiska delen och själva 
utvärderingen och analyseringen. 
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2 Företagets bakgrund

2.1 HL Display AB 
HL Display AB bildades 1954, då att Harry Lundvall startade firman i 
en liten källare. Därifrån utvecklade han en liten verkstad och började 
tillverka ställ för exponering av varor och enkla etiketthållare i plast. 
Dessa produkter sålde han till varuhus, bensinstationer, butiker osv. 
Företaget utvecklades vidare och är idag en av de ledande leverantör till 
den globala detaljhandeln. HL Display AB erbjuder lösningar för butiks-
kommunikation, varuexponering och butiksinredning. 
 Internationaliseringen har gjort så att de har etablerat egen verksam-
het i Asien.  Bland deras kunder återfinns många ledande detaljhandels-
kedjor och varumärkesfabrikanter. 
 2004 var försäljningen till 1 311 MSek och antalet anställda cirka 
100st. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen O – lista och är även 
rankad som ett av Europas 500 snabbast växande företag. [1]

2.2 Informationsbärare
HL Display AB i Falun arbetar med plast som informationsbärare. Den 
vanligaste plastsorten är PVC (polyvinylchlorid). PVC är ett plastmateri-
al som består av polyvinylklorid och tillsatser som tillverkas ur råvarorna 
salt och naturgas/olja. 
 Verksamheten är uppdelad i olika avdelningar där tryckning är första 
momentet för tryckta produkter. Därefter går plasten vidare till efterbe-
arbetning, t ex skärning, stansning, automatbockning, manuellbockning, 
fräsning och montering. 

Förutom PVC används PET (polyetylentereftalat), Acryl, PP (polypro-
pen) och PS (polystyrene) plast beronde på förfrågan från kunden och 
vad produkten ska användas till. PVC är en aning billigare plast och har 
förmågan att kunna bearbetas på många olika sätt.  Av produktionen 
idag utgör PVC cirka 60 % och PET 30 %. Resterande 10 % är andra 
plastsorter t ex acryl.   
 Plast levereras till HL Display i olika ark format. De vanligaste plas-
tarken som trycks har formatet 1030 x 730mm. 
 Plasten coronabehandlas (ytkemisk förändring) innan den kommer till 
HL Display AB för att färgen ska fästa bättre. Coronabehandlingen av 
tryckytan ändrar plastens ytenergi och därmed ökar färgens förmåga att 
fästa på plasten. [7, 8, 9]

2.2.1 Papper jämfört med PVC
Papper är ett nätverk av fibrer där styrkan beror på bindningar mellan 
fibrerna och styrkan hos de enskilda fibrerna. Porerna mellan fibrerna 
är också en del av papperet och dessa porer är viktiga för att ta emot 
tryckfärg. Detta gäller även om man lägger på en bestrykning eftersom 
bestrykningen är ett poröst skikt. 
 Papper kan inte anses vara tryckbart om det vägrar att ta emot färg på 
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grund av kemisk avstötning eller att ytan är ojämn och inte kan komma i 
kontakt med tryckfärgen. God färgöverföring kräver ytstyrka och ytjämn-
het. Det är ytan som tar emot färgen. Ytan måste vara tillräckligt stark 
så att den inte rivs sönder i tryckpressen. Den måste också vara slät 
och jämn. Överföring av tryckfärg till papper är beroende av papperets 
absorptionsegenskaper.   
 PVC – plast är i jämförelse mycket slät och kan lätt deformeras under 
sträckning. Viker man plastsubstratet bildas inga permanenta veck men 
vita fäckar kan avges vid uppvärmning. PVC ska teoretiskt vara stabil 
upp till 300 grader men svagheter uppstår vid bearbetningen i kedje-
strukturen över 180 grader. Värme gör att materialet förlorar klor i form 
av klorväte. 
 HL Display AB har anpassad efterbehandling för sina produkter när 
värmebockning används. För att inte få vita fläckar/ränder på PVC 
– plasten måste man anpassa värmen och tiden för att kunna producera 
godkända produkter. PET – plast har inga sådana effekter. 
 Försöker man riva en plastbit är det svårt att påbörja rivningen. 
Vatten har ingen inverkan på de mekaniska egenskaperna hos plast.    
När man trycker på plast med offset1 kommer vattendroppar att stanna 
på plastarken och inte sugas in i porerna som är fallet med papper. Detta 
medför längre torkning och en mer avancerad torkningsutrustning än vid 
tryckning på papper.  [4, 5]

2.3 HL Displays AB nuvarande tryckteknik
Majoriteten av HL Displays tryckta produkter trycks idag med screen-
tryck2.  
 För att framställa en trycksak skriver man ut en film från en fotosät-
tare för varje färg. Innan filmen skrivs ut bearbetas originalet och ett 
korrektur skickas till kunden för godkännande. 
 När filmerna har skrivits ut monteras filmerna på varsin screenram 
och belyses i cirka 10 minuter per ram. Därefter spolas ramen så att 
motivet framträder där 10 minuter krävs för varje ram. Vid avancerade 
tryck som medför finare duk krävs lägre tryckhastighet för att färgen 
skall hinna igenom duken. Vid enklare tryck används grövre duk vilket 
medför att en högre hastighet tillåts. Korrekturläsning för varje ram görs 
innan tryckning och dammkorn och prickar rensas, detta tar cirka fem 
minuter per ram. 
 Sakuari Maestro som är den mest brukade tryckpressen på företaget 
har en tryckhastighet på 900 – 3000 tryck per timme. Tryckpressen har 
en maxformat 1035 x 730 mm och kan trycka upp till 0,7 mm tjockt 
plast.
 Innan man börjar trycka blandas färgen, tryckets format ställs in och 
passningen justeras på ramen. Eftersom man trycker en färg åt gången 
går det åt cirka fem ark per färg för att få färg och pass på plats. När 
första färgen har tryckts måste man rengöra rakeln och byta schablon för 
att kunna trycka nästa färg. Efter varje ny färg är processen densamma. 
Självklart måste man byta färg och ställa in passet på nytt. [7, 10]

1. Mer om detta på kapitel 3.1 Grundläggande offset. 
2. Mer om detta på kapitel 3.2 Grundläggande screen. 



Admir Paratusic 
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Jämförelse mellan screentryck och offset tryckt på plast

11

2.3.1 Färg 
Valet av färgsort är beroende av den produkt, material samt motiv som 
skall tryckas. Om ett tryck med heltäckande ytor skall tryckas krävs en 
färg som har en reologi3 som är tunn och flyter lätt ut på screenduken. 
En reologi som gör att färgen blir tjockare förorsakar att färgen inte lätt 
flyter ut på materialet. Resultatet blir att man får ett ojämnt tryck vilket 
resulterar i densitetsvariationer. När ett tryck med raster4 skall produce-
ras krävs en färg med en reologi som gör färgen tjockare beroende på att 
färgen inte får flyta ut efter att den pressats genom duken. Detta för att 
kunna återge rasterande motiv korrekt. 

Bristol är en av flera färger som HL Display AB trycker med. Detta är 
en färg som är specialframtaget av färgleverantörer i samarbete med HL 
Display  AB i Falun. Med hjälp av Bristol kan man trycka både heltäck-
ande och tonade ytor med samma färg. [7, 10]

2.3.2 Torkning
Den tryckta färgen torkar genom torkning eller härdning. 
Lösningsmedelsbaserade färger torkas i en värmeugn. Viktiga parame-
trar som man måste tänka på är temperaturen i ugnen. Hög temperatur 
kan göra att plast sväller eller krymper som leder till misspass mellan 
färgerna.  
 UV färger härdas genom belysning med ultraviolett ljus i UV ugn. 
Torkhastigheten vid härdning av UV färg påverkas av olika faktorer t ex 
färgskiktets tjocklek och opacitet. Även antal lampor samt tryckmaterial 
har stor betydelse för härdningstiden därmed också, samt kan misspass 
uppstå p.g.a att plast ändrar format. [7, 10]

2.4 Tryckteknisk framtid
Företaget kan inte vara världsledande utan att investera i en bättre 
maskinpark. Man har flera spår att arbeta med. Man kan fortsätta att 
arbeta med samma teknik som man har gjort hittills genom att nyinves-
tera i en 5 – färgspress 1200 x 1600 mm.
 Ett annat spår som företaget skulle kunna orientera sig på är digital 
offset, typ KBA Karat 745. Offsettryckpressen kräver en parallell inves-
tering då den är begränsad i format och tjocklek. Att behålla Maestron är 
en lösning för att kunna komplettera offsettryckpressen. 
 Det rör sig om stora investeringar upp till 10 miljoner kr och företaget 
vill vara säkra på att de gör rätt men Karat 74 är mest intresseväckande. 
[9]

3. Med färgens reologi menas dess konsistensegenskaper och fl ytege3. Med färgens reologi menas dess konsistensegenskaper och fl ytegenskaper.
4. Mer om detta på kapitel 4.7 Raster.
5. Mer om detta på kapitel 3.3 Digital offset Karat74. 
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3 Teoretisk bakgrund

3.1 Grundläggande offset
Grunden för nästan all offsetteknik är den litografiska principen som 
bygger på ett samspel mellan färg och vatten. Dock finns ett undantag:
vattenfri offset där vattnet ersätts av ett silikonskikt. Man benämner 
dessa två tekniker våtoffset respektive torroffset. 

3.1.1 Våtoffset
Våtoffset utnyttjar den litografiska principen där man skiljer tryckande 
och icketryckande ytor från varandra. För att kunna utföra detta använ-
der sig tekniken av vatten för att undvika att färg ska fastna på de icke 
tryckande ytorna. De tryckande ytorna består av polymer som drar till sig 
tryckfärgen beroende på att polymer är oliofila vilket innebär fet. De icke 
tryckande ytorna stöter bort tryckfärgen. Se Ill1 principskiss. 
 Vattnets egenskaper gör att det inte vill flyta ut och väta de icke tryck-
ande ytor eftersom vatten har en hög ytspänning och bildar droppar på 
plåten. För att sänka ytspänningen tillsätter man alkohol, isopropylalko-
hol, i fuktvattnet. Se Ill2 principskiss.
 För att uppnå en optimal tryckning ska färgen blandas med vattnet 
innan den läggs på tryckplåten så kallad emulgering. [4, 5]

3.1.2 Vattenfri offset
Vattenfri offset eller så kallad torroffset har samma funktion som våtoff-
set men skillnaden som nämnt tidigare består av att man istället för 
vatten använder ett silikonskikt för att skilja icke tryckande ytor från 
tryckande ytor. Tekniken kräver speciella plåtar belagda med ett sili-
konskikt. När dessa plåtar exponeras och framkallas sköljs silikonet bort 
från de tryckande ytorna. Fördelar med torroffset är att man uppnår en 
högre densitet vilket medför högre tonomfång. Eftersom processen är 
vattenfri innebär detta att ingen alkohol respektive fuktvatten används 
vilket är miljövänligare än våtoffset. Några nackdelar är att man lättare 
får noppor, pappersfragment, eftersom inget fuktvatten används. Se Ill3 
principskiss. [4, 5]

3.1.3 Offsetplåt
Offsetplåtens stomme är av aliminium. När plåten exponeras och fram-
kallas skappas två ytor med olika egenskaper, en bildbärrande och en 
vattenvänlig. 
 Offsetplåt kan förekoma som silverhalid, fotopolymerskikt, hybrid och 
termisk. Mest vanlig och miljövänlig är termiska plåtar. Termiska plåtar 
är uppdelade i plåtar som måste framkallas och plåtar som är framkall-
ningsfria. Fördelar med termiska plåtar är att de har hög kantskärpa, 
upplösning och slitage, dessutom kan plåtarna hanteras i dagsljus. 
Nackdelen med termiska plåtar är att de kräver mycket hög effekt på 
CTP6 – lasern och teknologin är dyrare. [4, 5]

6. CTP, Computer to Plate, är en digitaliserad exponeringsme-
tod för tryckplåtar.
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Ill1. Visar principen på våtoffset, litografi ska prin-
cipen. Färgen dras till polymerområden. 
Illustration: Admir Paratusic

Ill2. Visar skillnaden vid tillsättning av alhohol.
Illustration: Admir Paratusic

Ill3. Visar principen för torroffset då ett silikonskikt 
används.
Illustration: Admir Paratusic
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3.1.4 Tryckverk
Offset är en indirekt tryckmetod vilket innebär att färgen inte förs över 
till substratet direkt från tryckplåten. Principen för ett offsettryckverk 
består huvudsakligen av en plåtcylinder som överför tryckbilden på en 
gummidukscylinder som sedan överför den till substratet. Substratet 
passerar mellan gummidukscylindern och en mottryckscylinder. Se Ill4 
principskiss.
 Gummidukscylindern har viktiga egenskaper. Den ska både kunna ta 
upp färg lätt och lämna färg på tryckplåten respektive substratet. Klarar 
den inte dessa uppgifter kommer tryckytan att slitas sönder vilket resul-
terar i noppor eller fläckar i tyckande ytor. Noppor uppvisar sig som vita 
prickar i tonplattor.
 Färdiga trycksaker som trycks med offset kan torkas genom absorp-
tion, avdunstning och oxidation. [4, 5]

3.1.5 Färgverk
Färgverkets uppgift i en offsetpress är att kunna kontrollera färgfilmens 
tjocklek. För att färgen ska kunna bearbetas till tryckfärdig konsistens är 
det nödvändigt med ett stort antal valsar i färgverket samt i fuktverket. 
Fuktverket har färre valsar än färgverket men valsarna är av samma typ 
och har samma funktioner. 
 Det som händer i ett färgverk är att duktorvalsen tar upp färg ur 
färgkistan och sedan överför färgen till färgverket. För att föra färgen 
vidare till resterande av valsarna har man en hoppvals som överför färg 
från duktorn till en givarvals genom att hoppa mellan duktorn och en 
rivvals. Själva hoppvalsen är beklädd av gummi medan duktorvalsen är 
utav stål. 

Hoppvalsen överför färgen vidare till rivvalsarna som ser till att fär-
gen finfördelas och bildar en tunn färgfilm. Första rivvalsen får färg från 
hoppvalsen och resterande valsarna får färgen från givarvalsen. Sista 
rivvalsarna som finns i färgverket överför färgen till färgformvalsarna. 
Färgformvalsarna ser till att färgen överförs till tryckplåten.[4, 5, 6] 

3.1.5.1 Styrning av färgmängd
Färgmängden kan styras med hjälp av färgskruvar. Man kan ställa in 
hur mycket färg som ska överföras till tryckplåten i olika zoner tvärs 
över tryckarket. Med gamla tryckpressar gör man det manuellt men 
med dagens teknik är allting automatiserat. Man använder sig utav 
manöverpanel från vilken man styr färgskruvarnas läge och därmed 
färgtillförseln. Att ställa in färgskruvarna tar ganska lång tid innan 
det ger resultat i trycket. Därför brukar man förinställa färgskruvarna 
innan tryckning med hjälp av information från en digital fil som ligger till 
grund för tryckningen. [4, 5, 6] 

3.1.6 Arktransport
I en offset tryckpress måste arken kunna transporteras utan störningar 
t ex misspass, registerfel och banbrott. Arktransporten börjar med att 
illäggaren transporterar ett ark i taget från arkbunten och levererar den 
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Ill4. Visar tryckverk i en offsetpress. Trecylinder-
verk.
Illustration: Admir Paratusic
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till tryckpressen. Det är enormt viktigt att ett ark plockas upp och att 
arken är exakt positionerat i sidled och omfångsled så kallad registrering. 
Detta måste kontrolleras för att inte fel ska uppstå i efterbehandlingen. 
 Den vanligaste typen av illäggaren är strömiläggaren. Den fungerar 
genom att arkets bakkant lyfts upp en aning med hjälp av munstycken 
som blåser in luft under arket. När arken har plockats tar transportsu-
gare över och skjuter in arkets framkant vilket driver det framåt. Som 
tidigare nämnt är det enormt viktigt att inte fler än ett ark plockas upp. 
En dubbelarkskontroll förhindrar tryckning av dubbla ark genom att 
känna av arkets tjocklek. Arken måste positioneras vilket görs med front-
registret som positionerar arkets framkant. Själva registreringen sker 
mot två kanter och inte mot alla fyra. Detta beror på att arkens format 
brukar variera något. Kanter som registreras är framkanten och en av 
sidkanterna. [4, 5, 6]

3.2 Grundläggande screen
Screentryckets största fördel är att man kan trycka på vilket material 
som helst. Metoden används bland annat för att trycka på porslin, metall, 
kartong, plast osv.  
 Tekniken arbetar inte med en tryckform på en cylinder utan använder 
sig av tunn fin väv duk som är uppspänd på en ram. Man behöver en duk 
för varje tryckfärg. Färgen pressas med hjälp av en rakel (skrapa) genom 
duken och överförs sedan till tryckbäraren. 
 Färg släpps bara genom tryckande ytorna. För att färg ska tränga ige-
nom bara tryckande ytor beläggs duken med en emulsion. Se Ill5 princip 
skiss. [4, 5, 6] 

3.2.1 Schablon
En schablon skapas genom att belägga duken med ett emulsionsskikt på 
tryckande ytor. En schablon består av en tunn film som täcker dukens 
icketryckande ytor medan den är öppen vid tryckande ytor. Schabloner 
förekommer som indirekt schablon och direktschablon. 
 Indirekt schablon exponeras och framkallas innan den fästs på duken 
och ger en hög kantskärma. 
 Direkt schablon exponeras och framkallas på duken. Fördelen med 
direkt schablon är lågt pris, hög slitage men till kostnad av detta får man 
också lång exponeringstid och sämre kantskärpa. 
 Olika schabloner behövs för olika tryckningar. En schablon som är 
för tunn orsakar för hög färgmängd vid tryckning av fina toningar. 
Svårheten med att trycka enfärgad eller flerfärgade toner är att både 
skugg- och högdagrarpartierna måste tryckas rent. Det får alltså inte bli 
några skiftningar i tonvärden. För att åstadkomma en perfekt tonskala 
måste schablonens emulsion vara tunn. [4, 5, 6, 13] 

3.2.1.1 Rakel
Som tidigare nämnt är rakelns uppgift att fylla schablonens öppningar 
med färg samt skära av färgen jäms med schablonens översida. Rakeln 
pressar duken mot tryckmaterialet och skjuter samtidigt ett tjockt lager 
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Ill5. Visar tryckprincipen i en screentryckpress, tryckning 
av runda föremål. Ramen rullas mot föremållet som snur-
rar medan rakeln står still och skrapar bort färgen.
Illustration: Admir Paratusic



Admir Paratusic
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Jämförelse mellan screentryck och offset tryckt på plast

15

färg framför sig. 
 Färgpåläggets tjocklek påverkas av rakelns profil. Rak profil används 
vid fina linjer och raster. T ex så ger en rund profil en bredare tryckzon 
och därmed ett tjockare färgskikt. 
 Tryckbärarens hårdhet påverkar valet av rakel. Vid hårda tryckbärare 
används en mjuk rakel däremot en mjuk tryckbärare kräver hårdare 
rakel. Rakelns vinkel påverkar tryckresultatet. T ex en upprätt vinkel 
ger en smalare tryckzon. [4, 5, 6, 13]

3.2.1.2 Tryckprocesser
Screentryck som nämnts tidigare kan trycka på vad som helst. Vid tryck-
ning på runda föremål använder man sig av en annan metod än tradi-
tionellt screentryck. Traditionellt screentryck innebär att färgen pressas 
med hjälp av en rakel genom duken samt att själva tryckbäraren och 
screenramen ligger stilla under tryckning. 
 Vid tryckning på runda föremål är tryckbärraren och screenramen 
aktiva. När man ska trycka på t ex en flaska roterar tryckbärraren runt 
sin egen axel medan screenramen rör sig mot dess yta med samma has-
tighet. [5]

3.2.2 Färg
Screenfärg torkade förut genom avdunstning av lösningsmedel men har 
varit tidigare ett stort miljöproblem. Idag är färgen vattenbaserad och 
torkas med hjälp av ultraviolett ljus.
 Viktigt med screenfärg är att den torkar fort eftersom man inte kan 
trycka vått i vått utan varje delfärg måste torka innan man kan trycka 
nästa färg. Misspass mellan färger förekommer och följande orsaker 
påverkar fenomenet;

 • Olika dukspänning
 • Olika tryck, fyrfärg eller tvåfärg
 • Olika rakelvinklar 
 • Precision vid schablonbyte

En av de största orsak till misspass på plast är att plasten ändrar storlek 
i torken. [4, 5, 6, 13] 

3.2.2.1 UV färg
UV färg för screentryck gör det möjligt att trycka med små punkter än 
med traditionella screentryck färger. Färgerna har en speciell blandning 
under exponeringen av UV ljus.  
 Traditionella screentryck färger innehåller lösningsmedel som avdun-
star i luften under tryckning. Detta gör att färgen torkar i hålen i 
schablonen och gör så att små punkter försvinner vilket innebär sämre 
upplösning. 
 Med UV färger kommer detta fenomen att inte hända eftersom färger 
inte torkar förens tryckark passerar genom torksektionen i tryckproces-
sen. Vid användning av UV färger kan man trycka med en rastertäthet 
7. 7. 7 Uppstår i ett offsetfärgverk eftersom valsarna roterar fl era varv 
per cylindervarv inte återställer den färgprofi l som behövs. 
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på 100 lpi jämfört med traditionellt screentryck som kan trycka med 70 
lpi. [5] 

3.2.2.2 UV små punkter
Man kan inte trycka för små punktdetaljer eller för små linjer eftersom de 
kommer att torka i schablonen och försvinna. Om tjockleken av trådarna 
på schablonen är tjockare än storleken på punkterna kan det hända att 
punkterna fastnar på trådarna och inte lämnar något tryck på substratet. 
En viss kompensation i repron kan göras genom att göra texter och tunna 
linjer lite tjockare. [5] 

3.2.3 Nackdelar 
En nackdel med screentryck är att den inte lämpar sig för hög raster-
täthet dessutom är tekniken långsam. Problem med screentryck är att 
man inte kan återge hela tonvärdeskalan dvs. man får problem med fina 
toningar.  
 Jämfört med offset som kan återge från 5 – 95 % klarar screentryck 10  
– 85 % beroende på UV färgen. Men tonomfånget styrs inte bara av UV 
färgen utan av vilket raster man trycker med också. 50 lpi resulterar i 5 
till 95 % och 100 lpi 10 till 90 %. 
 UV färg har en tendens att kladda, smutsa, men torkar inte på scha-
blonen. När man trycker i fyrfärg ska man trycka med tryckordningen 
"CMYK" för att kunna kontrollera nerkladdningen och smutsen. 
[4, 5, 6, 13] 

3.3 Digital offset KBA Karat 74 
Offsettekniken börjar allt mer att digitaliseras genom att man har börjat 
med inline plåtbyte. Med inline plåtbyte menas att plåten exponeras och 
framkallas direkt i tryckpressen. Karat 74 från KBA använder sig av 
vattenfri offsetteknik med inline plåtbyte och ett låst format 520 x 740 
mm. Plåtarna som är insatta i tryckpressen består av två kassetter inne-
hållande 20 plåtar var. Plåtarna växlas automatiskt och plåtar som har 
använts laddas ur och droppas i en utskjutningslåda innan nya plåtar 
dras in. 
 Tryckpressen är designad för lönsamhet där en person kan sköta pres-
sen med eller utan bestrykningsenheter. Se bilaga E. [3, 14] 

3.3.1 Tryckverk 
1. Mottryckscylinder 
Består av tre segment och gripsystem. 

2. Två framställningshuvud
Ett huvud för varje plåt cylinder.

3. Gummidukscylindrar
Med två filtar var. 

Bild1. Visar tryckverk i en KBA Digital Karat74 offsettryckpress. 
Källa: KBA
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4. Plåtcylindrar
Varje plåtcylinder delad i två segment med hjälphjul för hög hastighet 
framställning medan maskinen står still. 

5. Färgenheter
Består av två valsar, färgformvalsen och Gravuflow anilox vals, för kon-
stant fägning av plåten. 

6. Fullautomatiskt plåtbyte
För laddning och urladdning av plåtar. 

7. Färg kassett
För rengöring och färgbyte.

8. Matare och överlämning av ark på samma sida av pressen
Enkelt för en man operation. 

9. IR/värme
Används för snabb torkning.

Karat 74 använder sig av två plåtcylindrar för fyrfärgtryck. Två plåtar 
är matade på en av plåtcylindrarna. Färgenheten består av en aniloxvals 
och duktor bladsystem. Att justera färgzonerna är inte möjligt. Färgerna 
gul, cyan, magenta och svart transporteras till två dubblafiltcylindrar. 
 Så kallad Gravuflow aniloxvals lägger en tunn bestrykning av färg 
på färgformvalsen och resterande färg tas bort av duktorbladet. Denna 
teknik leder till snabba tryckresultat utan att tryckaren konstant måste 
ingripa. Se bild.
 Två plåtar som finns på varje plåtcylinder färgas in med deras tillhö-
rande färger, t ex svart och magenta i undre färgtryckverket och cyan 
och gul i övre tryckverket. Substratet som ska ta emot färg trycks igenom 
runt mottryckscylindern två gånger utan griptransport där den tar emot 
svart– och cyanseparationer som magenta och gul efterföljer. Eftersom  
tryckverken består av två gummidukscylindrar och två plåtcylindrar 
uppstår inte fenomenet spegling7 under tryckning. Se bilaga F. [3, 14] 

3.3.1 Kvalitet 
Modernt framställningssystem av tryckpressen består av två termisk 
optisk framställningshuvud. Varje huvud består av 40 laserdioder. 
Plåtarna framställs med rastertätheter upp till 200 lpi och en upplösning 
på 2400 eller 2450 dpi (dots per inch). Minsta punkten som kan framstäl-
las är 15 um. Processfria tryckplåtar, Pearl Dry, används vilket innebär 
att efter framställning är plåtarna rengjorda med en speciell torkrengö-
ringssystem. Själva processen är miljövänlig. [3, 14]

3.3.2 Produktivitet och lönsamhet
Karat 74 kombinerar hög kvalitet vattenfri offsetteknik med full digitalt 
arbetsflöde och en hög grad av automation. Intagningstid inklusive fil-
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trengöring, plåtbyte, framställning, rengöring och färgning av nya plåtar 
genomförs under 17 minuter. Man har en makulatur på 10 tryckningar 
innan den först säljbara tryckningen kan godkännas.  
 Produktionshastighet är upp till 10 000 tryckningar per timme som 
gör det möjligt att kunna trycka 15 000 kopior. Detta beroende på att de 
processfria plåtarna tillåter upp till 100 000 intryckningar. Material som 
man kan tränga igenom tryckpressen kan ha en tjocklek från 0,06 till 
0,5mm och format upp till 520 x 740mm. Brytpunkten för lönsamhet är 
500 tryckningar. [3, 14]

3.3.3 Marknad
Tryckpressen är anpassad för olika substrat. Mest anpassade material 
för karaten är PVC (polyvinyl klorid), ABS (acrylonitril-butadiene sty-
rene), PC (polycarbonate), PS (polystyrene) och PET. [3, 14]
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4 Begreppsförklaringar
4.1 Punktförstoring
Punktförstoring är en optisk och fysisk påverkan av storleken hos en ras-
terpunkt, det vill säga ett mått på en rasterpunkts storleksförändring un-
der tryckprocessen.
 När man mäter punktförstoring mäts det i första hand i 40 – procents to-
nen och i 80 – procentstonen. Det räcker att man anger punktförstoringen 
för ett eller två värden eftersom punktförstoringskurvan är kontinuerlig. 
När man mäter punktförstoring gör man det med hjälp av en densitometer 
och olika mätstrippar. 
 Viktigt med punktförstoring är att den är lika för varje färg under hela 
tryckprocessen. Detta för att inte störningar i gråbalansen ska uppkomma. 
Punktförstoring påverkas av typ av substrat, rastertäthet och tryckpro-
cess. Olika inställningar i tryckprocessen kan också påverka punktförsto-
ringen om själva intrycket och mottrycket är fel inställt i en offsetpress.
[4, 5]

4.2 Trappning
När man trycker vått i vått innebär detta att man trycker alla färger di-
rekt på varandra innan de hunnit torka. Med fenomenet trappning menas 
hur mycket färg som fäster på en redan tryckt färg. Trappning mäts med 
hjälp av en densitometer och mätfält för trappning där man har lagt full-
tonsfält av två tryckfärger på varandra. [4, 5]

4.3 Densitet
Densitet är ett mått hur mycket färg man lägger på i tryckpressen på ett
visst substrat. Ju tjockare färglager desto högre densitet. Ett tunt färg-
skikt gör att trycket ser matt och tråkigt ut. För mycket färg gör att to-
nerna slår igen och blir heltäckande. Detta leder till torkningsproblem 
som kan skapa smetning. Densiteten varierar med papperskvaliteten eller 
vilket substrat man trycker på. Påverkningar av färgens reologi och tryck-
teknik påverkar densitetens resultat. För att få ett jämnt tryck krävs att 
densiteten är jämn över tryckarket. Densitetsmätningar används för att 
fastställa en densitetsstandard vid tryckstart samt för att kunna kontrol-
lera om färghållningen är jämn över ark och upplaga. [4, 5]

4.4 Gråbalans
Med gråbalans menas att originalets gråtoner skall återges neutralt grå 
utan att man får färgstick vid fyrfärgstryck. Trycker man en mängd med 
lika CMY ska det enligt teorin resultera i en gråton men i verkligheten 
resulterar detta fenomenet i en yta som inte är neutralt grå. För att 
uppnå perfekt gråbalans i ett original vid tryckning måste man förstå 
faktorerna som påverkar gråbalansen i tryck.
 Faktorer som påverkar gråbalansen i tryck är punktförstoring (både 
vid prepressarbetet och punktförstoring vid tryckning) substrat, densitet, 
färgens egenskaper, trappning, dubblering/hyssjning och färg och fuktba-
lans. 
 För att kontrollera om gråbalansen är korrekt har man gråbalansfält 
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som är tryckta med CMY- värden och ett referensvärde gråton, som är 
tryckt med svart för att kunna jämföra gråbalansfälten med. Har man 
korrekt gråbalans bör CMY värdena efterlikna referensvärden som är 
tryckt med svart. [4, 5]

4.5 IT8
IT8-kartan består av ett antal kulörytor fördelade så jämnt som möjligt 
över aktuell färgrymd. Kartans färger anges i CIELa*b*-färgrymden där 
standarden uppger en linjär färgförflyttning när det gäller nyans, mätt-
nad och intensitet.
 Skillnaden mellan referensvärden och uppmätta värden utgör karak-
täriseringen av viss vald enhet. Utifrån det skapas ICC-profilen som 
används som kompensation mellan dessa värden. [4]

4.6 Tonvärde
Tonvärde uttrycks i procent (%) och anger hur stor del av en yta som är 
täckt med färg. [4]

4.7 Raster
Raster är små punkter som byggs upp av ett antal exponeringspunkter i 
CTP;n. Upplösningen mäts i dpi (dots per inch), antal exponeringsenheter 
per tum. 
 Ett raster ligger längs fasta linjer. Ju tätare rasterlinjerna ligger desto 
högre är rastertätheten. Rastertätheten mäts i lpi, lines per inch.
 Rasterpunkter varierar beroende på vilken ton som man ska simulera. 
I ljusa partier är punkterna små medan i mörka partier är de stora. 
[4, 5]

Bild2. IT8 – karta
Källa: HL Display AB
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5 Genomförande
Arbetsgång vid genomförandet var enligt följande;
Skapande av testform
Tryckning 
Mätning och analys

Eftersom endast en testtryckning skulle genomföras för respektive tryck-
metod skapades testformen med så många mätfält som möjligt, för att ha 
flera olika möjligheter att analysera tryckarken. 

5.1.1 Layout av testform
Testformen är framtagen i Adobe Indesign CS utan färghantering med 
formatet 640x450 mm. Själva layouten skapades helt utifrån de parame-
trar som skulle ingå i utvärderingen.
 En gråtonplatta med C: 40 % M: 30 % Y: 30 % och K: 40 % ligger som 
bakgrund för att stabilisera och tillföra en jämn färgåtgång över arken. 
Se bild1. Bilaga B

5.1.2 Strippar
Tonskalan består av 13 mätstrippar. Varje mätfält är 7 x 7 mm stor. 
Denna storlek valdes för att försäkra sig att en optimal mätning kan 
göras i varje mätfält med densitometer. Valda tonvärden är indelade i 
jämna tiotal 5 till 100 %. Skuggor och högdagrar är känsliga partier som 
lätt slår igen eller blir utbrända. Dessa mätfält kompletterades med 5 
och 95 % toner. 
 Mätfälten har tagits fram med hjälp av CMYK – reglage i Adobe 
Illustrator. För strip 1 till 4 minskades värden för respektive kulör. Strip 
5 till 7 har fått inslag av svart enligt bestämda värdena alltså tiotal. 
 Strip 8 till 13 har skapats utifrån HSB reglage (Hue, Saturation och 
Brightness). I strip 8 till 10 har S – värdet minskats och i strip 10 till 13 
har B – värdet minskats. Se bild. Bilaga B

Indelning enligt följande bild:
Strip 1: Cyan – vit   
Strip 2: Magenta – vit   
Strip 3: Gul – vit
Strip 4: Svart – vit
Strip 5: Cyan – svart
Strip 6: Magneta – svart
Strip 7: Gul – svart
Strip 8: Röd – vit
Strip 9: Grön – vit
Strip 10: Blå – vit
Strip 11: Röd – svart
Strip 12: Grön – svart
Strip 13: Blå – svart
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Bild1. Layout av testform.

Bild2. Visar tonskala indelat i 13 strippar. 
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5.1.3 IT8
Kartan har valts av HL Display AB för vidare bearbetning av projektet. 
Företaget vill försöka skapa en tryckprofil utifrån egen erfarenhet. 

5.1.4 Gråbalans
Gråbalansfältet består av 4 fält för indikering av färgstick. Fälten är 
uppbyggda i grunden av dessa tonvärden:

Fält A: C: 60 % M: 58 % och Y: 58 %.
Fält B: C: 80 % M: 78 % och Y: 78 %.
Fält C: C: 7 % M: 6 % och Y: 6 %.
Fält D: C: 30 % M: 28 % och Y: 28 %.

Magenta och gul minskar successivt i fälten för att uppnå den bästa grå-
tonen. Fälten visar också skiftningarna i gråtonerna t ex ett kulörstick i 
en viss kulör. Se bild3. Bilaga B

5.1.5 Punktförstoring/trappning 
Punktförstoringsfälten är gjorda i Adobe Indesign i CMYK. Valda ton-
värden är 40 och 80 %  för respektive kulör beroende på att punktförsto-
ringskurvan är kontinuerlig och två till tre tonvärden räcker för mätning. 
40 och 80 % kommer att användas som referensvärden vid mätning av 
punktförstoring. Fältet har dragits ut i arkets bredd för att kunna indi-
kera variationer för varje färgzon. För närmare mätning och indikering 
på förändring av punktförstoring har det lagts punktförstoringsfält i 
varje kant på tryckarken. 
 Trappingfältet som ligger under punktförstoringsfältet är också skapat 
i Adobe Indesign CS. Kulörerna har skapats utifrån;

R= 100 % Y+M
G= 100 % C+Y
B= 100 % C+M 

Tanken bakom strippen är att i screentryck trycker man varje färg åt 
gången medan i offset trycks alla färger KCMY direkt. Färgerna för 
respektive teknik är annorlunda och torkar inte på samma sätt. Hur väl 
färgerna fäster på varandra för respektive teknik bör skiljas. Se bild4. 
Bilaga B  

5.1.6 Fotografier 
Tre typer av bildoriginal har valts ut av HL Display AB, nattbild, snöbild 
och mellantonsbild. Bilderna ligger i sin ursprungliga arbetsfärgrymd, 
Adobe RGB i 300 dpi (dots per inch). Dessa fotografier syftar till att göra 
en visuell bedömning för jämförelse av offset gentemot screentryck.  
 Fotografierna har placerats i vänstra kanten av arken för att inte störa 
mätfälten. Se bild5. Bilaga B
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5.2 Tryckning på plast 

5.2.1 Offsettryck Strålins
Genom att samtala med Strålins Intellecta i Falun angående tryckning 
på plast kunde en tryckning av testkartan utföras. Strålins trycker redan 
vissa produkter åt HL Display som kräver högre kvalitet som inte kan 
uppnås av screentryck. Produkterna trycks alltid i slutet av veckan efter-
som man måste byta till en annan färg vid tryckning på plast. 

5.2.1.1 Strålins AB 
Strålins i Falun är ett tryckeri i samarbete med Intellecta. Företaget 
erbjuder både färdigpaketerade trycktjänster och helhetslösningar för 
reklam och informationstrycksaker, butiksmaterial, effekttrycksaker, 
förpackningar, tidningar, kapitalmarknadsinformation mm. Företaget 
trycker sina produkter med offsettryck och har i helhet en fungerande 
arbetsflöde från prepress till efterbehandling. [2]

5.2.1.2 Fakta Tryckbetingelser  
Tryckpress: Heidelberg Speedmaster 74
Tryckhastighet: 9000 ark/h
Intryckning: plast 0,10 mm
Mottryck: plast 0,10 mm
Alkoholhalt: Normalhalt + 3-4 % 
Plast: PVC/ matt/ matt/ 0,4 mm/ vit plast
Färg: Foilprint
Färgordning: KCMY
Tryckdensitet: Tryckaren strävar efter känsla och vad som är bra.
[11]

5.2.1.3 Repro
Testkartan skickades till Strålins via mail. Själva dokumentet har inte 
färghanterats utan skickades till Strålins i råformat ( Indesign CS).  
 Reproavdelningen hos Strålins har därefter separerat bilderna med 
sin egen profil i Adobe Photoshop CS. Resten av dokumentet har inte 
behandlats  med profil utan har kompenserats i själva rippen efter rip-
pens inställningar. Innan plåtarna skrevs ut gjordes ett provtryck med 
Epson 7600. Detta provtryck användes för att simulera trycket.
 Den rastertäthet som användes var 133 lpi. Man hade en tid använts 
sig utav 175 lpi men stora problem uppstod då färgen skulle torka. 
Konsekvenserna vid tryckning av 175 lpi var en högre färgmängd som 
ökade torkningstiden, vilket resulterade i att färgen inte torkade alls. 
Färgmängden får inte överstiga 250 %. Vid högre färgmängd torkar inte 
färgen. [11]

5.2.1.4 Tryck
Vanliga fel som uppstår vid tryckning på plast med en offsetpress är tork-
ning, trasslingar i maskinen, materialegenskaper och statisk el i avläg-
garen som uppstår på grund av torrhet. 
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Innan man sätter in plåtarna måste man byta ut färgen till "Foilprint". 
Denna färg är en färg som torkar genom luften, ”högoxiderande färg”, och 
är anpassad vid tryckning på plastens egenskaper. 

Torkning av färg på plast är ett stort problem eftersom plasten inte har 
några porer att suga in färgen. För att minska torktiden måste man 
hålla ner fukten. Fukten är normala fall 35 % vid tryck på papper. Vid 
plasttryckning bör fukten vara mellan 15 och  20 %. Högre fukthalt än 
detta gör att det inte går att trycka in fukten i färgen vilket leder till 
torkningsproblem. Ju lägre fukthalt desto snabbare torkar tryckarken. 
För att kunna hålla ner fukten tillsätter tryckaren utöver det vanliga 3 
– 4 % mer isopropylalkohol.
 För att ännu mer förbättra torkningen av färgen på arken tillsätter 
man vanligt torkmedel, kobolt. 
Effektivaste sättet att torka Foilprint färgen på plast är att använda sig 
av UV tork.
Strålins torkar arken genom att sprida upplagan över hela tryckeriet. 
Tryckarken brukar i vanliga fall torka på 72 timmar när man använder 
sig av denna lösning. [11]

5.2.2 Tryck på plast  Screentryck HL Display

5.2.2.1 Fakta Tryckbetingelser  
Tryckpress: Sakuari Maestro
Tryckhastighet: 800 ark/h
Duk: 180/27; CMYK duk 
Fotosättare: Dolev800v
Film: FujiFilm
Kemi: Fujifilm
Plast: PVC/matt/ matt/ 0,4 mm/ vit plast
Färg: Marabo UVS Bristol 
Färgordning: CMYK
Rastertäthet: 98 lpi
[10]

5.2.2.2 Repro
Samma testkarta användes på HL Display AB som på Strålins. På HL 
Display  AB använder man sig inte av några tryckprofiler som kompen-
serar originalen eftersom det är för många olika variabler som skulle 
påverka en funktionerande tryckprofil. 
 Tryckarken som trycktes på HL Display har en maximal färgmängd 
på 270 % till 300 % och en rastertäthet på 98 lpi. När färgmängden 
överstiger den maximala gränsen kompenserar man bilderna för det i 
PhotoShop CS.
 Som tidigare nämnts skriver man ut originalen genom ripp/fotosättare. 
Man arbetar fortfarande med filmer. För att kunna ha en referens vid 
tryckning har HL Display AB en Epson 7600 skrivare. Nackdelen med 
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att köra ihop skrivaren och tryckpressen är att tryckpressen varierar för 
mycket för att kunna kalibrera Epson skrivaren till tryckpressen. Därför 
lämnades inget provtryck till tryckaren. [7, 8]
 
5.2.2.3 Tryck 
Tryckarken exponerades på en duk med 180/27 . Denna duk användes 
bara vid CMYK tryckningen. 180 står för antal trådar i duken  och 27 står 
för trådtjocklek per 27/1000 mm. Detta innebär att det finns 180 trådar i 
duken som varje tråd är 27/1000 mm tjock.

Eftersom man använde sig utav duk 180/27 kan man inte trycka med 
maximal hastighet i tryckpressen. Detta beror på att variationerna i 
upplagan skulle bli för stora. Hastigheten som användes vid tryckning 
var 800 ark/h. Skulle man trycka med högre hastighet skulle den gråa 
stabiliserings yta variera för mycket och ge moire effekter8. 
 Färgen som arken trycktes med är en fyrfärgs UV färg, ”Marabo UVS 
Bristol”. Färgen är nämnd tidigare i rapporten. 
Färgen torkar genom UV härdning då det tar mindre än en sekund att 
härda en färg per ark. 

En upplaga på 60 ark trycktes varav 20 ark var inställningsark. Det tar 
cirka 5 ark per färg för att få den först godkänna tryckarken. Tryckaren 
strävade efter dessa värden under tryckningen:

C: 1,4 –1,5 
M: 1,4 –1,5
Y: 1,02
K: 1,7 –1,8
[10]

8. Rasterfenomen som ger störande interferensmönster i bilder eller . Rasterfenomen som ger störande interferensmönster i bilder eller 
tonplattor. 
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5.3 Mätning och analys
Produktionen är uppdelat i två olika kategorier, ett tryckform tryckt med 
screentryck och ett tryckt med offsetryck. Eftersom upplagan inte har 
varit stor har tre ark tagits ut ur vardera kategori. Plockningen skedde 
genom att ta det översta, mittersta och understa arket. Tanken i varje 
upplaga är att undersöka ett tidigt ark i produktionen samt ett senare. 
 Mätningarna utfördes sedan med en Fag Vipdens densitometer kali-
brerad mot en vit bakgrund.

5.3.1 Mätningar 
Den stora delen av mätningarna fokuserades på att fastställa densitet 
och punktförstoring över upplagan samt variationer tvärs tryckarken. 
Den första mätningen som utfördes var fulltonsdensitet i alla fyra tryck-
färgerna. Dessa mätningar skedde i arkens kanter och mitt på tryckar-
ken. 
 Nästa mätning baserades på att undersöka hur punktförstoringen för-
håller sig till varandra. Punktförstoring mättes i 80 % och 40 %. 

5.3.2 Densitetsvariationer
Bild6 indikerar var färgzonerna befinner sig. Utvalda färgzoner är: 

Zon: 2 och 3
Zon: 10 och 11
Zon: 19 och 20 

Dessa zoner valdes för att kunna mäta variationen tvärs tryckarken. 
Zonerna mättes i tryckarkens framkant. Mätningarna resulterade i ett 
excel diagram som visar densitetsskillnader i varje kulör mätt på screen 
och offsetark. Variationen beräknades genom skillnaden mellan högsta 
och minsta värde. Se Bilaga B 

5.3.2.1 Ark överst i upplagan

Svart
Densitetsvariationen för screentryck varierar från 1,65 – 1,71 densi-
tetsenheter i översta screentryckarken. Man har alltså en varierande 
densitetsvariation på 0,06 densitetsenheter i svarta mätfältet. Målvärdet 
ligger från 1,70 – 1,80 densitetsenheter. 
 I offsetarken varierar densiteten i svart från 1,58 – 1,64 och är en 
variation på 0,06 densitetsenheter. 
Detta innebär att man använder sig av mindre svart vid offsettryckning. 
Se fig1 eller bilaga C.

Cyan 
Densitetsvariationen för cyan i screentryck ligger från 1,32 till 1,40 
densitetsenheter. Man har en cyan variation i screentryck på 0,08 densi-
tetsenheter. Målvärdet ligger på 1,40 till 1,60 densitetsenheter. 
 Offsettryckningen visar en större variation som sträcker sig från 1,20 

Fig1. Visar skillnaden i densitetsvariation i 
översta tryckarken mellan screentryck och offset-
tryck. Kulör svart.
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till 1,35 densitetsenheter i cyan. Detta innebär att man har en variation 
på 0,15 densitetsenheter som är lite väl högt. Se fig2 eller bilaga C.

Magenta
Kurvan för magenta sträcker sig från 1,39 – 1,42 i screentryck. Kulören 
varierar med 0,03 densitetsenheter tvärs arkbredden. Detta innebär en 
lägre densitetsvariation än i cyan och svart. 
 Kurvan för magenta på offsettryckarken sträcker sig från 1,44 till 1,53 
densitetsenheter. I jämförelse med screentryck varierar magenta i offset-
trycket med 0,06 densitetsenheter mer. Se fig3 eller bilaga C.

Gul 
Kurvan för gult sträcker sig ifrån 1,23 – 1,25 densitetsenheter. En gan-
ska låg variation på 0,02 densitetsenheter men ligger högre i densitet än 
målvärdet som är 1,02. 
 Offsetkurvan har ett varierande värde ifrån 1,12 – 1,20 som innebär en 
högre variation än screentryck men lägre färgmängd. Se fig4 eller bilaga 
C. 

5.3.2.2 Ark mitten

Svart
Kurvan för svart i mitttryckarken har en aning högre värde än i översta 
arken tryckt med screentryck. Densiteten sträcker sig ifrån 1,67 – 1,77 
vilket innebär en variation på 0,10 densitetsenheter tvärs över ark bred-
den. Det är en ökning med 0,04 densitetsenheter jämfört med översta 
arken.   
 Offsetkurvan ligger på nästan samma nivå som screenkurvan för svart. 
Kurvan sträcker sig från 1,55 – 1,75. Detta innebär en densitetsvariation 
på 0,20 densitetsenheter som är högt. I jämförelse med screentryckarken 
har offsettryckarken en mycket högre densitetsvariation än screentryck-
et. Se fig5 eller bilaga C.

Cyan
Cyankurvan för både tryckmetoderna lutar identiskt men screentryck   
uppnår högre värden vilket innebär att högre färgmängd används.  
Kurvan sträcker sig för screenfältet från 1,31 till 1,36 och 1,27 till 1,33 
för offsetfältet. Densitetsvariationen för cyan är mindre i mittersta tryck-
arken än i översta. Se fig6 eller bilaga C.

Magenta
Magentakurvan sträcker sig för screentryck från 1,41 till 1,49 tvärs ark-
bredden vilket innebär en variation på 0,08 densitetsenheter. Skillnaden 
mellan översta och mitttryckarken är 0,05 densitetsenheter. 
 Magenta har i offsettryckarken en varierande densitet från 1,46 till 
1,55 och har nästan identisk variation som screentryckarken men med 
högre färgmängd. Se fig7 eller bilaga C.

Fig2. Visar skillnaden i densitetsvariation i 
översta tryckarken mellan screentryck och offset-
tryck. Kulör cyan.

Fig3. Visar skillnaden i densitetsvariation i övre 
tryckarken mellan screentryck och offsettryck. 
Kulör magenta.

Fig4. Visar skillnaden i densitetsvariation i 
översta tryckarken mellan screentryck och offset-
tryck. Kulör gul.

Fig5. Visar skillnaden i densitetsvariation i mit-
tersta tryckarken mellan screentryck och offset-
tryck. Kulör svart.
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Gul
Gul varierar inte mycket men ligger på en högre densitet än angivna 
målvärdet. Kurvan sträcker sig ifrån 1,22 till 1,26 densitetsenheter i 
screentryckarken. Densitetsvariationen är 0,02 densitetsenheter högre 
än i översta tryckarken. 
 Jämfört med offsettryckarken är densiteten lägre i gult men har högre 
variation än i screentryckarken . 
Man kan konstatera att gul för offsettryckarken varierar med 0,05 densi-
tetsenheter mer än i ”översta arken”. Se fig8 eller bilaga C.

5.3.2.3 Ark underst 

Svart
Den understa arken för screentryck har en densitetsvariation på 0,02 
densitetsenheter. Kurvan sträcker sig ifrån 1,68 till 1,70. I jämförelse 
med tidigare tryckark har den understa arken lägst densitetsvariation i 
svart. 
 Offsettryckningen har en variation på 0,09 densitetsenheter som inte 
är ens i närheten av screentrycket. Densiteten varierar från 1,62 till hög-
sta värdet 1,71. Se fig9 eller bilaga C.

Cyan
Jämfört med svarta kulörens densitet ligger cyan med en identisk varia-
tion på 0,02 densitetsenheter i understa screentryckarken. Jämfört med 
resterande tryckarken har den understa arken lägst variation i cyan 
därmed också.  
 Densitetsvariationen i offset ligger på 0,13 densitetsenheter vilket 
innebär ett högre densitetsvariation än i screentryck. Jämfört med mitt-
tryckarken är densitetsvariationen högre. Se fig10 eller bilaga C.

Magenta
Magenta i screentryck har högre variation än med svart och cyan. Det är 
en ökning på 0,02 densitetsenheter men magenta i understa tryckarken 
har också lägre densitetsvariation än översta och mitt tryckarken. 
 Densitetsvariationen i offset är lägre än i svart och cyan. Variationen 
varierar med 0,08 densitetsenheter och sträcker sig ifrån 1,47 – 1,55. Se 
fig11 eller bilaga C.

Gul
Screentrycket har en jämn variation i understa tryckarken. Man har en 
variation i den gula tonen på 0,03 densitetsenheter och en densitet som 
sträcker sig ifrån 1,26 till 1,29. Man har fortvarande ett högre värde än 
målvärdet. 
 Den gula färgen i offset varierar med 0,12 densitetsenheter i understa 
arken och sträcker sig ifrån 1,13 till 1,25 densitetsenheter. Se fig12 eller 
bilaga C.

Fig6. Visar skillnaden i densitetsvariation i 
mittersta tryckarken mellan screentryck och 
offsettryck. Kulör cyan.

Fig7. Visar skillnaden i densitetsvariation i mit-
tersta tryckarken mellan screentryck och offset-
tryck. Kulör magenta.

Fig8. Visar skillnaden i densitetsvariation i mit-
tersta tryckarken mellan screentryck och offset-
tryck. Kulör gul.

Fig9. Visar skillnaden i densitetsvariation i un-
dersta tryckarken mellan screentryck och offset-
tryck. Kulör svart.

Fig10. Visar skillnaden i densitetsvariation i un-
dersta tryckarken mellan screentryck och offset-
tryck. Kulör cyan.
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5.3.2.4 Medelvärde 
Ett medelvärde har räknats ut för respektive kulör och för respektive 
tryckark. Medelvärden är en sammanfattning av de färgzoner som mät-
tes  upp för respektive tryckark och tryckmetod. 

 Screentryckark medelvärde/upplaga
 Över   Mitten  Under
 C 1,35  1,34  1,38
 M 1,4  1,41  1,43
 Y 1,24  1,24  1,27
 K 1,69  1,71  1,7

 Offsettryckark medelvärde/upplaga
 Över  Mitten  Under
 K 1,63  1,67  1,68
 C 1,28  1,31  1,3
 M 1,49  1,5  1,51
 Y 1,15  1,18  1,17

Fig11. Visar skillnaden i densitetsvariation i un-
dersta tryckarken mellan screentryck och offset-
tryck. Kulör magenta.

Fig12. Visar skillnaden i densitetsvariation i un-
dersta tryckarken mellan screentryck och offset-
tryck. Kulör gul.
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5.3.3 Punktförstoring 
Som tidigare nämnts har mätningen undersökts på översta, mittersta och 
understa tryckarket. För att kunna analysera hur punktförstoringen för-
ändrar sig i upplagan mättes punktförstoring på alla tre kategorierna. 
 Mätfälten är positionerade i tryckarkens kanter och kommer att 
benämnas med dessa förkortningar:

Screentryck se bild 7 
HF: Höger framkant
HB: Höger bakkant
VF: Vänster framkant
VB: Vänster bakkant

Offsettryck se bild 8 
V: Vänster bakkant
M: Mitten bakkant
H: Höger bakkant 

Offsetrycket mättes inte på samma mätfält som screentryck. Fälten blev 
separerade hos reproavdelningen på Strålins AB. Fälten var inte rena 
utan innehöll alla fyra färgerna beronde på separeringen. Eftersom miss-
taget upptäcktes sent kunde inget göras. Som tur fanns ett punktförsto-
ringsmätfält som inte var separerad. Se bilaga B 

5.3.3.1 Punktförstoring i 80 % & 40 % översta tryckarken 
För screentryck har i det översta tryckarken en högre punktförstoring än 
det mittersta och understa. Punktförstoringen för svart i översta tryckar-
ken är 10 % mätt i 80 %. Gul ton har den lägsta punktförstoringen som 
är 7 % men magenta har högst. I 40 % – tonen skiljer sig magenta med 
relativt fler procentenheter än resterande kulörer. Resterande kulörer 
har fått en punktförstoring med 5 till 7% medan magenta har fått en 
ökning på 10 %. 
 Offsettryckarken har en aning högre punktförstoring än screentryck. 
Svart kulör har 16 % punktökning i 80 % tonen vilket innebär 6 procent-
enheter mer än i screentryck. Resterande färgerna har också en aning 
högre punktökning än i screentryck. I 40 % tonen ligger både svart och 
magenta högt jämfört med cyan och gul. 
 Största skillnaderna mellan tryckmetoderna märker man i 40 % tonerna 
där offsettryck har relativt högre värde än screentryck. Offsettryckarken 
skiljer sig med 10 % mer i svart jämfört med screentryck. Resterande 
färger ligger under 10 % i 80 % tonen men relativt högt i jämförelse med 
screentryck. Se fig13 eller bilaga D.

5.3.3.2 Punktförstoring i 80 % & 40 % mittersta tryckarken 
I jämförelse med översta tryckarken ligger punktförstoringen i mittersta 
arken i screentryck. Svart och cyan skiljer sig med en procent i jämförelse 
med översta tryckarken. Magenta och gul har samma punktförstoring 
som i översta tryckarken. 

Fig13. Visar skillnaden i punktförstoring 40 och 
80 % i översta tryckarken mellan screentryck och 
offsettryck. 
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Bild7. Visar punktförstoringsfält som användes 
vid mätning av screentryckark. 

Bild8. Visar punktförstoringsfält som användes 
vid mätning av offsettryckark. 
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 Mittryckarken som trycktes med offset har en lägre punktförstoring än 
i översta tryckarken. Skillnaderna är inte stora men dock är skillnaden 
en procentenhet.  
 Det som kan ha konstaterats utöver värdena är att både screentryck 
och offsettryck varierar en procentenhet i upplagan. Se fig14 eller bilaga 
D.

5.3.3.3 Punktförstoring i 80 % & 40 % understa tryckarken 
Understa tryckarken har bevarat samma värden som mittersta men med 
± en eller två procentenheter. Det som kan sammanfattas ur dessa tre 
kategorier är att punktförstoringen är minst i understa tryckarken. Se 
fig15 eller bilaga D.

Fig14. Visar skillnaden i punktförstoring 40 och 
80 % i mittersta tryckarken mellan screentryck 
och offsettryck. 

Fig15. Visar skillnaden i punktförstoring 40 och 
80 % i understa tryckarken mellan screentryck 
och offsettryck. 
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6 Utvärdering och resultat
6.1 Densitetsvariation 
Sammanfattningsvis har screentryck lägre densitetsvärden än målvär-
den bortsett från gult där densiteten ligger högre. 
 Offsettrycket har inga kända värden men utifrån uppmätta värden kan 
det konstateras att magenta ligger för högt. Detta innebär att tryckaren 
har kört efter känsla och bra bilder. 
 Det som också kan konstateras är att ju högre upplaga desto lägre 
densitetsvärde samt mindre variation är det i offset. Understa tryckar-
ken har ett medelvärde i svart på 1,68 densitetsenheter medan översta 
tryckarken har 1,63 densitetsenheter. 

Utifrån uppmätta data har det räknats ut ett medelvärde för densitetsva-
riation under upplagan för både screentryck och offsettryck. 
 Screentryck har i sin upplaga en densitetsvariation på 0,04 densi-
tetsenheter medan offsettryck har 0,11 densitetsenheter. Detta innebär 
att offset har en högre densitetsvariation än screentryck. 
 I screentrycket varierar den gula färgen minst medan cyan och svart 
har en av de högsta densitetsvariationer. 
Offsettryckarken har alla KCMY färgerna en högre densitetsvariation än 
screentryck. 

Enligt uppmätta data har screentryck en mer stabiliserad densitetsvaria-
tion medan offset inte har. Enligt uppmätta data och tolkning av resul-
tatet kan det noteras att screentryck värdena ligger optimalt i understa 
tryckarken medan sämst i översta tryckarken. Detta beror på att screen-
tryck fungerar relativt stabilt i mindre upplagor. Ju högre upplaga desto 
ostabilare är screentryck. En av orsakerna ligger där att man inte kan 
skapa en ICC profil för screentryck. 
 I jämförelse med offsetryck är värden sämst i understa tryckarken men 
har förbättrats i den översta tryckarken. För offsettryck krävs det en 
högre upplaga för att kunna stabilisera densitetsvariationen. 

6.2 Punktförstoring 
Skillnaden mellan tryckmetodernas punktförstoring är stor. Det som 
kan fastställas är att screentryck har den minsta punktförstoringen 
medan offset har högsta med några procentenheter mer. Screentryck har 
den högsta punktförstoringen i magenta tonen medan offset har i svart. 
Lägsta punktförstoringen för screentryck är i den gula färgen med bara 7 
% i tonen 80 %. I offset är den lägsta punktförstoringen i cyan. 
 Det som kan noteras är att både tryckmetoderna varierar tvärs tryck-
arken i tonen 80 % med en procentenhet . I 40 % tonen är variationen 
större än i 80 %. 
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6.3 Gråbalans
P.g.a. tidsbrist har gråbalans inte undersökt utan en visuell bedömning 
har gjorts bara. Det som kan konstateras är att Fält D har indikerat röd-
stick i offsettryckningen samt att fältet är lite grönare i screentrycket. 
Enligt uppmätta densitetsvärden har det konstaterats att magenta ligger 
för högt.

6.4 Tonsteg
För att indikera när tonerna slår igen för respektive tryckmetod miss-
lyckades. Då fälten gjordes var funktionen i Adobe Illustratör inställd och 
ikryssad för övertryck. Orsaken till detta fenomen ; 
Tonplattan som ligger som en bakgrund har blandats med tonstegsfältet 
beroende på att övertrycks funktionen var ikryssad vid skapandet av 
tonstegen. Själva funktionen gav vid tryckets resultat en ny kulör eller 
störning i mätfältet. Om tonstegen inte skulle ha haft övertryck funk-
tionen skulle fältet få en ursparning vilket skulle resultera i en korrekt 
och fullständig kulör. Själva programmet har en automatisk inställning 
då det används ursparning. Några tonsteg på testformen hade inte 
övertryck funktionen ikryssat utan hade ursparning vilket resulterade i 
fullständig kulör.

6.5 It8 karta 
Att göra en profil för screentryck är nästan omöjligt eller rättare sagt 
omöjligt. Det är för många variabler som måste anpassas för bra tryck-
ning. Screentryck är en tryckmetod som är ostabil och varierar för myck-
et. Detta har indikerats bara hur densiteten varierar. Det är flera olika 
variabler som hindrar att screentryck kan arbeta med profiler t ex typ 
av duk, upplaga, färg, tryckhastighet. När man trycker med screentryck 
uppnår man aldrig ett jämnt resultat över hela upplagan som man gör 
i offset. Screentryck är fortvarande ett hantverk som trycks med känsla 
och inte med simulerade profiler. Tryckmetoden kan klara sig bra i låga 
upplagor men i högre blir tryckningen för ostabil. 
 Man skulle kunna göra flera sorters olika profiler, t ex en för korta upp-
lagor en för långa. Därefter anpassa profilerna efter färg och typ av duk. 
 När det gäller offsetteknologin kan It8 kartan användas till för att 
skapa en profil som är anpassad efter PVC plast.  

6.6 Bilder 
Genom en visuell bedömning av bilderna kan det konstateras att screen-
trycket har en mörkare tendens att återge bilder. Detaljerna är sämre 
samt att den låga rastertätheten gör det att man ser rasterpunkterna. 
Det känns som att man saknar mer av den gula färgen i screentryck för 
få en mer naturligare bild. Den svarta färgen smutsar för mycket. 
Hudtonsbilden i offsettryckningen innehåller för mycket magenta. Men i 
helhet, tryckt på plast ser den relativt bra ut. 
 Sammanfattningsvis är bilderna i screentryck mörkare samt i offset-
tryck en aning varmare. Rent ur kvalitetssynpunkt ser bilderna bättre 
ut i offsettrycket. 
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6.7 Bakgrundstonplatta 
Bakgrundstonplattan återges bäst i offsettryckningen. Eftersom pla-
tan ligger som en bakgrund är risken för att se ett kulörstick lättare. 
Bakgrundsplattan är en aning rödare men redan i gråbalansfältet avslö-
jas rödstick. 
 Screentryckning kommer inte i samma klass som offsettrycket gör med 
tunga tonplattor. Tonplattan i screentryck är en aning grönare samt mör-
kare. Svarta ränder som går från arkens framkant till bakkant kommer 
antagligen från duken. Hela bakgrundstonplattan känns som ett randigt 
interferensmönster så kallad moiré.  Genom att känna på tryckarken 
känns det mycket grövre och är inte lika slät som i offsettrycket.   
 Sammanfattningsvis att trycka tunga tonplattor resulterar inte i 
samma tryckkvalitet som det gör i offset. Det som också kan konstateras 
är att både tryckmetoderna kunde inte återge en neutral tonplatta utan 
färgstick uppstod. Detta behöver inte betyda att det inte går att justera 
in. 
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7 Diskussion
7.1 Digital karat74
Företaget HL Display AB har inte ännu fått godkännande att inhandla 
en digital Karat 74 offsetpress. Att inhandla digital Karat74 innebär 
klart förbättrade tryckkvaliteter samt produktionsökning och därmed 
mindre bemanning då flera tryckmoment försvinner. Det skulle innebära 
en försäkrad framtid när det gäller tryckkvalitet och lönsamhet. 
 Eftersom brytpunkten för Karat 74 är 500 ex och ett låst format bör HL 
Display AB behålla screentryck för mindre upplagor och använda sig av 
Karat 74 för högre upplagor. När det gäller produkter som trycks på plast 
med tjockleken över 1mm bör man därmed också trycka med screentryck 
eftersom Karaten inte skulle klara av det. 

7.2 Tryck på plast
Screentryck är som nämnt tidigare fortvarande ett hantverk men tryck-
kvaliteten kan uppnås relativt bra. Offset som egentligen är anpassad 
för olika sorters papper uppnår en bättre tryckkvalitet än screentryck 
gör  på PVC plast. Svårigheten med att trycka offset på plast är själva 
torkningen eftersom färgen inte sugs in som det gör med papper. Tränger 
man in mer färgmängd kommer tryckarken att aldrig torka. Man ska 
försöka att hålla ner fukthalten så mycket som möjligt genom att tränga 
in några procent av alkohol. Detta gör att tryckarken torkar snabbare. 
Andra torkningsprinciper är att investera i UV tork. 

7.3 Tryckparametrar
Man uppnår med screentryck en högre färgmängd än i offset och där-
med en lägre punktförstoring. Screentrycket upplevs en aning mörkare 
men ändå ligger densiteten nära målvärdet. Offset däremot känns mer 
varmare och enligt uppmätta värden ligger magenta en aning för högt. 
Kända målvärden har man inte för offset tryckt på plast.
 Skillnaderna mellan screentryck och offsettryck är att offset måste 
inköras för att uppnå en stabil variation i trycket. Därefter trycker pres-
sen stabilt. Screentryck måste man nästan hela tiden kontrollera olika 
tryckmoment för att kunna trycka med en optimal variation i tryckarken.
I början av en upplaga är variationen stabil men kommer att ändras 
under upplagans produktion. Som tur är sannolikheten liten att två 
produkter, som är tryckt tidigt i produktion och sent, att hamna bredvid 
varandra i ett butikställ. 
 Att trycka tunga tonplattor i fyrfärg med screentryck resulterar inte i 
en optimal tryckkvalitet jämfört med offset. Densitetsvariation och där-
med ränder från duken kommer att synas i plattan. 
 Screentryck är helt klart anpassad för att trycka med en eller två fär-
ger. Därmed blir densitetsvariationen mindre och en högre tryckkvalitet 
kan uppnås. 
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8 Slutsats
Slutsatser som kan konstateras efter projektets genomförande är att 
traditionella offsettekniken trycker på plast med en högre kvalitet än 
HL Displays nuvarande tryckmetod screentryck gör. Offset däremot har 
en viss ostabilitet i vissa tryckparametrar t ex densitet och punktförsto-
ring. Men för att uppnå stabilitet bör man trycka högre upplagor. 
 Genom att investera i en KBA digital karat 74 kommer man nå en 
högre kvalitet än man gör idag med screentryck. Vissa begränsningar 
kommer att man få med investeringen men samtidigt kommer många 
delmoment i screentryck att försvinna, t ex exponering, fotosättare. 
 Karaten levererar högre kvalitet samt högre produktivitet gentemot 
vad screentryck gör. Eftersom man har ett låst format bör man behålla 
vissa delar av screentryck när man trycker med högre format än vad 
Karaten gör. 
 Vid investering av digital Karat 74 måste hela verksamheten anpas-
sas beroende på att man uppnår en högre produktivitet vilket man 
inte gör med screentryck. Upplagor som man trycker idag kommer att 
tryckas oerhört snabbare med Karaten vilket innebär att efterbehand-
lingen kommer att belastas. Vid högre produktivitet har man fördelen 
att kunna pressa ner leveranstiderna vilket gör att man kan hitta nya 
kundsegment och därmed expandera ännu mer.

Övrigt
Examensarbetet har varit mycket intressant och lärorikt. Jag har fått 
en större inblick i trycktekniska tryckmetoder och hur själva plasttryck-
ningen går till. Samt har jag fått testa mina kunskaper inom de olika 
trycktekniska parametrarna. 
 Bland de problem som förekom har varit lärorika fast också klantiga 
misstag som inte borde göras om. Om två testryckningar kunde ha genom-
förts hade förutsättningarna för utvärderingen förbättrats betydligt. 
Själva arbetet har resulterat i mycket arbete då många uppmätningar 
gjordes av testarken samt skapande till olika tabeller och diagram vilket 
tog mycket tid att analysera och sammanfatta. Fler tryckparametrar har 
utelämnats för att kunna koncentrera sig på de viktigaste samt har tids-
bristen styrt det mesta. 
 Något som jag saknat är djupare kunskap i den teoretiska delen bland 
annat inom screentryck. Men intresset har styrt att fördjupa sig mer i 
den praktiska delen. Det som jag har saknat också är att kunna diskutera 
med en partner som var lika insatt i arbetet som jag. Att bolla fram idéer 
med någon och kunna ge varandra feedback hade underlättat arbetet. 
Rekommendationen är att arbeta två och två för att kunna diskutera 
olika synvinklar. 
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Bilaga A 
Tidsplan 

Startgodkännande mars 2006
v. 13-14 Planering och möte med Mikael Lindell
v. 18-19 Insamling av fakta om HL Display och Strålins
v. 20-22 Litteraturstudier och fördjupning
v.23 Layout av testform
v.24 Testtryckning HL Display samt hos Strålins
v.28 Uppmätning av tryckark
v.29-31 Jämförelse och analys av mätdata
v.31-33 Utvärdering
Rapport
v.15 Planeringsrapport, inlämning
Löpande Rapportskrivning
v.31 Korrekturläsning
v.32 Inlämning av rapport
v.33-35 Förberedelse muntlig presentation
v.33-35 Förberedelse opposition
v.33-35 Redovisning och opposition
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Bilaga B Layout av testform
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Bilaga C Densitet 
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Bilaga D  
Punktförstoring
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Bilaga E  
Digital offset Karat 74 
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Bilaga F  
Gravuflow aniloxvals 


