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Sammanfattning

Examensarbetet har gjorts utifrån Arkitektkopia AB:s vägnar för att undersöka gränsvärden för bildupplösning inom digi-
taltryck med bibehållen bildkvalitet. Detta för att om möjligt höja produktionshastigheten då en lägre bildupplösning ger 
en mindre filstorlek som går fortare att cmykseparera i RIP:en. Dessutom behövde Arkitektkopia AB en korrigering och 
uppdatering av sin dåvarande tabell för kundrekommendationer beträffande bildupplösning för olika format och betrakt-
ningsavstånd.  

En visuell undersökning med Arkitektkopias kunder och privatpersoner har gjorts för att kunna fastställa riktvärden för 
bildupplösning och utröna toleransen för en godtagbar bildkvalitet. Resultaten utifrån kundundersökningen har legat till 
grund för den nya tabellen med kundrekommendationer som examensarbetet resulterat i. 

Undersökningen omfattade tre provgrupper i formaten A4, 70x100cm och 70x100cm (motsv. 135x180cm) med betrakt-
ningsavstånden 30cm, 2m och 5m. Dessutom innefattade de tre provgrupperna två olika typer av bildmotiv. Endast färg-
bilder ingick i undersökningen.

Resultaten utifrån undersökningen visar på att bildupplösningen kan sänkas avsevärt jämfört med tidigare kundrekommen-
dationer. Störst variationer återfanns för formatet A4 med ett betraktningsavstånd på 30cm (läsavstånd). Där var toleransen 
för en godtagbar bildkvalitet något högre för privatpersonerna än för kundgruppen. 
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Summary

This degree project was made on Arkitektkopia AB behalf  to investigate threshold values for image resolution in digital 
printing with retained image quality. A lower image resolution, i.e smaller file size, will increase the production speed. 
Furthermore, Arkitektkopia AB wanted an update of  their former costumer recommendation table, regarding image reso-
lution for different format and viewing distances. 

An visual investigation with the costumers of  Arkitektkopia and the general public have been performed to appoint guide-
line values for image resolution and to find out the tolerance for an acceptable image quality. The results from the costumer 
investigation have been a basis for the new costumer recommendation table, which is the result of  this degree project. 

The investigation consisted of  three test groups. Each group with different format, A4, 70x100cm and 70x100cm (cor-
responding 135x180cm) and viewing distances of  30cm, 2m and 5m. These three groups also contained two different types 
of  images. Only color images were included in the investigation.

The results of  the investigation show that the image resolution can be considerably reduced compare to previous costumer 
recommendations. The greatest variation was found for the A4 format with a viewing distance of  30cm (reading distance). 
The tolerance were in that case higher for the general public than for the costumer group. 
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1. Inledning

Inom den grafiska branschen finns idag generellt inga enhetliga mått för bildupplös-
ning. Istället råder olika uppfattningar om vad som är tillräcklig bildkvalitet i förhållande 
till en effektiv produktion. Ofta hamnar då valet av bildupplösning på en högre nivå än 
nödvändigt, på bekostnad av produktionshastighet, för att säkerhetsställa kvaliteten. Det 
är en balansgång mellan leverantör och kund om vad som är tillräcklig kvalitet i förhål-
lande till en bra och snabb produktion. 

De riktlinjer som finns för en optimal bildupplösning är ofta baserade utifrån ras-
tertäthet (lpi) och en kvalitetsfaktor på 2 för offsettryck och är därför inte optimalt att 
tillämpa på digitaltryck. Detta eftersom det är helt skilda trycktekniker där utskriftsupp-
lösning (digitaltryck) benämns i dpi (dots per inch) och inte i lpi (lines per inch).

Den bildupplösning som generellt används är dock 300 ppi för såväl offsettryck som 
digitaltryck. Den bildupplösningen räcker för att få bra bildkvalitet på de flesta typer av 
bildoriginal och går att förstora till större format utan att bildupplösningen blir för låg 
i förhållande till betraktningsavstånd. Högre bildupplösning än så ger ingen märkbart 
högre bildkvalitet, utan kan snarare försämra resultatet på grund av för hög färgmängd. 
Dessutom blir filstorleken större. Det krävs då mer datorkraft vid rippning som tar 
längre tid. 

Digitaltryck kan användas vid framställning av både stora och små original. Det kan 
vara alltifrån visitkort till stora flaggor, banderoller eller fasadinklädningar. Därför är det 
även viktigt att ta hänsyn till betraktningsavstånd vid bedömning av bildkvalitet och val 
av bildupplösning. En generell optimal bildupplösning kan inte faställas för alla typer av 
original. Istället behövs olika format- och bildkategorier (gråskalebilder, färgbilder etc.), 
där hänsyn tas till olika betraktningsavstånd. 

Företaget Arkitektkopia, som bland annat producerar både små och stora trycksaker 
med digitaltryck, ser ett behov av att korrigera sin kundrekommendation beträffande 
bildupplösning. Tydligare riktlinjer behövs med en optimerad bildupplösning, som gör 
det enklare för kunden att använda och som höjer produktionen.

Syftet med detta examensarbete var att undersöka gränserna för en bra bildkvali-
tet, med hänsyn till parametrar som bildupplösning, betraktningsavstånd och format. 
Därefter utifrån undersökningen fastställa rekommenderade värden att förhålla sig till 
för att få en effektiv digitaltrycksproduktion. På så vis undviks en allt för hög bildupp-
lösning i förhållande till betraktningsavstånd och format.

Målet var att ta fram en kundrekommendation för bildkvalitet åt Arkitektkopia. Detta 
för att underlätta och förenkla för deras kunder att göra rätt inställningar beträffande 
bildupplösning, ur en kvalitetsmässig synpunkt, oavsett format eller betraktningsav-
stånd.

Examensarbetet ska även generellt öka förståelsen för bildhantering vid digitaltryck i 
branschen. 
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1.2. Om Arkitektkopia
Arkitektkopia grundades 1951 av Östen Grankvist. Namnet kommer ursprungligen från 
att de startade sin verksamhet med att kopiera just ritningar till arkitekter. Idag finns 
de på 31 orter över hela Sverige med moderbolaget placerat i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. De erbjuder tjänster inom dokumenthantering och informationsutbyte, 
som tillexempel utskrifter och kopiering, digitaltryck och distribuering. Deras kunder 
återfinns i reklambyråer, marknadsavdelningar, bygg- och fastighetsbolag och arkitekter, 
i alla storlekar inom de flesta branscher. Även privatpersoner ingår i deras kundkrets. 
Arkitektkopia AB omsätter idag ca 300miljoner och har ca 250 anställda. 
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2. Digitaltryck

Med digital tryckteknik behöver ingen tryckform framställas som i konventionell offset-
teknik. Istället överförs informationen som ska tryckas digitalt från en dator direkt till 
tryckpressen/utskriftsenheten. 1

En tryckpress med inbyggd computer to plate (CTP) är dock inte definierbart som 
digitaltryck trots att en digital fil skickas direkt till tryckpressen. Detta för att en tryckplåt 
framställs som inte ger möjlighet till variabeldata, dvs. ny tryckbild för varje ark som 
trycks. 2 Variabeldata är en stor del av digitaltryck som dessutom gör den unik med sina 
möjligheter till personliga budskap. 

Jämfört med offset har digitaltryck en låg startkostnad men en hög rörlig kostnad 
då kostnaden är densamma för varje exemplar. 1 Därför lämpar sig tekniken bättre för 
mindre upplagor. Dessutom går det snabbare att trycka då inga tryckplåtar behöver 
framställas. Det gör det enklare att trycka små serier när de behövs, så kallat Print on 
demand. 3

Tekniken förbättras ständigt och tryckkvaliteten blir allt jämnare och mer pålitlig. 
Dessutom ökar hastigheterna i maskinerna. Numera klarar skrivarna att producera när-
mare 4000 färgsidor i timmen. 4

Det är dock inte enbart en teknik som kännetecknar digitaltryck. Det är egentligen 
flera olika tryckmetoder. De två vanligaste är Elektrofotografi och Inkjet. 3 

2.1. Inkjet
Inkjettekniken är en av de mest förekommande teknikerna inom digitaltryck numera. 
Den är förhållandevis billig jämfört med andra tekniker på marknaden. Dock kostar det 
att underhålla maskinen med papper och framförallt färg. Tekniken används i allt från 
mindre hemmaskrivare till större storformatsskrivare för kommersiellt bruk.

Principen för inkjettekniken baseras i grunden på att trycka bild och text genom 
att skjuta små droppar av färg på ett substrat. Det finns flera sätt att skapa dropparna 
och att kontrollera var dropparna hamnar  på substratet. Inkjet skrivare kan delas in i 
Kontinuerlig inkjet och Drop- on- Demand (DoD). Termisk inkjet och Piezoelektrisk 
inkjet är två varianter av DoD-tekniken.5

2.1.1. Kontinuerlig Inkjet
Kontinuerlig inkjet är en teknik som främst används för märkning och kodning av pro-
dukter och förpackningar, exempelvis datum- och streckkodning. 6

Kontinuerlig inkjet kännetecknas av den kontinuerliga ström av flytande färg som 
med ett högt tryck passerar genom små munstycken kopplade till färgpatroner. I mun-
styckena finns det piezokristaller som bryter ner den flytande strömmen av färg till ett 
regelbundet intervall av droppar. Droppstorleken beror främst på munstyckets diameter 
och färgens viskositet (se figur 1). 7

Tillverkningen av droppar sker konstant. Det finns två olika metoder för hur drop-
parna sedan överförs till papperet. I den ena är dropparna som behövs för utskriften 
oladdade medan de andra dropparna laddas,. avlänkas och samlas upp i ett returrör. 6

I den andra metoden är det de laddade dropparna som hamnar på substratet. 
Dropparnas spridning på substratet beror på varje enskild droppes laddning. Genom att 
variera laddningen på dropparna kan varje droppe kontrolleras och transporteras till en 
bestämd plats på substratet, resten sugs ner i returröret och återanvänds. 7 

Figur 1. Visar hur Kontinuerlig 
inkjetmetoden fungerar.
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Nackdelen med kontinuerlig inkjet är att lika mycket färg förbrukas oavsett hur myck-
et eller lite som skrivs ut på en sida. Fördelen är att den kontinuerliga droppbildningen 
blir jämnare och att dropparna kan göras mindre. 6

2.1.2. Drop on Demand
Med Drop on Demand tekniken skapas en bläckdroppe endast om tryckbilden kräver 
det. Genom att positionera substratet och skrivarhuvudet kan placeringen av droppen 
kontrolleras och ett exakt mönster skapas. 7

Det finns två huvudsakliga tekniker inom Drop on Demand, Termisk Inkjet och 
Piezoelektrisk Inkjet. Vad som skiljer dem åt är hur de skapar bläckdropparna. 7

Termisk inkjet är dock den vanligaste tekniken (se figur 2). Tekniken är baserad på 
”Lanons” bubbelteknik där varje munstycke har en kammare med ett värmeelement. 
När en elektrisk ström skickas till värmeelementet i kammaren går färgen från flytande 
form till gasform. Detta gör att en bubbla bildas inuti kammaren (se figur 3). Bubblan 
pressar ut färgen genom munstycket på kammaren där en färgdroppe bildas. Droppen 
blir större och större ju mer bubblan växer. När temperaturen sjunker kollapsar bubblan 
och färgdroppen faller och sprids på substratet. Detta skapar undertryck i kammaren 
som gör att ny färg sugs in och en ny bubbelprocess startar. För att öka upplösningen 
på utskriften placeras flera munstycken i rad. 7

Piezoelektrisk inkjet baseras på droppkammare av piezoelektriskt material som gör att 
de kan ändra form och storlek vid påverkan av en elektrisk impuls (se figur 4). När 
formen på kammaren ändras skapas en tryckpuls i den flytande färgen som pressas ut 
ur munstycket och släpper en droppe. Undertryck skapas när färgdroppen faller vilket 
resulterar i att mer färg dras in i kammaren och processen kan börja om. 
Fördelen med piezoelektrisk inkjet är även att den kan använda en stor variation av 
färgtyper. Detta eftersom den skjuter ut färgen mekaniskt utan tillförsel av värme och 
påverkas därför inte av färgens sammansättning. Både färg med pigment och dyes (färg-
ämnen) går att använda.7

Den Piezoelektriska tekniken är dessutom snabbare än den termiska och producerar 
mindre droppar vilket medför en bättre upplösning. Dock är den dyrare att tillverka och 
har en större utrustning. 5

Figur 2. Visar hur Termisk 
inkjetmetod fungerar.

Figur 3. Visar i genomsickt 
hur en bubbla blir till enligt 
bubbeltekniken.

Figur 4. Visar hur Piezoelektriskatekniken 
fungerar. Hur det piezoelektriska materialet 
ändrar form vid bildning av bubbla.



Camilla Lundmark
Sandra Nilsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Bildupplösning inom digitaltryck

10

2.2. Elektrofotografi
Principen för elektrofotografi baseras på att en fotokonduktor med ljuskänslig yta laddas 
upp med statisk elektricitet. De ytor som ska tryckas behåller sin laddning medan de 
icketryckande ytorna tappar sin laddning genom exponering med ljus. 8

Det kan antingen vara ljus från en laser eller en LED-enhet (lysdioder). 9 Laddad toner 
dras sedan till de oexponerade ytorna och förs över till papperet. Tonern fixeras med 
värme och tryck. Beroende på fabrikat kan det även vara de tryckande ytorna som expo-
neras och tappar laddning (se figur 5). 9

Hur tonern förs över till papperet kan ske på olika sätt, antingen genom en bärare 
eller via direkt överföring. Direkt överföring innebär att tonern förs över i luften eller 
med ett tryck mellan fotokonduktor och en vals. 5 Dessutom kan mängden toner som 
förs över samtidigt till papperet vara olika, antingen kan alla färgtonerna föras över 
direkt (singelpassteknik) eller en färg åt gången (multipelpassteknik). 10

Färgen som används kallas toner som består av väldigt små partiklar. Vanligen är den 
inte flytande och tränger därför inte in i papperet som en offsetfärg. Därför får ofta de 
tryckta ytorna en annan glans än papperet. Det finns även flytande toner som används i 
elektrofotografi som har liknande egenskaper. HP Indigo använder flytande toner. 9

Framförallt påverkar tonerpartiklarnas storlek vilken upplösning skrivaren klarar. Högre 
upplösning fås med mindre partiklar. Dock blir tonern mer svårhanterlig då väldigt små 
tonerpartiklar tenderar att sprida sig och ”damma”. 9

Upplösningen påverkas även av storleken och skärpan på exponeringspunkten och 
hur små steg lasern kan svepa över fotokonduktorn. Med en LED-enhet beror upplös-
ningen på hur tätt lysdioderna sitter. Upplösningen är vanligen mellan 400-1200 dpi. 9

Elektrofotografi benämns ofta felaktigt för xerografi efter tillverkaren Xerox som 
utvecklade tekniken i början på 1940-talet. Namnet xerografi kommer ifrån de grekiska 
orden ”torr” och ”skriva”. 11

3. Den digitala bilden

En digital bild lagras med hjälp av siffror, det vill säga ”ettor” och ”nollor”. Vad som 
skiljer den digitala bilden från den analoga är att den både kan lagras och manipuleras 
utan någon förlust av information. 12

3.1. Objektgrafik och Pixelgrafik
Det finns två huvudgrupper av digitala bilder uppbyggda av antingen objektgrafik (vek-
torgrafik) eller pixelgrafik.13

Objektgrafik som ibland även kan kallas vektorgrafik, består av bezierkurvor som 
med hjälp av ett antal ankarpunkter styr kurvans utformning (se figur 6). Flera kurvor 
läggs efter varandra för att skapa mer komplicerade former.9 Med objektgrafik erhålls 
mycket exakta figurer med skarpa konturer som kan förstoras eller förminskas gräns-
löst utan att filstorleken ändras (se figur 7). Kvaliteten begränsas av de utenheter som 
används. 9

För att skapa objektgrafik används illustrationsprogram som till exempel Adobe 
Illustrator. Det går även att göra om pixelgrafik till objektgrafik med program som 
Adobe Stremline. Detta utnyttjas oftast för exempelvis logotyper för att kunna gör om 
dem i alla tänkbara storlekar och inte vara beroende av bildupplösningen (se figur 8). 9

Figur 6. Beizerkurva
Så här skapas en beizerkurva. Med ett 
antal ankarpunkter som styr kurvans 
utformning. Objektgrafik är till stor del 
uppbyggda av beizerkurvor.

Figur 5. Figuren visar principen för den 
elektrofotogrfiska tekniken.
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Objektgrafik kräver lite minne för att sparas eftersom det enda som behövs anges för 
varje objekt är några enkla värden för placering och information om utformning. Några 
exempel på objektgrafik kan vara illustrationer, nyhetsgrafik och logotyper. 9

Pixelbaserad grafik består av små kvadratiska bildelement i olika toner, så kallade pixlar 
(se figur 9). När bildupplösningen är lagom hög syns det inte att bilden i själva verket är 
uppbyggd av pixlar. Om bildupplösningen är för låg i förhållande till bildstorleken kan 
bilden se ”pixlig” ut. Det vill säga att pixlarna syns vilket gör att konturer kan se taggiga 
ut, bilden får inte fina tonövergångar och detaljrikedomen försämras. En för hög bild-
upplösning medför ingen högre kvalitet, bara att bilden tar mer lagringsutrymme. 9,14

En pixelbaserad bild kan skapas direkt i datorn, med hjälp av en digitalkamera eller 
när fotografier och illustrationer läses in med en skanner. 9

3.2. Bildelement
De kvadratiska bildelementen, de så kallade pixlarna, är uppbyggda i en matris eller 
bitmap för att kunna återge en bild. Pixelbaserade bilder har fyra grundläggande egen-
skaper: upplösning, bildstorlek, bitdjup och färgmodell.15

En bitmap består alltid av ett helt antal pixlar, därför anges det tydligaste måttet på 
en bilds storlek och upplösning i pixlar istället för tum eller centimeter. Bildstorleken 
anger bildens fysiska dimensioner medan upplösningen syftar på tätheten av pixlar per 
tum (ppi) i bilden.14

Pixelbaserade bilder kan vara svartvita eller innehålla en mängd olika kulörer. 
Bitdjupet eller pixeldjupet som det också kallas, är ett mått på hur många toner eller 
färger som en enskild pixel i en bitmap kan ha. Måttet anges i antal bitar per pixel och 
ju fler bitar en pixel innehåller desto fler olika toner och kulörer kan varje pixel anta och 
därmed ge bilden fler nyanser. 9,14,15

En bit är den minsta beståndsdel som kan lagras på en dator. För att lagra ett tecken 
krävs 7 till 8 bitar. Bitdjupet följer det binära talsystemet. En pixel med ett bitdjup på 1 
bit kan till exempel bara ha två tillstånd svart eller vitt. Om en pixel innehåller 4 bitar 
ger detta en möjlighet att välja mellan 16 olika kombinationsmöjligheter, det vill säga 
16 olika färger eller gråtoner. Bitdjupet varierar normalt mellan 1 till 24 bitar per pixel. 
För att kunna återge en fotorealistisk bild krävs 24 bitar per pixel. Dessa är uppdelade i 
tre färgkanaler; röd, grön och blå., där varje kanal upptar 8 bitar och alltså kan anta 256 
olika färgvärden. Detta ger bitmapen en möjlighet att anta en av ca 16 miljoner olika 
färger, vilket är ungefär så många som det mänskliga ögat kan uppfatta. Ett bitdjup på 
8 bitar behövs för att reproducera en jämn gråtonsgradiation från vitt till svart utan att 

Figur  7.
Visar skillnaden mellan beizergrafik och vektorgrafik. 
Beizergrafiken ger en mer jämn kontur pga att den baseras på 
kurvor. Medan vektotgrafiken baseras på räta linjer och blir därför 
mer kantig.

Figur 8. Objektgrafik
Objektgrafik består av kurvor och linjer 
vilket gör att bilderna förblir skarpa 
även i extrem förstoring.

Figur 9. Pixelgrafik
Digitala fotografiska bilder är uppbyggda 
av små kvadratiska bildelement (pixlar) 
som inte kan uppfattas av ögat om inte 
bilden förstoras kraftigt.



Camilla Lundmark
Sandra Nilsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Bildupplösning inom digitaltryck

12

få synliga band mellan tonerna. 12,14,15,

För att kunna reproducera färgade pixlar i olika färgmodeller krävs det tonvärdesin-
formation för de olika primärfärgskanalerna. Vanligtvis behövs 24-bitars djup för RGB-
bilder och 32-bitars djup för CMYK-bilder. 15

3.3. Filstorlek
Filstorleken är det fysiska utrymmet som bilden upptar på datorns hårddisk. Den står 
i proportion till bildens upplösning. Bilder som innehåller många pixlar har en hög 
bildupplösning och tar upp ett större lagringsutrymme i datorn. 13,14,15 En hög bildupp-
lösning resulterar i en bild med en ökad bildkvalitet eftersom den innehåller mer infor-
mation. Bildupplösningen blir därför alltid en kompromiss mellan bildkvaliteten (att få 
med all information som behövs) och filstorleken. Genom att anpassa bildupplösningen 
efter utskriftsbehovet minimeras filstorleken. 15

En annan faktor som påverkar filstorleken är filformaten som har olika komprime-
ringsmetoder. Filstorleken kan därför variera mycket trots att bilden har samma bildupp-
lösning. Färgbitsdjupet och antal lager och kanaler är andra förhållanden som påverkat 
filstorleken. 14

Filstorleken brukar anges i enheter som kilobyte (kB), megabyte (MB) eller gigabyte 
(GB).

3.4. Filformat
Det finns en mängd olika filformat att välja bland för pixelbaserade bilder. Valet av fil-
format görs utifrån bildens användningsområde. Beroende på om bilden ska importeras 
till ett layout- eller bildbehandlingsprogram eller ha en liten filstorlek för överföring via 
nätverk är valet av filformat betydande. Vid utskrift eller tryck är det viktigt att veta hur 
mycket bilden komprimeras när den sparas i ett visst format. Detta eftersom en för hög 
komprimering kan ge en synbar kvalitetsförlust. 9,15

Vissa filformat är mer lämpade än andra för bilder till utskrift eller tryck. Två av dessa 
är TIFF (Taged Image File Format) och EPS (Encapsulated Postscript). De är säkrare 
än JPEG (Joint Photographic Experts Group) och PDF (Portabel Document Format) 
eftersom dessa kan ge varierande kvalitet på grund av komprimering. Dock fungerar 
även dessa bra vid varsam hantering. 9

TIFF
TIFF är ett öppet filformat för pixelbilder. Det är ett mångsidigt filformat som stödjer 
streck-, gråskale-, RGB-, Lab- och CMYK-läge. Dessutom är det plattformsoberoende 
men stödjer inte vektorgrafik. 18 Det går att spara med alfakanaler, urklippsbanor och 
lager och det stödjer flera olika komprimeringstekniker. Bland annat kan filen LZW-
komprimeras (Lempel, Ziv, Welch, forskare som tog fram tekniken), vilket innebär att 
högsta kvalitet bibehålls med en reducerad filstorlek (se figur 10). 9

EPS
EPS är ett filformat som både klarar vektor- och pixelgrafik och stödjer samma färglä-
gen som TIFF. Det är mer omfattande än TIFF och ger därför större filstorlekar men 
kan även JPEG-komprimeras och ändå behålla all funktion. Det stödjer urklippsbanor, 
rasterinformation och kompensationskurvor för färghantering. 
Vanligtvis innehåller EPS-filen både en låg- och högupplöst bild. Detta för att få en 
snabb förhandsvisning på skärm. 9,15

Figur 10. Figuren visar val för olika 
TIFF-komprimeringar.
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JPEG
JPEG är ett förstörande format som komprimerar bilden till en mycket liten filstorlek. 
Detta kan varieras i mängd. En liten komprimering ger en liten kvalitetsförlust men en 
större filstorlek och vice versa. Det används mest till att visa bilder på webben. Det går 
inte att spara alfakanaler i JPEG (se figur 11). 9

PDF
Adobe har tagit fram ett filformat som fungerar till alla datorplattformar. Det är PDF-
formatet som dessutom klarar både objekt- och pixelgrafik. Filformatet kan sparas både 
komprimerat och ickekomprimerat och hanterar de flesta kulörlägen. Det är bra för kor-
rektur då det går att göra korrekturkommentarer i Adobe Acrobat och då användaren 
inte behöver ett bildprogram för att se en bild. 9

4. Upplösning

Upplösning är ett begrepp som vållar en viss förvirring inom den grafiska branschen. 
Det beror framförallt på att det finns flera olika typer av upplösning såsom bildupp-
lösning, utskriftsupplösning, upplösning hos utrustningen och rastertäthet. Dessutom 
benämns upplösning i de olika enheterna ppi (pixels per inch), dpi (dots per inch) och 
lpi (lines per inch). 14

Ibland blandas begreppen pixlar och punkter (dots) ihop som beskrivs nedan hämtat 
ur en artikel på Internet (citerat 2007-05-02): 

”...då man läser en specifikation på en skanner där man egentligen felaktigt anger 
upplösningen i dpi…ppi däremot, används för att beskriva upplösningen på en bildlä-
sare eller bildskärm…en bildläsare/skanner registrerar inte punkter utan pixlar och en 
bildskärm visar pixlar och inte punkter.” 16 Ifrån samma källa som ovan står dock denna 
beskrivning:

”Skärmupplösningen motsvaras av antalet pixlar (eller bildpunkter) som används för 
att återge bilden på skärmen. Vanligtvis anges måttet i punkter per tum (dpi).” 16 Alltså 
benämns i detta sammanhang en pixel som en punkt och blir då motsägelsefullt till 
föregående beskrivning. 

En pixel är den minsta enheten i en färgskärm som består av tre stycken ljuspunkter 
(rgb). Detta kallas en triplett (se figur 12). Microsoft kallar istället detta för en dot och 
benämner alltså en pixel och en dot som samma sak. Därför benämns ofta skanner- och 
bildskärmsupplösning i dpi. 17

Upplösning definieras allmänt som förmågan att återge detaljer och är ett mått på hur 
små delar av en bild som kan förändras oberoende av varandra. Konkret är upplösning 
antalet pixlar eller punkter per längdenhet på en bildskärm eller en utskrift. 18 Den mäts 
alltid per längdenhet och ska inte blandas ihop med en bilds pixelmått som beskriver 
bildens totala antal pixlar i bredd x höjd. 19

Trots denna definition beskrivs och tolkas ibland även en bilds totala storlek i antalet 
pixlar (bredd x höjd) som upplösning. Till exempel kan en ”bildupplösning” hos en 
digitalkamera vara 3 megapixel (3 miljoner pixlar). Det innebär att bilden har en bredd 
på ca 2000 pixlar och en höjd på ca 1500 pixlar. 12 Detta motsvaras även felaktigt av en 
bildskärms ”upplösning” på t ex 1024x768 pixlar som beskriver skärmens totala antal 
pixlar. 20 Det torde egentligen heta pixelmått då den egentliga bildskärmupplösningen 

Figur 11. Figuren visar olika JPEG-
komprimeringar.

Figur 12. Figuren visar en triplett av tre 
stycken ljuspunkter i en bildskärm.
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mäts i antalet pixlar per tum (längdenhet). 18 Upplösning ska heller inte ses som ett 
specifikt mått på bildkvalitet då den varierar beroende på betraktningsavstånd. Vissa 
enheter behöver högre upplösning än andra då betraktningsavståndet är kortare. En 
lägre upplösning med ett längre betraktningsavstånd betyder således inte automatiskt 
sämre bildkvalitet. 19

Ett annat begrepp som blivit alltmer vanligt är ”definition”. Det känns mest igen som 
hdtv (high definition television). En vanlig översättning för hdtv är ”högupplösnings-tv”. 
Det är fel. Definition är inte detsamma som upplösning. Upplösning är endast en del 
av beskrivningen av definition som även innebär skärpa, tydlighet och nyansrikedom. 
Det går inte att mäta definition då det inte är en teknisk term utan endast något som 
betraktaren upplever. 18

4.1. Bildupplösning (ppi)
En bilds upplösning mäts i antal pixlar per tum, ppi (pixels per inch). En bild med en 
bildupplösning på till exempel 72ppi innehåller 5184 pixlar per tum2 (72 pixlar bred x 72 
pixlar hög = 5184) (se figur 13). 21

En pixel består av tre fosforprickar i lyskulörerna rött, grönt och blått. Den utgör en 
så kallad triplett. Pixeln är den minsta enheten i en färgbildskärm. När de tre fosforprick-
arna blandas till olika nyanser skapas en additiv kulörblandning (se figur 14). När alla 
tre lyser lika starkt fås en vit färg medan svart färg genereras när alla prickar är släckta. 
Beroende på bildens och skrivarens olika upplösningar utgörs en punkt i trycket av varie-
rande mängd pixlar. När en bild med upplösningen 300ppi exempelvis skrivs ut på en 
skrivare med upplösning 1200dpi används 16 punkter för att återskapa en pixel (1200dpi  
/ 300ppi = 4pkt). Fyra punkter krävs både horisontellt och vertikalt (4 x 4 = 16). 17

Det är viktigt att hålla isär en bilds storlek och upplösning. Upplösningen anger hur 
många och hur små pixlar bilden består av. När en bild förstoras blir inte pixlarna fler 
bara större. Därför kan en alltför förstorad bild se oskarp ut. 9

När en bild förminskas i storlek utan att några pixlar tas bort sker det motsatta, 
bildupplösningen ökar, vilket betyder att pixlarna blir mindre och placeras tätare ihop. 
En hög bildupplösning innebär att bilden innehåller mycket information, vilket ger mer 
detaljrikedom och mjukare färgövergångar. Ju högre bildupplösning desto fler pixlar 
finns det i bilden. En för hög bildupplösning leder inte till en bättre bildkvalitet den tar 
bara större lagringsutrymme, som leder till långsamma utskrifter (se figur 15). Pixlarna 
är även mindre än vad utskriftsenheten klarar av, vilket gör att den inte kan återge den 
högupplösta bildens detaljskärpa. 13,14

I programvaran Adobe Photoshop går det att ändra en bilds upplösning (se figur 16). 
Genom att kryssa i eller kryssa ur rutan ”ändra bildupplösning” ändras bilden på olika 
sätt. Om rutan är urkryssad ändras bildens fysiska dimensioner men inte dess filstorlek. 
I ett motsatt scenario där rutan är ikryssad interpoleras bilden. Vid interpolering ändras 
bildens pixelmått och därmed dess filstorlek. Vad som sker är att programmet ”förestäl-
ler sig” hur bilden hade sett ut vid en högre upplösning, med utgångspunkt från origi-

Figur 13. Bildupplösning
En pixelbaserad bild har alltid en viss 
bildupplösning, dvs. ett visst antal pix-
lar per tum. I detta exempel 8 pixlar 
/ 0,0228 tum = 350 pixlar per tum 
(350ppi)

Figur 14.
Ett skärmgenomsnitt som visar hur de 
enskilda pixlarna är placerade i förhål-
lande till varandra. 

Figur 15. Att förstora bilder
Om en bild förstoras 3 gånger krävs det 9 pix-
lar för att simulera 1 pixel i den forna bilden. 
Detta betyder även att det går åt 9 gånger så 
mycket minne för att lagra bilden.
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nalbilden. Pixlarna blir fler men bildkvaliteten förbättras inte utan bildinformationen 
sprids bara ut över ett större antal pixlar. En för lågupplöst bild riskerar att bli ”pixlig” 
vid interpolering därför att bilden helt enkelt inte innehåller så pass mycket bildinfor-
mation. Därför är det viktigt att försöka arbeta med så högupplösta bilder som möjligt 
redan från början. 13

4.1.1. Bildskärmsupplösning
För att förstå hela upplösningsbegreppet krävs det kunskap om upplösningen hos den 
utrustning som används. Bildskärmens upplösning bestämmer storleken på den visade 
bilden och skall inte blandas ihop med bildupplösningen som anger pixeltätheten i bil-
den. 14

En bilds visningsstorlek på datorskärmen kan skilja sig från dess storlek i tryck. Detta 
beror på bildskärmens upplösning. Den anges i enheten ppi (pixlar per tum) och talar 
om hur många pixlar i bredd och höjdled skärmen klarar av att visa. Faktorer som avgör 
skärmens upplösning och bildens visningsstorlek är skärmens storlek och inställningar 
samt bildens pixelmått. 13,14

Om bildens upplösning är större än skärmens visas bilden i ett större format än vad 
den skulle tryckas i.  Bildskärmen har exempelvis en upplösning på 72ppi, en bild med 
storleken 1x1tum och en bildupplösning på 144ppi visas. Eftersom skärmen enbart kla-
rar av att visa 72 pixlar per tum krävs det 2tum för att visa de 144 pixlarna som bilden 
utgör. Detta resulterar i att bilden får en visningsstorlek på 2x2tum på skärmen.13,14

Bildskärmsupplösningen kan även skapa missförstånd när två bilder med samma 
antal pixlar men med olika bildupplösning visas i samma storlek på skärmen. Detta är 
i praktiken omöjligt men eftersom bildskärmens upplösning är lägre eller lika stor som 
den lägsta bildupplösningen är detta teoretiskt möjligt (se figur 17). Vad som inträffar är 
att bildskärmen visar pixlarna i en fastställd storlek medan centimetrar och millimetrar 
får relativa värden. 14

Figur 16. 
Under menyalternativet bildstorlek i Adobe 
Photoshopprogrammet kan en bilds storlek föränd-
ras på olika sätt. I detta exempel med rutan “Ändra 
bildupplösning” i kryssad, interpoleras bilden.

Figur 17. Skärmupplösning
Visar hur en bild med måtten 620 x 
400 pixlar visas på skärmar av olika 
storlekar och med olika upplösning.
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4.2. Utskriftsupplösning (dpi)
Utskriftsupplösning (eller skrivarupplösning) syftar till hur många punkter per tum en 
viss utskriftsenhet klarar av att producera. Enheten är dpi (dots per inch). Laserskrivare 
klarar vanligtvis 300-600 dpi medan bläckstråleskrivare har generellt en upplösning på 
1440-2880 dpi. 14,16

Ibland benämns en bläckstråleskrivares maximala utskriftsupplösning missvisande. 
Detta för att måttet dpi endast anger antalet punkter per tum som kan återges på pap-
peret och inte tar hänsyn till antalet fysiska färger i skrivaren. Till exempel kan en skrivare 
ha sex stycken färger bredvid varandra där varje färg motsvarar en punkt (droppe). En 
pixel utgörs av en, två eller alla sex färger (punkter) vid utskrift som interpoleras till en 
specifik färgnyans. Därför behöver alltid punktantalet i utskriften vara högre än en bilds 
pixelantal. Beroende på typ av skrivare och till viss del papperskvalitet går det åt 5-10 
punkter per pixel (se figur 18). 16,22

Även om bläckstråleskrivare idag klarar att skriva med en utskriftsupplösning på 2880 
dpi eller till och med 4800 dpi ges ingen större synbar kvalitetsförbättring gentemot 1440 
dpi. Detta på grund av att människans öga har en begränsning då en högre utskrifts-
upplösning inte längre kan uppfattas. Den gränsen går redan vid 1440 dpi som klarar 
att skriva ca 18 pixlar per mm, vilket motsvarar 8 lp/mm (linjepar). Det är ungefär det 
antalet linjepar per millimeter som människan klarar att särskilja (ögats upplösning). Ett 
linjepar består av en svart och en vit linje. När linjerna blir tätare försämras kontrasten 
och till slut kan inte längre ögat uppfatta linjerna. (Se figur.19). En utskriftsupplösning 
som är högre än vad människan klarar av att uppfatta är onödig då det endast ger lägre 
utskriftshastighet och en högre bläckförbrukning. 16

4.3. Rastertäthet (lpi)
Rastertätheten är ett mått på antal rasterpunkter eller rasterceller per tum som används 
för att trycka bilden (se figur 20). Rasterpunkterna ligger orienterade längs fasta linjer 
där varje tryckfärg har en egen vinkel på linjerna. Rastertäthet mäts i lpi (linjer per tum), 
det vill säga tätheten mellan linjerna (se figur 21).14,23

En hög rastertäthet innebär mindre rasterpunkter som ger finare detaljer och därmed 
högre tryckkvalitet. Det som avgör vilken rastertäthet trycket ska ha är framförallt pap-
peret och tryckmetoden. Ett ytjämnt vitt papper ger bäst detaljrikedom och kontrast. För 
att inte riskera att använda en för hög rastertäthet brukar pappersleverantörerna rekom-
mendera en maximal gräns för de olika papperstyperna.9,24

För att få optimal kvalitet på en bild i förhållande till dess rastertäthet används en samp-
lingsfaktor. Samplingsfaktorn är förhållandet mellan bildens upplösning och tryckets 
rastertäthet. En samplingsfaktor på 2 har visats vara optimal, det vill säga att bildens 
upplösning ska vara dubbelt så stor som dess rastertäthet (se figur 22). 9,14

Figur 20.  
Visar skillnaden mellan rastertäthet 
(lpi) och utskriftsupplösning (dpi)

Fig. 21. Rastertäthet och Bildformat
Så fort en digitalbilds storlek förändras påverkas även dess bildupplösning 
och därmed den rastertäthet den kan tryckas med. Tabellen visar förhållan-
det mellan förstoringsgrad/bildformat och bildupplösning/rastertäthet.

Figur 19. Figuren visar principen 
för mätning av antalet linjepar som 
går att urskilja med ögat.

Figur 18. Figuren visar en digital 
utskrift i närbild.
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Upplösning = rastertäthet x samplingsfaktor (ex. 300ppi = 150lpi x 2) 9

Raster kan delas in i två huvudgrupper AM-raster och FM-raster (stokastiskt raster). 
Inom digitaltryck används stokastiskt raster. Det har en helt annan uppbyggnad än 
det vanliga traditionella AM-rastret. Då FM-raster används är punkterna lika stora och 
placeras ut slumpmässigt inom rastercellen till skillnad från AM-rastret där rasterpunk-
ternas storlek varierar och ligger strikt längst linjer. Tätheten mellan punkterna varierar 
beroende på hur ljus eller mörk en viss del av bilden ska vara. I det traditionella rastret 
storleksförändras rasterpunkten inom rastercellen för att simulera mörka och ljusa ytor. 
9,24,25

Fördelen med de slumpmässigt placerade rasterpunkterna är att risken för moiréef-
fekter blir minimal. I det stokastiska rastret är även rasterpunkterna mindre vilket ger 
möjlighet till en större detaljrikedom och kontrast i trycket. Dock ställer detta högre krav 
på tryckprocessen och ger dessutom en större punktförstoring.14,25

4.4. Optisk upplösning
Hur bra bilderna blir i utskrift styrs i slutändan av den optiska upplösningen. Med det 
menas det verkliga antalet pixlar per tum en skanner kan läsa av och det verkliga anta-
let punkter en skrivare kan skriva. Detta i motsats till att i efterhand öka upplösningen 
genom så kallad interpolering (se avsnitt 4.1). 15

4.5. Ögat och dess upplösning
Ögat tar emot en stor mängd olika synintryck. Det är dock endast en bråkdel av dessa 
som människan ”ser” och uppfattar, de som når medvetandet. Vad människan ser styrs 
av samarbetet mellan nervcellerna i retina (ögats näthinna) och syncentret i hjärnans 
bakre del. Det som är intressant går vidare till de delar av hjärnan som styr medvetandet 
resten ignoreras. 26

Som tidigare nämnts har ögat en begränsning i hur små detaljer som kan uppfattas. 
Gränsen går vid ca 0.1mm vid ett normalt betraktningsavstånd (30cm). Det motsvarar 
det som tidigare nämnts ca 8 lp/mm (linjepar). 16 Vid rasterreproduktion innebär det 
att människan klarar att urskilja 1-2 procents intensitetsskillnad på en jämn bakgrund. 
Uttryckt i densitet är det 0,005-0,01 densitetsenheter. 26

Det finns en mätmetod som kallas subjektiv ekvivalens, för att mäta människans 
förmåga att se skillnad eller likhet mellan två bilder. Med subjektiv ekvivalens testas 
upplösningsförmågan genom att en testperson visuellt söker efter skillnader i ett bildpars 
(en referens) geometri, svärtning eller färg. Resultatet anges subjektivt i ”är skillnad” och 
”inte är skillnad”. Detta går att göra med stor noggrannhet.26

4.6. Betraktningsavstånd
Bildupplösningen måste sättas i relation till betraktningsavståndet. Ju längre avstånd 
betraktaren har till objektet desto lägre bildupplösning behövs. Detta måste tas hän-
syn till vid val av bildupplösning. Den bildkvalitet som anses vara bra i förhållande till 
betraktningsavståndet får bestämma bildupplösningen.  

Att den inte behöver vara lika hög vid ett längre betraktningsavstånd beror på män-
niskans förmåga att se detaljer i en bild. Människans öga uppfattar detaljer väldigt bra 
och kan urskilja mycket små delar. Ögat har dock som tidigare nämns sin begränsning. 
När avståndet till objektet blir större kan ögat inte längre urskilja små detaljer i bilden. 
Då uppfattas bilden ändå som skarp även om den inte är det vid ett normalt läsavstånd 
(30cm). 22

Figur 22. Samplingsfaktor
Om samplingsfaktorn är över 2 upplevs 
ingen förbättrad kvalitet. Det tar bara 
onödigt lagringsutrymme  ch gör bilderna 
tunga att arbeta i datorn med.
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5. Bildkvalitet 

Bildkvalitet är ett brett begrepp som både innefattar det digitala- och det tryckta mediets 
reproduktionskvalitet av en bild. Tryckkvalitet däremot refererar till kvaliteten av det 
tryckta mediets text, bild och grafiska element. 27

Begreppet bildkvalitet kan vara svårt att förstå då det ibland hänförs till att vara en 
fysisk mätbar term och ibland visuellt mätbar genom bedömning av prover. Subjektiv 
bildkvalitet används därför som en vanlig term i litteratur för att associera till människans 
visuella bedömning av bildkvalitet. Dock torde perceptuell bildkvalitet vara en bättre 
benämning då olika perceptuella mätmetoder ibland innebär i det närmaste objektiv 
mätning. 27

Bildkvalitet innebär inte enbart hur väl en bild reproducerats i förhållande till origina-
let. Den kan även definieras som hela kommunikationsprocessen från sändare till mot-
tagare. Vilken information som bilden ska förmedla och hur väl mottagarens subjektiva 
uppfattning om bilden stämmer överens med mottagarens budskap och avsikt. Denna 
abstrakta del av bildkvalitet innefattar bildspråk, bildanalys och bildkommunikation. 28

En bra bildkvalitet torde därför uppnås när det är optimal samstämmigheten i upple-
velsen mellan sändare och mottagare och mellan original och tryck. 28

5.1. Perceptuell bildkvalitet
Vid reproduktion är det den perceptuella bildkvaliteten som i slutändan är det viktigaste 
måttet. Vid automatisering av tryckprocesser bör dock de objektiva måtten styra men 
perceptuella utvärderingar kan även göras för att optimera reproduktionen (beroendet 
mellan original och tryck). Den perceptuella utvärderingen kan då jämföras med de 
objektiva mått som styr processen. 28

5.2. Upplösningens påverkan på bildkvalitet

5.2.1. Skärpa
En bilds skärpa hör samman med upplösningen. Är upplösningen för låg uppfattas bil-
den som oskarp. En skarp bild har ”branta” övergångar mellan mörka och ljusa delar i 
en bild. Är övergångarna inte tillräckligt ”branta” blir bilden oskarp och kan inte återge 
de finaste detaljerna i bilen. 9 Att variera bildupplösningen mellan 300, 150 och 100 ppi 
påverkar skärpan mer negativt än att sänka kontrasten och öka bruset i bilden. 27

5.2.2. Bildmotiv 
Beroende på vilket bildmotiv som trycks påverkar en låg upplösning upplevelsen av 
bildkvaliteten på olika sätt. För ett visst motiv kan kvaliteten upplevas som mycket bra 
medan den för ett annat motiv med samma press och papper upplevs som dålig. Detta 
beror på att vissa motiv förstärker störningar i bilden medan andra maskerar dem. 
Därför är det vid visuell bedömning av bildkvalitet viktigt att eliminera dessa effekter 
genom att använda olika motiv. Två eller flera skilda motiv kan vara lämpligt att använda 
sig av. 29

5.2.3. Pappersval
Pappersvalet påverkar hur väl en bild kan tillgodogöra sig en hög upplösning eller inte. 
Vid digitaltryck krävs att papperet har speciella egenskaper. När mindre tonerpartiklar 
och således en högre bildupplösning används ställs högre krav på papperets struktur, 
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jämnhet och elektriska egenskaper (vid xerografi). Ett bestruket papper erhåller en högre 
tryckkvalitet med mer detaljrikedom än ett obestruket då det ger en mindre punktför-
storing. 29

6. Mätning och utvärdering

Vid provtryckning och undersökningar krävs en noggrann planering för att få ett så till-
förlitligt resultat som möjligt. Det första som bör formuleras är ett tydligt syfte och mål 
med undersökningen eller provtryckningen. Vad ska uppnås och vad ska resultatet leda 
till? Som hjälp kan en hypotes formuleras som innan testet är ett påstående att så är fal-
let. Till exempel kan en hypotes vara ”Flammighet uppstår på grund av ojämn fuktighet 
i papperet”. 30

För mätning finns både objektiva och subjektiva mätmetoder. De objektiva innebär att 
med instrument eller andra verktyg fysiskt mäta till exempel tryckkvalitet, medan subjek-
tiva mätmetoder innebär att människan med sina sinnen gör en personlig bedömning av 
tryckkvaliteten.30 Dessa modeller ingår i något som kallas ”The Image Quality Circle” 
(se figur 23) av Peter Engeldrum (2001). Den sammanfogar tryckkvalitetsvärde (kundbe-
dömning), tekniska variabler, fysiska bildparametrar och ness (kvalitetsaspekter, särskilda 
egenskaper) genom olika modeller. Det finns enhetsberoende modeller, systemmodeller 
(ex. formel för relation mellan rastertäthet och bildupplösning), visuella modeller och 
bildkvalitetsmodeller. 27,30

6.1. Visuell bedömning
Visuell bedömning är en subjektiv mätmetod. En personlig bedömning görs av till 
exempel bildkvalitet med ett antal observatörer. De kan vara experter, lekmän, kunder, 
produktutvecklare m.m. För att göra en ordentlig utvärdering av bild- och tryckkvalitet 
krävs bra förberedelser och en noga utvald metod. När metoden är vald och planeringen 
klar bedömer observatörerna, vanligen 10-30 stycken (beroende på tid och tillgång), ett 
antal prover. Dessa bedömningar analyseras, sammanställas och utvärderas för att riktiga 
slutsatser ska kunna dras av undersökningen. 30

6.1.1. Planering
Innan undersökningen görs är det vikigt att planera och förbereda hur den ska gå till. Till 
att börja med ska ett syfte och mål sättas upp för vad observationerna ska leda till. När 
målet med undersökningen är tydligt tas ett provurval ut som antingen är slumpvis eller 
ordnat. Ett antal på 3-30 stycken prover är lagom då undersökningen inte bör vara längre 
än 60 minuter. Det beror på tillgång, tid och vilken metod som används. De prover som 
väljs ut ska ha likadan storlek och upplösning (om det inte är det som ska undersökas).

Det är bra att utvärdera mer än ett bildmotiv då det kan vara stora skillnader bero-
ende på vad som observeras. 5 Det är även bra om bakgrunden är neutralt grå till de 
prover som ska bedömas för att inte kontrastverkan (samma färg upplevs inte lika i olika 
omgivning) ska påverka bedömningen. Även omgivningen bör vara neutralt grå och 
observatörerna bör sitta komfortabelt och inte känna sig stressade.. Det ska inte kännas 
som ett test för den som bedömer. 30

Ljustemperaturen ska enligt ISO-standarden (3664) vara 5000K (neutralt dagsljus) vid 
bedömningen. Om en högre ljusstyrka används vid undersökningen kan de egenskaper 

Figur 23. Figuren visar "The Image 
Quality circle" av Peter Engeldrum.
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som ska bedömas upplevas tydligare, till exempel flammighet. Dessutom ska de observa-
törer som ingår i undersökningen betrakta proverna från ett bestämt betraktningsavstånd 
som är lika för alla. Med ett ökat avstånd ökar skärpan i bilden/provet och med ett 
mindre blir kornighet i bilden/provet tydligare. 30

6.1.2. Metod
Det finns ett antal metoder att tillgå för visuell bedömning. Dessa är indelade i fyra 
olika grupper beroende på vilken mätskala resultaten från tryckkvalitetsbedömningen 
ska presenteras. 

Nominal skala innebär en klassificering av objekt som till exempel asp, lönn och gran. 
Då gäller en indelning där det exempelvis antingen är flammighet i trycket eller inte. JND 
(Just noticeable difference) är när minsta t.ex. flammighet syns mellan referens och prov 
och absolut tröskel är minsta flammighet då flammighet ses. Dessa ingår i gränsmetoden 
där observatören betraktar prov som visas med stigande egenskap som ska bedömas och 
svarar då egenskapen ses. Ett prov till visas innan proverna visas i fallande ordning och 
ett medelvärde noteras från första och andra svaret. Detta kan även göras med en metod 
som kallas parvis bedömning eller via slumpvis visning. 26 

När bedömningarna ska ge resultat i form av en ordinal skala används ordnas/sorte-
ras proverna från exempelvis störst till minst eller vice versa. De kan även sorteras efter 
vilken som är bäst respektive sämst. Olika metoder av sortering kan användas såsom 
bubbelsortering (slumpvis) eller snabbsortering (högar om låga eller höga ”egenskaper”). 
26

För att få ett bestämt avstånd mellan olika prover används en intervallskala. Då kan 
proverna bedömas från sämst till bäst utefter en skala med bestämda värden. Proverna 
kan rankas med eller utan referens med en så kallad linjal- eller linjemetod. De kan även 
rankas efter kategorier med jämna intervaller. 26

Kvotskala innebär istället att ett värde fås för exempelvis hur mycket ett prov är bättre 
eller sämre än ett annat. Då används en referens för att få ett förhållande till provet. Ett 
värde tilldelas provet och dubbel ”egenskap” får då dubbelt värde. Detta kallas magni-
tudestimering. 26
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7. Metod och material

7.1. Inledning
Tillsammans med Anders Trillskott, Arkitetkopia i Örebro, beslutades att en visuell 
bedömning av bildkvaliteten skulle ske. Detta för att det vid kundbeställningar är subjek-
tiva bedömningar som i slutändan avgör om en bild godkänns för tryck. Dessutom är det 
svårt att göra en objektiv mätning (med mätinstrument) av bildkvaliteten då defekterna 
av en låg bildupplösning främst är oskärpa och ”pixelarisering” (se avsnitt 5.2).  

Vidare diskuterades vilken typ av observatör som skulle utföra den subjektiva bedöm-
ningen. Det ansågs intressant att utvärdera både vad Arkitektkopias kunder (reklam-
byråer, marknadsavdelningar m.m.) och vad slutkunden (allmänheten) anser vara en 
godtagbar bildkvalitet. Det beslutades att undersökningen skulle delas i två delar, en med 
testpersoner från Arkitektkopias kunder och en mindre undersökning vid sidan av med 
allmänheten. Detta för att undersöka om det fanns någon skillnad i bedömningen mellan 
mer erfarna grafiker  och privatpersoner. Den större undersökningen med Arkitektkopias 
kunder beslutades utgöra grunden för den nya tabellen (se avsnitt 7.8) med kundrekom-
mendationer om bildupplösningsgränser som projektet slutligen skulle resultera i. 

Det diskuterades även vilka val av parametrar som skulle ingå i undersökningen. De 
parametrar som valdes (förutom bildupplösning) var bildmotiv, betraktningsavstånd och 
bildformat. Tre olika betraktningsavstånd, tre olika bildformat (se avsnitt 7.4 och 7.6) 
och två bildmotiv valdes (se avsnitt 7.5). Bildformaten valdes till A4, 70x100cm och 
135x180cm med betraktningsavstånd på respektive 30cm, 2m och 5m. 

Gränsmetoden (se avsnitt 7.7.2) valdes som metod till den visuella bedömningen  och 
undersökningen delades upp i tre olika provgrupper för respektive bildformat (se avsnitt 
7.7.1) för att lättare hålla isär bedömningen av de olika bildformaten. 

7.1.1. Material
Bilderna trycktes på papperskvaliteterna Skandia matt 150g till A4-formatet, Quadrosorb 
150g Matt Coated och Optima Pro 150g Matt Coated till formatet 70x100cm. 
Mattbestruket papper valdes då det sämre klarar av att återge en hög bildupplösning än 
ett högbestruket papper 9. Tanken var då att resultatet skulle bli mer generellt för olika 
papperskvaliteter då gränsen för bildupplösning skulle hamna på den övre gränsen.  
Denna slutsats visade sig dock vara felaktig då resultaten i denna studie var tvärtom. 
Detta tas hänsyn till i resultat och diskussion (se avsnitt 8 och 9).  

Pappersytvikten 150g valdes för god körbarhet i tryckpressen och bra hållbarhet under 
undersökningen.  

7.1.2. Mätutrustning
En färgtemperaturmätare av märket Broncolor FCC (se figur 24) användes till 
undersökningarna respektive kontrollering av provtryck. Eftersom undersökning-
en gjordes på varierande platser var förutsättningarna för betraktningsljuset olika. 
Färgtemperaturmätaren gjorde att ljuset dock kunde kontrolleras och tas hänsyn till vid 
sammanställning av resultatet. Mätaren testades i ett ljusskåp med reglerad färgtempera-
tur för att påvisa dess träffsäkerhet. Inga avvikande resultat påvisades.

I de fall där ingen färgtemperaturmätare fanns tillgänglig användes en Canon 30D 
systemkamera för att mäta färgtemperaturen i rummet. Detta gjordes genom att fotogra-
fera ett gråkort i RAW-format som sparade information om färgtemperaturen i Kelvin. 
Färgtemperaturen kunde sedan i efterhand i programmet Camera Raw utläsas för en 

Figur 24. Figuren visar en färgtem-
peraturmätare av märket Broncolor 
FCC.
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mätpunkt av gråbalansen i bilden. Det gav inte ett exakt resultat för betraktningsljuset i 
rummet men fungerade bra som ett alternativ till färgtemperaturmätaren.

7.1.3. Avgränsningar
Format och betraktningsavstånd var två intressanta faktorer. Helst skulle undersökning-
en täcka in både små, medelstora och riktigt stora format med respektive betraktnings-
avstånd. Det fick dock inte bli för många variabler då undersökningen hos företagen 
skulle ta för lång tid. Dessutom var det inte praktiskt genomförbart att bedöma väldigt 
stora format (större än ex. 5x5m) på ett långt avstånd, då hela undersökningen endast 
gjordes inomhus.

I den tidigare tabellen för kundrekommendationer fanns bildkategorierna, streckbilder 
och gråskalebilder med. Dessa har inte behandlats i undersökningen då den skulle bli för 
omfattande. Endast färgbilder har behandlats.

7.2. Enkätundersökning 
För att undersöka vilka generella rekommendationer som finns för bildupplösning i för-
hållande till format och betraktningsavstånd inom branschen gjordes en enkätundersök-
ning. Denna skickades ut via mejl till ett urval av tolv professionella personer och företag 
på området. Enkäten gav ett underlag till framtagningen av testformen och vägledning 
om hur materialet till kundundersökningen skulle utvecklas.
Enkäten innehöll följande fem frågor:

• Vilken bildupplösning tycker du är nödvändig för en bra bildkvalitet 
 vid ett normalt läsavstånd (30cm)?
• Var tycker du att gränsen går för en märkbar förändring (försämring) 
 av bildkvaliteten?
• Vilken är den minsta skillnaden mellan två olika upplösningar 
 för en synbar kvalitetsförändring?
• Vilken bildupplösning är nödvändig vid större format och längre 
 betraktningsavstånd, för att få en godtagbar bildkvalitet?
• Är den minsta skillnaden för två olika upplösningar större eller mindre 
 vid stora format och längre betraktningsavstånd?

I enkäten förklarades underlaget till hur undersökningen skulle gå till i form av format, 
betraktningsavstånd, tryckmetod och papper. Detta bads svarspersonerna att ta hänsyn 
till i deras svar (se bilaga 3).

7.3. Summering av enkätundersökning 
Åsikterna för vilken bildupplösning som är nödvändig för en godkänd bildkvalitet vid 
ett läsavstånd på 30cm var mycket varierande. Bildupplösningar från 120ppi till 300ppi 
föreslogs. Däremot var samtliga överens om bildupplösningen för större format och 
längre betraktningsavstånd, där gränserna låg mellan 60ppi till 80ppi. 

Gränsen för en märkbar försämring på bildupplösningen vid ett betraktningsavstånd 
på 30cm ansågs av vissa synas tydligt vid 200ppi, av andra under 120ppi beroende på 
papperskvaliteten och motivet. Det hade även betydelse vid ett betraktningsavstånd på 
över 2m där gränsen dock ansågs gå vid 50ppi till 100ppi. 

Hur stor minsta skillnaden mellan två olika upplösningar för en synbar kvalitetsför-
ändring var lämnade inte många av de tillfråga något svar på. Frågan uppfattades som 
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mycket bra men väldigt svår att svara på, även här berodde detta på papperskvalitet och 
val av motiv. Ett intervall på mindre än 50ppi trodde de flesta dock inte skulle ge någon 
synbar skillnad på bildkvaliteten.

7.4. Framtagning av testform 
En provtryckning skedde av två testformar för att undersöka om de bildupplösnings-
intervall som valts för respektive format och betraktningsavstånd fungerade. Dessa 
bedömdes sedan med simulerade betraktningsavstånd för respektive provgrupp och med 
en uppmätt färgtemperatur på 4800K. Betraktningsavstånden fick improviseras eftersom 
bilderna inte var i rätt format. 

Två testformar som grundades på tidigare enkätundersökning togs fram, en för res-
pektive motiv i formatet 70x100cm. Båda testformarna delades in i tre delar, som skulle 
simulera de tre provgrupperna i undersökningen. Var och en av de tre provgrupperna 
med olika format  bestod av tolv stycken bilder med olika bildupplösning. För att försöka 
simulera originalen var bilderna för respektive del i olika format (se figur 25).

Första delen föreställde provgupp 1, som skulle simulera A4format. De tolv bilderna 
framställdes i formatet 6x6cm med en bildupplösning från 160ppi till 300ppi, med ett 
upplösningsintervall på 10ppi mellan bilderna. 

Andra delen föreställde provgrupp 2, som simulerade formatet 70x100cm. De tolv 
bilderna framställdes i formatet 8x8cm med en bildupplösning från 95ppi till 150ppi, 
med ett upplösningsintervall på 5ppi mellan bilderna.

Tredje delen föreställde provgrupp 3, som simulerade formatet 135x180cm. De tolv 
bilderna framställdes i formatet 10x10cm med en bildupplösning från 35ppi till 90ppi, 
med ett upplösningsintervall på 5ppi mellan bilderna. Detta utfördes för respektive 
motiv på två pappersark och skickades in för tryck. 

Ytterligare testformar togs fram efter grannskandet av de första två. Detta gjordes 
efter insikt om att bilderna för den visuella bedömningen till provgrupp 1 skulle tryckas 
på en annan press än de andra två provgrupperna. Eftersom de två pressarna inte utö-
vade samma teknik skulle detta medföra olika tryckresultat, vilket skulle resultera i en 
missvisande bedömning. Testformarna som simulerade provgrupp 1 trycktes därför om i 
samma press som de slutgiltiga bilderna för den visuella bedömningen skulle tryckas i.

PROVGRUPP 1 PROVGRUPP 3PROVGRUPP 2

Figur 25. Figuren visar de två testformar som trycktes upp för att avgöra bildupplösningsintervall (se bilaga 2).
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7.4.1. Provtryckning
Testformarna trycktes med samma förhållanden som bilderna för visuell bedömning 
skulle tryckas med. De som simulerade storformat (70x100cm och motsv. 135x180cm) 
trycktes i storformatsskrivaren HP designJet 5500, med utskriftsupplösningen 600x600 
dpi och UV-pigmenterad färg, på papperet Quadrosorb 150g Matt Coated. Testformarna 
som simulerade A4 format i provgrupp 1 trycktes i en HP Indigo press på ett Skandia 
150g Matt Coated papper.

7.5. Val av bilder
Två olika bildmotiv ingick i undersökningen för att få ett mer tillförlitligt resultat. Detta 
för att olika bildmotiv kan förstärka bildkvalitetsdefekter olika mycket då bildupplösnin-
gen varierar. 

De två bildmotiven som ingick i undersökningen var dels en detaljrik bild med hög 
kontrast och en ”mjukare” bild med människor i fokus och oskarp bakgrund. 

Det ena bildmotivet var en blomkvist med vita blommor (se figur 26) och den andra 
två stycken människor, en flicka och en kvinna (se figur 27). I fortsättningen beskrivs 
dessa två bildmotiv med namn. Bildmotivet med vita blommor benämns ”flower” och 
motivet med människor ”summer”.

Innan bilderna valdes var riktlinjer för vilka bildmotiv som skulle vara med bestämda, 
en naturbild och en modellbild med de egenskaper som beskrivits ovan. Detta för att 
ena bilden skulle ha distinkta linjer (hög kontrast och mycket detaljer) som tydligt visar 
defekter av en låg bildupplösning. Medan det andra motivet skulle vara ”mjukare” där 
skillnaden inte syns lika tydligt, men ändå är vanligt att se i reklamsammanhang i stor-
format (modell). 

Innan de slutgiltiga bilderna valdes fanns ett antal alternativ att välja mellan. Några 
bilder var ifrån Arkitektkopia och ett par bilder köptes ifrån Istockphoto (www.
istockphoto.com). Tyvärr var de flesta bilderna inte tillräckligt stora för att skriva ut i 
70x100cm (minsta mått 4134x5906 pixlar) och några var inte optimala för ändamålet. 
De som tillslut valdes hämtades från en bildbank på Internet utan restriktioner (www.
sxc.hu). Bilderna var då i JPEG-format. 

7.6. Framtagning av bilder för visuell bedömning
De två bilderna som valdes sparades först i TIFF-format istället för JPEG i Adobe 
Photoshop CS2. Detta för att resterande bilder inte skulle komprimeras var gång de 
sparades om i olika format och bildupplösning. 

För bildmotivet ”flower” ändrades vitbalansen en aning, nivåer ställdes in och bilden 
skärptes. Skärpan fastställdes till 129% med en radie av 2,8 pixlar och tröskelvärde 9. 
Bilden ”summer” skärptes 60% med en radie av 40 pixlar och tröskelvärde 0.

Från början var storleken på bilderna 6144x4085 pixlar i 300ppi (”flower”) och 6144 
x 4096 pixlar i 240ppi (”summer”). Bilderna sparades om i de tre olika bildformatstor-
lekarna A4, 70x100cm och 135x185cm, med högsta valda bildupplösning för respektive 
format (se figur 28) som utgånspunkt för resterande bilder. Det största bildformatet 
135x180cm beskars sedan till utskriftsformatet 70x100cm. Sammanlagt fanns nu sex 
bilder med två olika motiv. 

Max bildupplösning
för resp. format

A� = 300 ppi

70x100cm = 150 ppi

70x100cm 
(135x180cm) = 80 ppi

Figur 28. Figuren visar max bildup-
plösning för de tre formaten.

Figur 26. Figuren visar originalbilden 
"flower".

Figur 27. Figuren visar originalbilden 
"summer".
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För varje format (A4 och två st 70x100cm) sparades båda bilderna i nio respektive fem 
stycken olika bildupplösningar (se avsnitt 7.6.1). Sammanlagt 38 bilder för utskrift. Dessa 
monterades var för sig i Indesign CS2 förutom de för A4-formatet. De monterades två 
och två i A3-format med båda bildmotiven i samtliga dokument (se figur 31). En textfras 
lades till alla bilder (se figur 29). Dessa fungerade som referens till de pixelbaserade bil-
derna då texten i Indesign är i objektrgrafik och inte påverkas av olika bildupplösningar. 
I hörnet på respektive bild skrevs vilken bildupplösning bilden hade i liten textstorlek 
(se figur 30). 

Alla Indesigndokument exporterades sedan till PDF med förvald "high quality print"-
inställning. PDF dokumenten för respektive format sparades i en och samma PDF för 
att minimera antalet filer som skulle skickas till Arkitektkopia. Tre stycken PDF filer 
lades upp på Arkitektkopias server för tryckning (se bilaga 1). 

7.6.1. Tryckning
A3-formaten (två A4-bilder på varje) trycktes i en HP Indigo 5000 press (toner) på 
Skandic 150g mattbestruket papper. De beskars till A4 format. Formatet 70x100cm 
trycktes i HP designJet 5500 (bläck), med utskriftsupplösningen 600x600dpi och 
UV-pigmenterad färg, på papperet Quadrosorb 150g matt coated. (Se avsnitt 7.5.1. 
Provtryckning) 

7.6.2. Komplettering
Materialet fick efter halva undersökningen kompletteras med ytterligare bildupplös-
ningar för att få ett mer representativt resultat. Dessa gjordes efter samma utförande som 
de tidigare bilderna (se avsnitt 7.6). A4 bilderna trycktes under samma förhållande i HP 
Indigo 5000 på likadant papper. Det stora formatet 70x100cm trycktes dock i en annan 
HP DesignJet 5500 men med en så lik papperskvalitet som möjligt. Papperskvaliteten 
hette Optima Pro 150g Matt Coated.

7.7. Visuell bedömning
En Visuell bedömning gjordes för att utreda vad Arkitektkopias kunder och privatperso-
ner tycker att bildupplösningsgränsen går för en godkänd bildkvalitet inom digitaltryck. 
Svaren från kundernas bedömning ledde sedan till en rekommenderad tabell för bild-
upplösning i förhållande till format och betraktningsavstånd, som Arkitektkopias kunder 
ska kunna förhålla sig till. 

Figur 31. Figuren visar pdf:n för de två 
A4-formaten i A3.

Figur 29. Figuren visar den textfras som lades till alla 
bilder som objektgrafik.

Figur 30. Figuren 
visar bilduppslösnin-
gen som lades till i 
det högra hörnet på 
varje bild.
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7.7.1. Provgrupper 
I undersökningen ingick tre provgrupper. Dessa tre motsvarade var sitt bildformat med 
respektive betraktningsavstånd och bildupplösningsintervall (se figur 32). Två olika 
motiv nyttjades under hela undersökningen, vilka delade in var och en av provgrupperna 
i två delar. 

Provgrupperna togs fram utifrån diskussioner och tips och råd från Arkitektkopia. De 
begränsades till tre på grund av den tidsperiod detta examensarbete skulle utföras inom. 
Tidigare enkätundersökning och provtryck fanns som underlag för betraktningsavstånd, 
bildupplösningsgränser och intervallens omfattning. 

Provgrupp 1 bestod av nio stycken A4 bilder per motiv. Dessa omfattade 
en bildupplösning från 300ppi till 100ppi med ett upplösningsintervall på 25ppi. 
Bildupplösningsnivåerna som presenterades var: 300ppi, 275ppi, 250ppi, 225ppi, 
200ppi, 175ppi, 150ppi, 125ppi, 100ppi. Dessa presenterades högst upp i testbildernas 
högra hörn för att bilderna skulle kunna urskiljas efter tryckning. Siffran täcktes över 
med en klisterlapp och blev ersatt av en bokstav från A till I för att inte testpersonen 
skulle påverkas av att se bildens rätta bildupplösning. Denna provgrupp skulle simulera 
bilder förkommande i exempelvis magasin, reklamfoldrar och broschyrer. Därför valdes 
betraktningsavståndet till ett så kallat ”läsavstånd” på cirka 30cm.

Provgrupp 2 innefattade fem bilder per motiv i formatet 70x100 cm. Dessa omfat-
tade en bildupplösning från 150ppi till 90ppi med ett upplösningsintervall på 15ppi. 
Bildupplösningsnivåer som presenterades var: 150ppi, 135ppi, 120ppi, 105ppi, 90ppi, 
vilka namngavs med bokstäverna A till E. Denna provgrupp simulerade bilder till exem-
pelvis utställningsmontrar. Därför valdes ett betraktningsavstånd på 2 meter.

Provgrupp 3 bestod även den av fem bilder per motiv i formatet  70x100cm. Motivet 
i detta format var dock ”inzoomat” så att bilden motsvarade ett format på 135x180cm. 
Med ”inzoomat” menas att bildens rätta format var 135x180cm men att den beskurits 
så att endast en del av bilden syntes i formatet 70x100cm. Detta för att undersökningen 
skulle bli praktiskt genomförbar. Bilderna omfattade en bildupplösning från 80ppi till 
40ppi med ett upplösningsintervall på 10ppi. Bildupplösningsnivåerna som presentera-
des var: 80ppi, 70ppi, 60ppi, 50ppi och 40ppi, vilka namngavs med bokstäverna A till E.  
Dessa bilder skulle simulera större bilder som exempelvis vepor. Betraktningsavståndet 
ökade därför till 5 meter trots att samma format som i provgrupp 2 användes. 

Efter ett antal kundundersökningar behövdes dock undersökningen utökas med 
ytterligare bilder för att få mer representativa svar. Provgrupp 1 utökades med fem 
bilder i bildupplösningarna 80ppi, 60ppi, 40ppi, 20ppi och 10ppi. Provgrupp 2 utökade 
med två bilder i bildupplösningarna 60ppi och 30ppi och provgrupp 3 utökade också 
med två bilder i bildupplösningarna 20ppi och 10ppi. Alla siffror täcktes över som tidi-
gare på testmaterialet och ersattes med ytterligare bokstäver i bokstavsordning. 

7.7.2. Gränsmetoden
Vid den visuella bedömningen tillämpades Gränsmetoden. (Se avsnitt 6.1.2.) 

Observatören bedömde visuellt ett motiv åt gången ur respektive provgrupp. Denna 
grupp av bilder betraktades en i taget, först i fallande ordning av bildupplösning sedan 
i stigande. Observatören uttryckte vid vilken bild gränsen gick, där en tillräcklig fullgod 
bildkvalitet uppvisades. Bilden före eller efter i ordningen, beroende på fallande eller 
stigande ordning, var antingen för dålig eller för bra. Ett medelvärde mellan första och 
andra svaret dokumenterades. Svaren från observatörerna summerades och utvärdera-
des slutligen. 

A CB30 cm

Provgrupp 1

A CB2 m

Provgrupp 2

A CB5 m

Provgrupp 3

Figur 32. Figuren visar principen för 
de olika provgrupperna med varsina 
bildupplösningsintervall och betraktning-
savstånd.
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7.7.3. Observatörer
Två typer av observatörer utförde undersökningen, dels Arkitektkopias kunder men även 
privatpersoner. Antal observatörer var totalt 19 personer, 10 av dem var Arkitektkopias 
kunder. Att använda två grupper medförde en bredare vidd på kundundersökningen och 
dess resultat. Arkitektkopias kunder tillförde sin kunskap och arbetslivserfarenhet inom 
ämnet medan privatpersonerna representerade vad gemene man tyckte. Den rekom-
menderande tabellen skapades dock utifrån kundernas svar på undersökningen på grund 
av att deras erfarenhet ansågs mer tillförlitlig.. Privatpersonernas åsikter jämfördes dock 
med kunderna för att se var den godtagbara nivån för bildkvalitet låg hos allmänheten.

7.8. Framtagning av tabell
Den nya tabellen baserades på Arkitektkopias dåvarande tabell. Den som fanns tidigare 
innefattade tre olika bildkategorier och formatgrupper:

Dåvarande tabell (Arkitektkopia)

   Digitaltryck Stora Bilder Jättebilder
Färgbilder   300 ppi  150 ppi  23 ppi
Gråskalebilder  300 ppi  150 ppi  23 ppi
Streckbilder (line art) 600 ppi  300 ppi  69 ppi

Upplösningarna är i skala 1:1 för färdig trycksak

För färgbilder och gråskalebilder rekommenderades samma bildupplösning. Streckbilderna 
hade dubbelt så hög bildupplösning. Storlekarna på formaten var indelade i digitaltryck 
(foldrar, broschyrer), storformat (affischer, montrar, vepor) och jättebilder (fasadinkläd-
nader). Det fanns dock inte beskrivet vilket betraktningsavstånd som motsvarades för 
de olika formaten. I den nya tabellen togs därför hänsyn till detta. Dessutom var det en 
stor skillnad i storlek mellan stora bilder och jättebilder där rekommendationerna för 
respektive bild skiljde sig mycket. Ett fjärde format ansågs därför lämpligt att ta med i 
den nya tabellen. Den nya tabellen skapades därför enligt följande:

Format  Betraktningsavstånd      Bildupplösning (ppi)
-  -    -
-   -    - 
-  -    -
-  -    -

Tabellen innefattar endast färgbilder.
Upplösningarna är i skala 1:1 för färdig trycksak.
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8. Resultat & analys

Nedan redovisas de resultat som erhållits från de visuella bedömningarna. Kundernas 
och privatpersonernas bedömning är uppdelade var för sig i respektive provgrupp. 
Dessa analyseras enskilt. 

I kundundersökningen ingick sju företag med sammanlagt tio testpersoner varav 
hälften var kvinnor. Åldern varierade mellan 31-51 år. I undersökningen för allmänheten 
ingick nio testpersoner varav 33 procent var kvinnor och 66 procent var män. Åldern 
varierade mellan 22-30 år.

8.1. Provgrupp 1 - Format 70x100cm
Två motiv betraktades. Formatet var A4 och betraktningsavståndet 30cm.

8.1.1. Kundernas bedömning
Vid en sammanställning av kundernas bedömning av A4 bilder ansåg majoriteten att en 
fullgod bildkvalitet var 125ppi vid läsavstånd (30cm). Vid första undersökningstillfället 
blev det tydligt att materialet behövde utökas. När de kompletterande bilderna betrakta-
des i en stigande ordning visade resultaten ingen större förändring. 

Oavsett bedömning i stigande eller fallande bildupplösning för denna provgrupp var 
resultaten för motivet ”summer” spridda över ett stort område från 60ppi till 250ppi (se 
figur 33 och 34). Vad detta beror på är svårt att avgöra. Möjligtvis var motivet ”summer” 
svårare att bedöma då bilden var en aning oskarp. Det kan också bero på att motivet 
”summer” innehöll referensfärger så som hudtoner och vatten. Motivet hade även få 
kontraster och var inte lika detaljrik som motivet ”flower”.

En annan faktor som kunderna tyckte var av betydelse för bedömningen var bildens 
ändamål. Vad bilden skulle representera för bildgenre. Om den skulle simulera en kva-
litativ bild exempelvis ett konsttryck eller om den skulle föreställa en bild på ett direkt-
reklamblad. Med tanke på redan vald papperskvalitet (matt coated 150g) kunde de mer 
kvalitativa alternativen uteslutas. 

Utifrån Arkitektkopias nuvarande rekommendationer för bildupplösning för betrakt-
ningsavståndet 30cm syns det tydligt att denna gräns på 300ppi kan sänkas drastiskt 
enligt kundernas bedömning. Oavsett motiv befinner sig kundernas accepterade bild-
kvalitetsgräns mellan en bildupplösning på 100ppi till 150ppi.

Figur 33. Figuren visar kundernas bedömning i fallande ordning av 
bildupplösning för formatet A4.

Figur 34. Figuren visar kundernas bedömning i stigande ordning av 
bildupplösning för formatet A4.
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8.1.2. Allmänhetens bedömning 
När privatpersoner gjorde bedömningen av provgrupp 1 i fallande ordning visade 
undersökningen relativt utspridda resultat för motivet ”summer” i jämförelse med moti-
vet ”flower” (se figur 35). Gränsen för var tillräckligt fullgod bildkvalitet låg för motivet 
”summer” varierade mellan 60ppi till 175ppi, dock svarade fler än hälften att gränsen 
gick mellan en bildupplösning på 100ppi till 150ppi. För motivet ”flower” dominerade 
bildupplösningarna 100ppi och 150ppi som den gräns för bildkvalitet allmänheten 
tyckte var acceptabel.

Även när bilderna visades i stigande ordning blev resultatet för motivet ”summer” 
väldigt utspritt (se figur 36). Det var stor variation mellan största och minsta värdet för 
var gränsen för en fullgod bildkvalitet låg.

Svaren varierade från 60ppi till 225ppi för detta motiv. Cirka 40 procent av privat-
personerna ansåg dock att en bildupplösning på 125ppi krävdes för en godkänd bild-
kvalitet. 

Resultaten för motivet ”flower” var mer jämna men svaren skilde sig åt vid bedöm-
ning i fallande och stigande ordning. Vid bedömning i stigande ordning höjdes kraven. 
De flesta ansåg att en bildupplösning på 175ppi krävdes för en fullgod bildkvalitet. 

Resultaten från motivet ”summer” visar att det är skillnad att bedöma bildupplösning 
i stigande ordning jämfört med att bedöma i fallande ordning. Detta på grund av att det 
fanns ett svar som dominerade och att det värdet var betydligt högre än samtliga resultat 
i diagrammet för fallande ordning. Enligt resultaten i diagrammen tyder detta även på att 
en hårdare bedömning sker när den lägsta bildupplösningen tas som referens. Det kan 
även tolkas som om det är enklare att urskilja en sämre bildupplösning när observatören 
blir varse om i vilka områden av motivet som är känsliga för en låg bildupplösning. 

Vid en jämförelse mellan Arkitektkopias kunder och allmänheten överensstämmer 
bedömningarna för provgrupp 1.  De generella gränserna för en fullgod bildkvalitet låg 
mellan 100ppi till 150ppi.

Kundernas svar för en acceptabel bildupplösning var generellt högre än allmänhetens, 
vilket kan tyda på att Arkitektkopias kunder ställer högre krav. Det kan även tyda på att 
de lättare ser defekter i en bild på grund av deras erfarenhet av bildbedömning.
Utifrån diagrammen tycks motivet ”summer” vara svårast att bedöma då resultaten för 
detta motiv har varit utspridda.

Figur 35. Figuren visar allmänhetens bedömning i fallande ordning 
av bildupplösning för formatet A4.

Figur 36. Figuren visar allmänhetens bedömning i stigande ordning 
av bildupplösning för formatet A4.
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8.2. Provgrupp 2 - Format 70x100cm
Två motiv betraktades. Formatet var 70x100cm och betraktningsavståndet 2m.

8.2.1. Kundernas bedömning
Majoriteten av de tillfrågade på företagen ansåg att en bildupplösning på 90ppi var fullt 
godtagbart (se figur 37). Detta resultat är dock inte helt tillförlitligt då hälften av obser-
vatörerna endast hade alternativ till och med 90ppi att välja emellan. Efter komplette-
ring med fler utskrivna bilder kunde även 60ppi och 30ppi väljas. Då var det endast 33 
procent som ansåg att motivet ”summer” krävde 90ppi i bildupplösning, för en fullgod 
kvalitet. För bildmotivet ”flower” var det endast elva procent. 

När bilderna visades i stigande ordning blev resultatet ungefär detsamma förutom ett 
värde där kravet för motivet ”summer” sänktes från 60ppi till 30ppi (se figur 38).
Generellt krävdes en något högre bildupplösning för motivet ”summer” för att bildkva-
liteten skulle anses godtagbar. Samtliga observatörer ansåg att en bildupplösning över 
90ppi hade tillräcklig bildkvalitet. 

De fyra första företagen som endast hade alternativ ner till 90ppi att välja mellan ansåg 
att alla bilder var av fullgod bildkvalitet. De ansåg att det skulle gå att sänka bildupplös-
ningen ännu några steg utan att bildkvaliteten försämrades för ett betraktningsavstånd 
på ca 2m. De skulle dock inte rekommendera en lika låg bildupplösning då deras kunder 
kan bli osäkra på om det är tillräcklig bildkvalitet i förhållande till ändamålet. Dessutom 
ansåg de att de själva inte skulle godkänna en bild med en bildupplösning som gav en 
sämre bildkvalitet vid ett närmare betraktningsavstånd än ca 2m. Detta eftersom bilder 
bedöms efter den bildkvalitet de har när de betraktas på nära håll. 

Figur 37. Figuren visar kundernas bedömning i fallande 
ordning av bildupplösning för formatet 70x100cm.

Figur 38. Figuren visar kundernas bedömning i stigande 
ordning av bildupplösning för formatet 70x100cm.
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8.2.2. Allmänhetens bedömning 
Majoriteten av observatörerna ansåg att den lägsta bildupplösningen 30ppi var fullt god-
tagbar från betraktningsavståndet 2m. Ett fåtal ansåg att en bildupplösning över 90ppi 
krävdes för att bibehålla bildkvaliteten (se figur 39 och 40). 

För bildmotivet ”flower” krävdes generellt en högre bildupplösning än för motivet 
”summer”. Detta kan bero på att det motivet innehöll fler detaljer som är svårare att 
urskilja vid ett längre betraktningsavstånd när bildupplösningen sänks.  

Förutsättningarna var inte desamma vid de olika undersökningarna. Åtta av nio 
privatpersoner hade alla bildupplösningar från 150ppi till 30ppi att välja mellan. I kund-
undersökningen hade halva antalet observatörer endast alternativ ner till 90ppi. Därför 
är inte resultaten jämförbara med varandra. Det som går att utläsa är dock att samtliga 
resultat från kunderna påträffades under en bildupplösning på 90ppi medan flera av 
privatpersonerna ansåg att gränsen gick vid 105ppi eller över. 

Figur 39. Figuren visar allmänhetens bedömning i fallande ordn-
ing av bildupplösning för formatet 70x100cm.

Figur 40. Figuren visar allmänhetens bedömning i fallande ordn-
ing av bildupplösning för formatet 70x100cm..
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8.3. Provgrupp 3 - Format 70x100cm (bildformat 
135x180cm)
Två motiv betraktades. Formatet var 70x100cm (motsv. 135x180cm) och betraktning-
savståndet 5m.

8.3.1. Kundernas bedömning
För ett betraktningsavstånd på cirka 5m då betraktaren inte kan komma nära motivet 
ansåg de flesta att det inte krävdes en så pass hög bildupplösning som 80ppi, vilket 
Arkitektkopia rekommenderar. Istället ansåg de flesta att en bildupplösning på 40ppi var 
av fullgod bildkvalitet för detta bildformat (135x180cm). Elva procent godkände 40ppi 
vid ett betraktningsavstånd på cirka 1m. Dock hade observatörerna samma förutsätt-
ningar här som för provgrupp 2 där hälften av observatörerna endast hade alternativ 
ner till 40ppi att välja mellan. Efter komplettering med två bildupplösningsalternativ till 
ansåg endast 33 procent att bildmotivet ”summer” krävde 40ppi för en fullgod bildkva-
litet och elva procent för motivet ”flower”. Samtliga ansåg dock att en bildupplösning 
över 40ppi hade en godtagbar bildkvalitet (se figur 41).

För betraktningsavstånd på cirka 5m ansåg 22 procent att 10ppi räckte. Toleransen 
för bildmotivet ”flower” var något högre än för motivet ”summer”. När bildmotiven 
visades i stigande ordning erhölls samma svar (se figur 42). 

Åsikterna var desamma för det största bildformatet som för provgrupp 2 beträffande 
bildkvalitet för låga bildupplösningar när betraktningsavståndet blir längre. En lägre 
bildupplösning (20-40ppi) fungerar bra vid längre betraktningsavstånd men de skulle 
även i detta fall inte själva rekommendera eller godkänna en bildkvalitet som är för låg 
i ett normalt betraktningsavstånd (läsavstånd). Dessutom ska en bild ofta användas till 
mer än en trycksak (olika format) och tryckmetod (ex. offset). Då är det bra att rekom-
mendera en bildupplösning som fungerar i alla sammanhang. Det är inte ovanligt att en 
kund skickar in en bild i A3-format, med en bildupplösning på 300ppi, som de sedan 
förstorar upp till ett bestämt format (ex.70x100cm). Den slutgiltiga bildupplösningen 
blir då cirka 70-80ppi som ändå innebär en fullgod bildkvalitet utan att bilden från bör-
jan sparats i skala 1:1. 

Figur 41. Figuren visar kundernas bedömning i fallande ordning av 
bildupplösning för bildformatet 135x180cm (format 70x100cm)..

Figur 42. Figuren visar kundernas bedömning i stigande ordning av 
bildupplösning för bildformatet 135x180cm (format 70x100cm)..
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8.3.2. Allmänhetens bedömning 
För provgrupp 3 med ett betraktningsavstånd på 5m ansåg de flesta att bildkvaliteten 
var godtagbar vid 20ppi. Vissa ansåg dock att 10ppi fortfarande höll en god kvalitet. För 
bildmotivet ”flower” tyckte majoriteten att bildupplösningen borde vara 20ppi medan 
det inte var lika tydligt för motivet ”summer”. Där var åsikterna mer utspridda och 
ungefär lika många ansåg att bildupplösningen höll god kvalitet vid 20 ppi som de som 
ansåg att 10ppi räckte (se figur 43). 

Elva procent av testpersonerna ansåg dock inte att kvaliteten höll för något av bild-
motiven under 70ppi i fallande ordning. I stigande ordning däremot ändrades åsikten 
för bildmotivet ”flower” till 50ppi medan samma svar gavs för motivet ”summer” (se 
figur 44). 

Även i det här fallet (som i provgrupp 2) var det svårt att avgöra huruvida skillnaden 
i bedömning mellan kunder och privatpersoner beror på de olika förutsättningarna eller 
om kunder generellt har högre kvalitetskrav på bilder. Det kan även tyda på att kunderna 
har en större erfarenhet av bedömning av bilder och därför tidigare ser när bilden inte 
längre håller samma kvalitet. Troligtvis hade dock resultatet från hela kundundersök-
ningen visat på lägre svar då det sjönk i värde när de sista kunderna bedömde som hade 
alla alternativ att välja mellan.  Anmärkningsvärt var dock att några av privatpersonerna 
ansåg att gränsen för en godtagbar bildkvalitet gick vid 50ppi eller över medan alla kun-
der ansåg att 40ppi var fullt godtagbart. 

Figur 43. Figuren visar allmänhetens bedömning i fallande 
ordning av bildupplösning för bildformatet 135x180cm 
(format 70x100cm)

Figur 44. Figuren visar allmänhetens bedömning i stigande 
ordning av bildupplösning för bildformatet 135x180cm 
(format 70x100cm)
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8.4. Färgtemperatur
Skillnader i färgtemperatur förekom på de platser som besöktes för de båda under-
sökningarna. Skillnaden var dock inte så markant. Fyra platser som besöktes hade en 
färgtemperatur runt 5000 Kelvin. Det var endast ett par platser som hade värden under 
3000 Kelvin. Detta har inte visat sig göra någon skillnad i resultat från bedömningarna, 
vilket kan bero på att observatören endast har bedömt kvaliteten av bildupplösningen 
(skärpan) och bortsett i viss omfattning ifrån färgskiftningar (se figur 45). 

Figur 45. Figuren visar färgtemperaturen på de olika platser som besöktes då de vis-
uella bedömningarna gjordes.
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8.5. En jämförelse mellan kvinnor och män i kundunder-
sökningen
När en jämförelse gjordes mellan kvinnor och män beträffande kundundersökningen 
valdes provgrupp 1 som underlag. De båda bildmotiven ”flower” och ”summer” jäm-
fördes var för sig. För motivet ”flower” kunde en tydlig skillnad utläsas då männen 
svarade relativt lika medan kvinnorna hade mer skilda åsikter. Männen ansåg att en bild-
upplösning mellan 100ppi och 150ppi hade godkänd kvalitet medan kvinnorna varierade 
mellan 60ppi och 250ppi. Beträffande skillnader i ålder valde de yngsta kvinnorna högre 
bildupplösning än männen och de äldsta kvinnorna lägre (se figur 46). 

För motivet ”summer” var skillnaderna inte lika tydliga. Där var svaren ungefär lika 
utspridda för både kvinnor och män. Det var dock 40 procent av kvinnorna som ansåg 
att 250ppi var gränsen för bildkvaliteten medan 40 procent av männen svarade 125ppi 
(se figur 47). För skillnad i ålder fanns ett liknande samband som för motivet ”flower”. 
Både de yngsta kvinnorna och männen gav de högsta svaren. Detta kan i båda fallen 
tyda på att människans syns försämras något när denne blir äldre. 

Figur 46. Figuren visar skillnaden i bedömning mellan kvin-
nor och män för formatet A4 med motivet "summer" i fallande 
ordning.

Figur 47. Figuren visar skillnaden i bedömning mellan kvin-
nor och män för formatet A4 med motivet "flowerr" i fallande 
ordning.
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8.6 Tabell
Utifrån resultat och analysering av kundundersökningen, Arkitektkopias hjälp och 
rekommendationer, kontakt med deras kunder och litteraturstudier har denna tabell 
kunnat framställas (se figur 48).

Den rekommenderar värden för bildupplösning i förhållande till format och betrakt-
ningsavstånd vad gäller färgbilder.

Figur 48. Figuren visar den slutgiltiga tabllen för kundrekommendationer beträffande bildupplösning, 
format och betraktningsavstånd.

Format Betraktningsavstånd Bildupplösning

< A1 0,3 – 1m 200ppi
A1 – 2m 1 – 5m 80 – 100ppi
 2 – 3m 5 – 10m 50 – 70 ppi

> 5m > 10m 10 – 30ppi

Rekommenderade värden för bildupplösning inom digitaltryck
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9. Diskussion

Utifrån det pappersval (mattbestruket) som gjordes för undersökningarna kan framhål-
las att resultatet eventuellt inte blev som det var tänkt. Tanken var att resultatet skulle 
ge mer generella svar för olika papperskvaliteter då gränsen för bildupplösningen skulle 
hamna på den övre gränsen (högre bildupplösning) för en godtagbar bildkvalitet. Det 
visade sig dock vid en jämförelse med bestruket papper att defekter av en för låg bild-
upplösning syntes tidigare (vid högre bildupplösningar) på ett högbestruket papperet 
jämfört med ett mattbestruket. 

Dessutom påverkar även bildmotivet hur tydligt defekter av en för låg bildupplösning 
syns. En detaljrik bild med hög kontrast visar tydligare när bildupplösningen är för låg 
än en bild med stora tonplattor (ex. blå himmel). 

Resultaten från den visuella bedömningen var lägre än de svar enkätundersökningen 
gav. Detta var svårt att förutsäga, därför var vissa kompletteringar nödvändiga att göra 
under undersökningens gång. Dessa kompletteringar bidrog till användning av andra 
utenheter och papperskvaliteter. Undersökningsmaterialet var därför inte optimalt under 
hela undersökningen. Det har i sin tur påverkat resultatet eftersom förutsättningarna 
var annorlunda för vissa av observatörerna. De värden på bildupplösning som under-
sökningen resulterade i rekommenderas dock inte i den slutliga tabellen. Dessa ses 
som en minimigräns på bildupplösningen för att få fullgod bildkvalitet. Med hänsyn till 
undersökningsmaterialet som exempelvis det mattbestrukna papperet och att bildmoti-
ven påverkar, har de rekommenderade värdena i tabellen en viss marginal till de värden 
underökningen visar.

Vad som har uppmärksammats under kundbesöken är att deras rekommendationer ofta 
grundar sig i att bilden ska kunna användas till en mängd olika trycksaker. Det blir smi-
digt om en och samma bild går att trycka i både offset och digitaltryck och att dess stor-
lek går att förstora eller förminska utan bildkvalitetsförlust. En vanligt förekommande 
rekommendation är därför en A3 bild med bildupplösning 300ppi. Tabellen i detta exa-
mensarbete kommer dock att främja produktionshastigheten och endast rekommendera  
bildupplösningar till respektive format. 

Utifrån tabellen som detta examensarbete har resulterat i ska produktionshastigheten 
hos Arkitektkopia kunna höjas. Detta eftersom en lägre bildupplösning ger en mindre 
filstorlek som fortare kan beräknas i RIP:en. Detta förutsätter dock att Arkitektkopias 
kunder använder tabellen när de framställer original.  

Efter de besök som gjorts ute på företag har förståelsen ökat för hur begreppen ppi och 
dpi lätt blandas ihop. De flesta använder inte begreppet ppi alls utan pratar endast om 
dpi. Det används då med samma betydelse för bildupplösning och utskriftsupplösning 
trots att det är två skilda begrepp.

Dpi är ett vedertaget begrepp i branschen som tyvärr är svårt att ändra på. 
Medvetenheten borde dock öka om vad de olika begreppen ppi och dpi betyder för att 
undvika missförstånd. 
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10. Slutsats

Denna undersökningen visar tydligt att bildupplösningen kan sänkas avsevärt i jämfö-
relse med Arkitektkopias tidigare rekommendationer.

Rekommendationen för betraktningsavståndet 30cm ansåg kunderna till Arkitektkopia 
kunde sänkas från 300ppi till en bildupplösning runt 125ppi med bibehållen kvalitet. I 
detta fall var kunderna och privatpersonerna rörande överens, dock visade kunderna på 
att ha en större erfarenhet vad gäller bildbedömning med fler svar på höga bildupplös-
ningsalternativ. 

Arkitektkopia rekommenderar 150ppi för ett betraktningsavstånd på ca 2m. Kunderna 
ansåg dock att en bildupplösning över 90ppi hade fullgod bildkvalitet. Detta betyder att 
en sänkning av bildupplösningen med 60ppi inte borde ge någon synbar försämring av 
bildkvaliteten. 

Detsamma gäller för provgrupp 3 där alla kunder ansåg att en bildupplösning på 40ppi 
hade fullgod bildkvalitet. De rekommendationer som Arkitektkopia har för ett betrakt-
ningsavstånd på 5m är 70-80ppi. Därför är en sänkning av bildupplösningen med 30-
40ppi rimlig utan försämrad kvalitet. 

Beträffande jämförelsen mellan kvinnor och män var det ålder snarare än kön som gav 
de största skillnaderna i resultat. För de äldre testpersonerna var gränsen för godkänd 
bildkvalitet betydligt lägre än för de yngre, vilket antingen kan tolkas som att synen 
förändras med åldern eller att de har lägre kvalitetskrav. 

Eftersom alla bilder visades på ett mattbestruket papper var det svårt att bedöma 
huruvida det generellt fungerar med en liknande bildupplösning för andra papperskva-
liteter. 

Vid de båda undersökningarna har endast två typer av digitala skrivare och tryckpressar 
använts. Dessa använder olika tekniker (laser och inkjet) och olika typer av raster som 
påverkar bildkvaliteten på olika sätt beroende på vilken bildupplösning som används. 
Hur stor skillnaden för olika bildupplösningar blir beroende på teknik har inte utvärde-
rats i detta examensarbete. Därför skulle det vara intressant att undersöka fler digitala 
skrivarenheter men även offsettekniken för att se hur de påverkar bildupplösningen. Det 
skulle även vara intressant att utvärdera bildupplösningens påverkan på färgåtergivning 
och färgomfång. Detta kan ske genom att undersöka olika ICC-profilers inverkan vid 
olika bildupplösning. 

Vidare finns en mängd material att välja mellan för tryckning av små och stora format. 
Papper är det material som främst används till mindre trycksaker såsom foldrar, broschy-
rer, böcker m.m. men även till storformat. Dock används även ofta tyg till storformat 
såsom vepor, flaggor och fasadinklädnader. Därför skulle det ha varit intressant att även 
undersöka tyg då storformat var en del av undersökningen. 
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11. Slutord

Efter ett väldigt intressant och lärorikt examensarbete vill vi härmed tacka de personer 
som ställt upp med sin tid och haft tålamod att svara på våra frågor. Vi vill även rikta ett 
stort tack för ett mycket gott bemötande av de företag och privatpersoner som ställde 
upp och utförde vår undersökning. Vi hoppas slutligen att rapporten ska vara tillfredstäl-
lande och vara till nytta för Arkitektkopia AB.
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Bilaga 1 - Bildmotiv "Flower" i formaten A4 

och 70x100cm.
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Bilaga 1 - Bildmotiv "Flower" i formatet 

70x100cm (motsv. 135x180cm).
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Bilaga 1 - Bildmotiv "Summer" i formaten 

A4 och 70x100cm.
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Bilaga 1- Bildmotiv "Summer" i formatet 

70x100cm (motsv. 135x180cm).
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Bilaga 2- Testformar för val av bildupplös-

ningsintervall
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Bilaga 2- Forts.
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Bilaga 3 - Svar på enkätundersökningen

Bilder: format <A3, betraktningsavstånd 30 cm

• Vilken bildupplösning tycker du är nödvändig för en bra bildkvalitet 
vid ett normalt läsavstånd (30cm)?

Svar:
-  Det beror naturligtvis på papperskvalitét och i vilket sammanhang. I 
t.ex en dagstidning så nöjer jag mig med knappt 200dpi med i maga-
sin så är naturligtvis kraven högre med minst 300dpi.

- I format med betraktningsavstånd 30cm-2m bör det minst vara 120 
ppi. En skrivarupplösning på 600 dpi ger bra kvalitet.

- Bild 150dpi, text minst 200dpi

- 300ppi i skala 1:1

• Var tycker du att gränsen går för en märkbar förändring (försämring) 
av bildkvaliteten?

Svar:
- Det beror även det på papperskvalitet, dvs vad kan mediet i sig  
bära? och sedan naturligtvis också på bilden i sig. Men tittar vi på 
offset på vettigt papper så skulle jag vilja säga att vid 233dpi så börjar 
jag reagera.

- Vid 250 ppi börjar kvaliteten försämras. Vid 200 ppi syns det tydligt.

-Under 120dpi beror på motiv.

-150ppi i skala 1:1

• Vilken är den minsta skillnaden mellan två olika upplösningar för en 
synbar kvalitetsförändring?

Svar:
-Väldigt bra fråga som är omöjlig att svara på, beror på motiv och 
bärare.

- Vid mindre skillnad än 50ppi syns förmodligen ingen skillnad.

- 15-20%
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Storformatsbilder: format >A1, betraktningsavstånd 2 – 5m

• Vilken bildupplösning är nödvändig vid större format och längre 
betraktningsavstånd, för att få en godtagbar bildkvalitet?

Svar:
- Här kan man ha extremt låg upplösning utan problem, titta gärna 
på t.ex väggaffischer på t.ex stadium dom värsta där kan ju knap-
past vara bättre än 10dpi. jag tycker kanske att minst 60 dpi är värt 
att satsa på.

- 30cm-2m = 120ppi
5m- = 80ppi (70ppi)
10m- = 30 – �0ppi
15m- = 33ppi
100m- =23ppi (jättebilder)
Eurosize – busshållsplatser 60 – 70ppi (360x360)

-0,3-5m är stor skillnad men allt över 2m behöver inte vara mer än 50 
dpi

-150ppi i skala 1:1

• Var tycker du att gränsen går för en märkbar förändring (försämring) 
av bildkvaliteten?

Svar:
-Återigen, beror på bärare och motiv.

- 50ppi

-100ppi

• Är den minsta skillnaden för två olika upplösningar större eller min-
dre vid stora format och längre betraktningsavstånd?

Svar:
- Återigen, beror på bärare och motiv.
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Bilaga 4 - Formulär för visuell bedömning

Man Kvinna

Ålder:

Yrke:

Provgrupp 1

Flower:

Summer:

Fallande ordning

Stigande ordning

Fallande ordning

Stigande ordning

Provgrupp 2

Flower:

Summer:

Fallande ordning

Stigande ordning

Fallande ordning

Stigande ordning

Provgrupp 3

Flower:

Summer:

Fallande ordning

Stigande ordning

Fallande ordning

Stigande ordning

A    B   C   D   E   F   G    H   I     J   K   L   M   N

N   M   L   K   J    I    H   G   F    E   D   C    B   A

A    B   C   D   E   F   G    H   I     J   K   L   M   N

N   M   L   K   J    I    H   G   F    E   D   C    B   A

A    B   C   D   E   F   G    H  

A    B   C   D   E   F   G    H  

A    B   C   D   E   F   G    H  

A    B   C   D   E   F   G    H  

H   G   F   E   D   C    B   A

H   G   F   E   D   C    B   A

H   G   F   E   D   C    B   A

H   G   F   E   D   C    B   A
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