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Sammanfattning
För att få ett optimalt tryckresultat med djuptryck på förbättrat tidningspapper, MF-papper, krävs
kunskap om vilka anpassningar som bör göras genom hela produktionskedjan. Det här examensarbe-
tet undersöker reproduktionens inverkan på tryckresultatet.

En fullskalig testtryckning har genomförts på Quebecor World Nordic Interprint. Utvärderingen av
tryckningen visar vilken stor betydelse användandet av en enhetsanpassad ICC-profil har för tryck-
kvaliteten. En jämförelse mellan de två separationsmetoderna GCR och UCR visar att Interprints
nuvarande ICC-profil, som använder UCR som separationsmetod, ger upphov till färre missade raster-
punkter, missing dots. Vid gravering av den svarttryckande cylindern med en långsammare hastighet
än normalt visar resultatet att färgerna blir något mörkare, att detaljerna blir tydligare men skillna-
den är ytterst liten.



DEGREE PROJECT
Graphic Arts Technology

Programme
Graphic Art Technology, 120p

Reg number
E 2689 GT

Year-Month-Day
03-10-24
Examiner
Göran Bryntse
Supervisor at the Company Fredrik Petersson, Interprint
Martin Svensson, Stora Enso Kvarnsveden

Exents
15 ECTS

Name
Birgitta Sundman

Company/Department
Quebecor World Nordic Interprint, Stora Enso Kvarnsveden
Title

The reproduction´s effect on the final print result for rotogravure on MF-paper

Keywords
Rotogravure, Improved newsprint, missing dots, ICC-profile, GCR, UCR

Högskolan Dalarna
781 88 Borlänge
Röda vägen 3

Telefon: 023-77 80 00
Telefax: 023-77 80 50
URL: http://www.du.se/

Summary
To get an optimal print result with rotogravure on improved newsprint, MF-paper, knowledge about
what adjustment that should be done through the whole production is needed. This degree project inve-
stigates the reproduction’s effect on the final print result.

A test print is done at Quebecor World Nordic Interprint´s regular print unit. The evaluation of the
print shows how important the use of a unit adjusted ICC-profile is for the print quality. A comparison
between the two separation methods GCR and UCR shows that Interprint´s present ICC-profile, using
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Utvecklingsavdelningen på Stora Enso Kvarnsveden AB har sedan flera
år etablerat ett utvecklingssamarbete med Quebecor World Nordic
Interprint (genom rapporten benämnt som Interprint) i Stockholm, som
går ut på att förbättra resultatet med djuptryck på förbättrat tidnings-
papper. Stora Enso Kvarnsveden AB producerar en papperskvalitet som
heter EXO 68 G, det är ett förbättrat tidningspapper anpassat för djup-
tryck som bland annat används av Interprint i sin produktion. Bland de
svenska produkter som trycks på EXO 68 G av Interprint kan nämnas
tidningarna Magasinet (Söndagsbilaga till Expressen), ICA-Kuriren samt
Land.

Under samarbetet har papperets tillverkningsmetod, tryckfärgens
beskaffenhet och funktioner i djuptryckspressen utvecklats.

1.1.2 Projektarbete till grund för examensarbetet
Under hösten 2002 involverades utbildningsprogrammet Grafisk
Teknologi på Högskolan Dalarna i det fortsatta utvecklingsarbetet. Inom
ramen för utbildningen beställdes ett fempoängs projekt ”Lathund för
Interprints kunder med avseende på produkter tryckta (med djuptryck,
författarens anm.) på MF-papper”. Inom pappersindustrin kallas förbätt-
rat tidningspapper för MF-papper, från Machine Finished, detta uttryck
används även i rapporten som benämning på förbättrat tidningspapper.

Beställare av projektet var Fredrik Petersson, Kundservicechef på
Interprint och Martin Svensson, Utvecklingsingenjör på Stora Enso
Kvarnsveden AB. Målet med projektet var att ta fram en guideline, en
lathund, att användas av Interprints säljare i diskussion med kunden vid
presentation av MF-papper som ett alternativ vid pappersvalet.

Anledningen till behovet av en lathund ligger i det faktum att vissa
kunder kan bli missnöjda med sin produkt tryckt med djuptryck på MF-
papper. Orsaken till detta missnöje kan vara att förutsättningarna inte
har varit de rätta. Djuptryck kräver ett papper med låg ytråhet för att
tryckfärgen ska överföras tillfredställande från tryckcylinderns rastercel-
ler till papperet. Ett MF-papper har dock relativt hög ytråhet och en
sämre vithet än ett SC- eller LWC-papper. Ytråheten för EXO 68 G är
Bendtsen 0,1 MPa 70 ml/min

För att tryckresultatet ska bli optimalt med djuptryck på MF-papper
måste beställaren och tillverkaren av produkten känna till vilka anpass-
ningar som krävs genom hela produktionsledet. Lathunden ska innehål-
la råd och anvisningar om bland annat vilka bilder som lämpar sig bäst,
hur bildbehandlingen ska göras samt lämpligt val av teckensnitt med
mera.

Projektet avslutades i mars 2003 och rapporten finns som bilaga B,
”Lathund för Interprints kunder med avseende på produkter tryckta på
MF-papper”.
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Arbetet med att ta fram en lathund kunde inte avslutas inom projektti-
den. För att officiellt gå ut och lämna konkreta råd om bland annat bild-
behandling behövdes det göras en testtryckning som verifierade de
rekommendationer som ska ingå i lathunden. Dessutom behövdes det
beskrivande illustrationer i lathunden för att förstärka budskapet och
pedagogiskt visa konkreta exempel på resultatet av fel bildbehandling
med mera. Det beslöts att projektarbetet skulle övergå till ett examens-
arbete.

1.2 Syfte
Examensarbetets syfte är att verifiera de uppgifter som ska ingå i lat-
hunden.

1.3 Mål
Målet är att ta fram ett underlag som kan användas till en lathund med
anvisningar om vilka anpassningar som bör göras för bästa tryckresultat
med djuptryck på MF-papper.

1.4 Metod
Arbetet utgår från de förslag till fortsatt arbete som togs fram under pro-
jektarbetet och bygger på resultatet av en testtryckning som genomförs
på Interprint. Se bilaga B, sida 16, 2.5 Förslag till fortsatt arbete.

1.4.1 Testtryckningens innehåll
Det som ska kontrolleras med en testtryckning är dugligheten av befint-
lig ICC-profil, den digitala bildbehandlingens betydelse för tryckresulta-
tet och vilken effekten blir vid användning av akromatisk repro med olika
nivåer av GCR. Nuvarande reprospecifikationer ska verifieras när det
gäller gråbalansblandningar. Effekten på färgbilder när den svarttryck-
ande cylindern graveras med en långsammare hastighet ska också utre-
das, se bilaga B, sida 10, 2.2.3.1 Gravyrcellen. Även exempel på lämpliga
och olämpliga teckensnitt, prov på tonplattor med olika färgblandningar
och exempel på olämpligt och lämpligt bildval kommer att finnas med.

På varje sida finns fulltonsfält i de fyra processfärgerna och tvärs
tryckriktningen samt gråbalansfält.

1.4.1.1 Dugligheten av den befintliga ICC-profilen
Dugligheten av den nuvarande ICC-profilen för MF-papper (benämns i
rapporten som Interprints MF-profil) testas genom att den jämförs med
nytillverkade ICC-profiler. En ICC-profil som hittats på Internet kommer
också att vara med i testet, det är en ICC-profil för tidningspapper från
det holländska djuptryckeriet Roto Smeets.

1.4.1.2 Test av offsetanpassade ICC-profiler
Många stora annonsörer tillverkar en annons som sedan skickas ut till
flera tryckerier och trycks i olika tryckpressar och på olika papperskvali-
teter. Bilderna är anpassade efter offsettryck och kan ha olika inbyggda
“standard ICC-profiler” (Alexandersson, 2003, sid 18). De standardprofi-
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ler som förekommer är alla profiler anpassade till offsettryck och är de
som finns att välja på i Photoshop vid konvertering från RGB- till CMYK-
färgrymden. För att konstatera vilka effekter dessa offsetanpassade pro-
filer ger med djuptryck på MF-papper kommer många av de vanligast
förekommande profilerna att appliceras på några olika typer av bilder
och jämföras med bilder tryckta med Interprints MF-profil.

Även test med en bild som är konverterad mellan RGB-och CMYK-färg-
rymden flera gånger efter varandra kommer att göras.

1.4.1.3 Lämplig bildbehandling
Ett sätt att visa vilken betydelse den digitala bildbehandlingen har för
tryckresultatet är att genomföra ett så kallat reprotest. I det här fallet
betyder det att fyra bilder med olika karaktär skickas till fyra professio-
nella bildbehandlare med instruktioner om att behandla bilderna för
djuptryck på MF-papper. Syftet är inte att den tryckta bilden ska bli så
originallik som möjligt utan att få fram olika bildbehandlingar och kunna
visa vad de betyder för tryckkvaliteten.

De bildbehandlare som medverkar i reprotestet är Bengt Hossar,
Kundprojektledare på Interprint, Rolf Hanning, bildhanterare på
Expressen, Anders Sundling, Prepressansvarig på Repronik, som bland
annat anlitas av IKEA och Robert Hagström, Produktionsledare på
Fagerblads/Grafit (anlitas av ICA-Kuriren). Även Johan Jansson och
Birgitta Sundman har behandlat samma bilder.

1.4.1.4 Akromatisk repro
Test av vilken effekt olika nivåer av GCR ger vid separation av bilder från
RGB-färgrymden till CMYK-färgrymden kommer att ske. Detta genom
att skapa nya ICC-profiler med variation mellan graden av GCR och total
färgmängd. En jämförelse mellan UCR och GCR kommer också att finnas
med, se bilaga M, sida 1, Begreppsförklaringar.

1.4.1.5 Verifiera reprospecifikationer
Interprint tillhandahåller reprospecifikationer till sina kunder, bland
annat via sin webbplats. Dessa reprospecifikationer är allmänna rekom-
mendationer, inga särskilda anvisningar finns för tryck på MF-papper.
Det bör verifieras genom testtryckningen att de gällande rekommenda-
tionerna även gäller MF-papper. Detta görs genom test av olika bildupp-
lösningar, total färgmängd och gråbalansinställningar.

1.4.1 6 Gravyrhastighet
Genom att gravera den cylinder som trycker den svarta tryckfärgen med
en långsammare hastighet än normalt blir rastercellerna kortare och pla-
ceras tätare. Detta sätt att gravera kallas inom Interprint att gravera
med vinkel 4 och leder till att texten återges tydligare i tryck. Vilken
inverkan det sättet att gravera ger på bildkvaliteten kommer undersökas
i testtryckningen.

Läs mer om graveringens inverkan på rastercellen i bilaga B, sidan10,
2.2.3.1 Grayrcellen.
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1.4.2 Utvärdering av testtryckningen
Bildbedömning, genom parvis jämförelse, kommer att göras av personal
på Utvecklingsavdelningen på Stora Enso Kvarnsveden och av studenter
och lärare på Grafisk Teknologi, Högskolan Dalarna. I första hand kom-
mer det visuella intrycket att bedömas. Målet är att visa vilka inställ-
ningar och ICC-profiler som ger bäst bilder i tryck och de skillnader som
uppkommer ska vara synliga för den vanliga läsaren. Både vana och
ovana bildbedömaren ska ingå gruppen.

Gråbalansfälten kommer att mätas upp med spectrofotometer, text och
tonplattor kommer subjektivt att bedömas av författaren.

1.5 Avgränsningar
Examensarbetet kommer inte att beröra tekniska inställningar i tryck-
pressen.
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2 Beskrivning av testformen
Testtryckningen är en fullskalig tryckning som sker i en av Interprints
djuptryckspressar. Sidformatet är detsamma som tidningen Magasinets,
217 x 272 mm.

På tryckcylindern som används finns plats för 36 sidor i detta format.
Tre sidor använder Interprint för sina interna tester och omslaget utfor-
mas enligt Interprints policy för testtryckningar. Kvar finns 31 sidor till
förfogande för examensarbetet.

2.1 Testformen
Utskjutningen följer samma schema som Magasinet, se bilaga C.
Sidantalet är 72 i normala fall men i vid denna testtryckning kommer
endast översidan av papperet att tryckas. Det betyder att endast fyra A-
cylindrar behöver graveras, en cylinder per processfärg i stället för fyra
A-cylindrar (för översidan) samt fyra B-cylindrar (för undersidan). Sex
gravyrhuvuden används. De sidorna som graveras av samma gravyrhu-
vud kallas på Interprint för ”en slinga”. I det här fallet graveras sex sidor
per slinga.

För att så långt som möjligt förhindra att eventuella variationer mel-
lan gravyrnålarna ska påverka tryckresultatet, har sidornas placering
och bildernas storlek, styrts av antal sidor per slinga. Det vill säga att de
bilder som ska jämföras med varandra är placerade på sidor graverade
med samma gravyrhuvud.

2.1.1 Teststrippar
På varje sida är gråbalansfält och fulltonsytor i de fyra processfärgerna
placerade längs och tvärs tryckriktningen. Gråbalansfälten består av föl-
jande processblandningar som testas på Interprint.

Cyan Magenta Gul
5 % 3 % 3 %

25 % 19 % 19 %
50 % 40 % 40 %
75 % 64 % 64 %

2.1.2 Beskrivning av de sex slingorna
En beskrivning av sidornas placering runt cylindern finns att vika ut i
bilaga D, Sidornas placering på cylindern.

2.1.2.1 Slinga ett, sidorna 1, 72, 13, 60, 25 och 48
Denna slinga består av omslaget och Interprints tre sidor. Sida 48 ingår
i examensjobbet och innehåller en bild från IKEA, den översta är okorri-
gerade och den undre är korrigerad för ett bättre tryckresultat av Bengt
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Hossar på Interprint. Eftersom den levererades i CMYK-läge är IKEA:s
eci-profil applicerad på dessa två bilder.

2.1.2.2 Slinga två, sidorna 4, 69, 16, 57, 28 och 45
Här finns tre av ”reprotestets” fyra bilder, instruktionerna som skickades
tillsammans med bilderna finns i bilaga E. En kopia på den obehandlade
bilden ingår också för jämförelse, benämns ”Före bildbehandling”. Alla
bilderna i reprotestet är CMYK-separerade med Interprints MF-profil.

Sida 69 och 57 har även ett exempel på bild som antagligen inte passar
för djuptryck på MF-papper. På sidan 69 är det en bild fotograferad i mot-
ljus med brist på starka kontraster. Den andra bilden på sidan 57, Taj
Mahal fotograferad i soldis, är också kontrastlös och saknar starka fär-
ger. Både himmelens och monumentets färger är ”nedsmutsade” och det
borde förstärkas i tryck. Sida 45 innehåller samma bild men nu behand-
lad för att likna en illustration. Himlen är starkt lila-röd och kontraster-
na i monumentet starkt överdrivna. Alla störande delfärger i det vita har
tagits bort. Denna bild kanske kan visa hur det är möjligt att med bild-
behandling förändra en bild som inte kommer att bli bra i tryck.

2.1.2.3 Slinga tre, sidorna 5, 68, 17, 56, 29 och 44
På sida 5 och 68 finns den sista bilden från reprotestet. De andra fyra
sidorna är en test för att se vilken effekt valet av GCR ger i djuptryck.
Fyra nya ICC-profiler skapades enligt specifikationer beskrivna i bilaga
F och applicerades på fyra olika bildtyper. Bilderna som valdes är en hud-
tonsbild, en snöbild, en nattbild och en färgrik frukt- och grönsaksbild.

På sidan 29 är de fyra ICC-profilerna även applicerad på RGB-bland-
ningar med olika procent svart. Som jämförelse finns varje bild med
Interprints nuvarande MF-profil med. Interprints MF-profil bygger på
UCR.

2.1.2.4 Slinga fyra, sidorna 8, 65, 20, 53, 32 och 41
Sida 8 innehåller prov med olika färgrutor. Finns det något samband mel-
lan hur många processfärger som ingår i en färgruta och missing dots?
Blir trefärgsblandningar “fläckigare” än tvåfärgsblandningar? Även
exempel på färgade rubriker ingår på den här sidan.

För eventuella fortsatta arbeten med ICC-profiler, eller andra behov av
att mäta färgrutor placerades en testkarta, IT 8.7/3, på sidan 65.

Sidan 20 är en testsida med bland annat ett försök att finna den tre-
färgsblandning som ger en neutral grå nyans. Här finns negativa linjer
placerade i olika färgblandningar och med olika tjocklek med mera.

Sidan 53 och 32 består av frukt- och grönsaksbilden i olika upplös-
ningar, 175, 250, 300 och 350 ppi samt samma bild med olika ICC-profi-
ler anpassade för offsettryck applicerade. Eftersom ICC-profiler bestäm-
mer hur färger ska återges kompletterar de färgrika bilderna testet med
hudtonsbilden på sidan 33.

Två olika bildtyper, hudtonsbild och frukt- och grönsaksbilden, har
konverterats ett flertal gånger mellan RGB- och CMYK-färgrymden på
sidan 41. Enligt Peter Alexandersson, IT-faktor på ICA-Kuriren, saknar
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vissa människor inom den grafiska branschen kunskap om hur färgbilder
ska förberedas för tryck. Det gäller framför allt när och hur en färgbild
ska separeras till CMYK-läge. För att simulera en felaktig konvertering
mellan RGB-färgrymden och CMYK-färgrymden är följande två händel-
sekedjor återskapade.

1) Bilden scannas in i med Adobe RGB-profil. Mottagaren väljer att kon-
vertera bilden till sin arbetsfärgrymd som är Color Match-sRGB. När
bildbehandlaren ska CMYK-separera bilden väljer denne ICC-profilen
Euroscale Coated v2. När sidan ska göras tryckklar upptäcks den felak-
tiga profilen och bilden konverteras än en gång, nu till Interprints MF-
profil.

2) Samma som ovan med skillnaden att bildbehandlaren väljer att byta
färgläge från RGB till CMYK med den förinställda ICC-profilen
Photoshop 5 Default.

Som jämförelse finns dessa två bilder korrekt konverterade från Adobe
RGB till Interprints MF-profil på sidan 9.

2.1.2.5 Slinga fem, sidorna 9, 64, 21 och 52 och slinga sex, sidorna
12, 61, 24 och 49
Dessa två slingor jämför den svarta färgen graverad med normal raster-
täthet (vinkel 0) och graverad med ett tätare raster (vinkel 4).

ICA-Kuriren har valt att den cylinder som ska trycka svart graveras
med vinkel 4 för att läsbarheten ska förbättras. Tätare raster medför kor-
tare rasterceller vilket betyder att konturer och tunna streck kan återges
bättre i tryck. Med den svarta färgen graverad med ett tätare raster
borde även skuggpartier i bilderna ”gro” igen tidigare än om den svarta
färgen är graverad med normal rastertäthet. För att kontrollera det har
två färgbilder och en svartvit bild med många detaljer lagts in. Även
brödtext, positiv och negativ samt en rubrik finns med. Färgrutor med
fem till trettio procent svart iblandat ingår också samt ett prov på linjer
lutande i olika vinklar.

På sidan 9 och 12 är Interprints MF-profil applicerad på de tre bilder-
na. På sidan 64 och 61 är det ICA-Kurirens egna ICC-profil som används.
(I början av examensarbetet använde ICA-Kuriren inte Interprints MF-
profil utan de hade skapat en egen. Under arbetes gång visades det sig
att den profilen hade ett kraftigt “hack” i färgrymden. Efter att ICA-
Kuriren blev varse om det övergick de till att använda Interprints MF-
profil.)

På sidorna 21 och 24 är det tre bilder separerade med en nytillverkad
ICC-profil, se bilaga F sida 3, som bygger på GCR nivå 2 och på sidorna
52 och 49 samma inställningar förutom att profilen bygger på UCR. Detta
för att se om användandet av UCR och GCR ger någon skillnad i de olika
sätten att gravera den svarta cylindern.

Sida 33 består av en hudtonsbild CMYK-separerad med 15 olika ICC-
profiler. Är Interprints ICC-profil för MF-papper den optimala och vilken
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effekt ger en ”standard-profil”, avsedd för offset, i djuptryck. De vanli-
gaste ICC-profilerna som finns att välja på i Photoshop under menyn
“bild/läge/tilldela profil...” har valts. En ICC-profil avsedd för förbättrat
tidningspapper har hämtats via Internet från det nederländska djup-
tryckeriet Roto Smeets. Även de nytillverkade ICC-profilerna byggda på
GCR har använts.

Sidan 40 och 37 är exempel på en lämplig bild avsedd för djuptryck på
MF-papper; starka, rena färger och hög kontrast. Bilden kommer från
IKEA och är CMYK-separerad med IKEA:s eci-profil. Genom att placera
samma bild på slinga fem och slinga sex kan de olika graveringarna jäm-
föras på en stor, färgrik bild.

Sida 36 består av exempel på lämpliga och olämpliga teckensnitt, posi-
tivt och negativt återgivna. Valet av lämpliga teckensnitt bygger på en
lista från boken ”Gravure Process and Technology”. Negativ text är också
placerad på tonplattor med olika färgblandningar. Tanken är att utifrån
tryckresultatet kunna lista exempel på lämpliga och icke lämpliga teck-
ensnitt för djuptryck på MF-papper i lathunden.

I Interprints reprospecifikationer, sidan 3 står det: ”Under svarta kom-
pakta ytor skall läggas 60% cyan.” För att se hur det fungerar på en nega-
tiv text finns prov även på det. Antagligen kommer de finare teckensnit-
ten att gro igen då exakt passning mellan de två delfärgerna inte kan
uppnås i rulltryck.
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3 Testtryckning
Den 15 september sker testtryckningen direkt efter tidningen Magasinet.
Faktauppgifter om tryckningen finns i bilaga G, Fakta om testtryckning-
en. När godkända densitetsvärden uppnås tas cirka 100 exemplar ut.
Tryckningen tar ungefär en timme och cirka 24 000 exemplar makuleras.
De exemplar som ska användas läggs direkt i kartonger. Kartongerna
lagras sedan i ett mörkt rum hos Stora Enso Kvarnsveden. Ett exemplar
av tryckningen finns som bilaga H.

3.1 Uppmätning av densitetsvärden
Kontrollmätning av densitetsvärdena på de enskilda sidorna genomförs
på Stora Enso Kvarnsveden. Det visade sig att generellt ligger cyan i det
lägre toleransområdet, se bilaga I, Densitetsvärden. På de sidorna där
svart är graverad med vinkel 4 är densitetsvärdet för svart lågt eller lig-
ger under toleransvärdet. Antagligen kräver den ändrade formen på ras-
tercell ett annat förhållande mellan pigment och fernissa än vad som gäl-
ler för gravering av den svarttryckande cylindern med vinkel 0. Kontroll
av densitetsvärden under tryckningen sker genom att mäta fulltonsytor
på produktens baksida. I den här tryckningen ligger baksidan på en
slinga där svart är graverad med vinkel 0.
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4 Utvärdering av testtryckningen
Bilderna som ingår i det som kallas “Reprotest och Profiltest” är bedöm-
da i rekommenderat betraktningsljus, 5000 K, på Utvecklingsavdelnin-
gen på Stora Enso Kvarnsveden och på Grafisk Teknologi, Högskolan
Dalarna. Elva personer, sju kvinnor och tre män, har bedömt bilderna och
medelåldern på betraktarna är 36 år. Gruppen består av åtta vana och tre
ovana bildbedömare. Bilderna som ingår i “Vinkel 4 vs vinkel 0 och Frukt
& Grönt” har bedömts av åtta betraktare.

Metoden som används vid bedömningen är parvis jämförelse, det bety-
der att alla bilder jämförs med varandra och den bild som anses ha bäst
helhetsintryck får en poäng. Om bägge bilderna anses lika ges ett halvt
poäng till båda bilderna. Ett exempel på det formulär som användes finns
i bilaga J, Formulär för bildbedömning. 

4.1 Dugligheten av befintlig ICC-profil
En utförlig redovisning av bildbedömningen med kommentarer från
bedömarna finns i bilaga K, Sammanfattning av bildutvärderingen.
Resultatet redovisas också uppdelat i vana och ovan bildbedömare.

4.1.2 Resultat av profiltestet
De nytillverkade ICC-profilerna som ingår i profiltestet har alla ett färg-
stick åt gul/grönt. Detta har naturligtvis påverkat bedömningen, framför
allt av de bilder där hudtoner ingår. Generellt innehåller dock de bilder
som är separerade med Interprints MF-profil för mycket magenta. Detta
märks tydligast på att morötter och tomater har en onaturlig nyans samt
att hudtonerna är något för röda.

Bäst helhetsintryck ger de bilder som är separerade med Interprints
MF-profil, bild A, utom när det gäller mellantonsbilden, med frukt och
grönsaker, där bild D, se figur 1, får mest poäng. Bild A anses också åter-
ge mest detaljer i både skugg- och högdagerpartierna utom i nattbilden
där E får bäst poäng. Sämst helhetsintryck ger bild C som i två bildtyper,
nattbild och snöbild, också har mest missing dots.

4.1.2.1 Sammanfattning av profiltestet
Interprints nuvarande MF-profil anses ge det bästa tryckresultatet i alla
bildtyper utom bland mellantonbilderna på frukter och grönsaker. Detta
beror antagligen på att profilen vid den här testtryckningen ger ett
magenta-stick. Det kanske är en tillfällighet vid den här tryckningen som
beror på att densitestvärdena för cyan ligger lite för lågt.

Interprints MF-profil ger också minst upphov till missing dots och åter-
givningen av detaljer i skugg- och högdagerpartierna är bäst i alla bild-
typer utom i nattbilden.

Den ICC-profil som får mest poäng efter Interprints MF-profil är profil
D med lägsta nivån av GCR och samma totala färgmängd som Interprints
MF-profil.
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Bild Profil
A Interprints MF
B 280_gcr 1
C 280_gcr 4
D 340_gcr 1

Figur 2. Benämningar och profiler som
förekommer i profiltestet.



4.1.3 Jämförelse mellan Interprints MF-profil och generella ICC-
profiler avsedda för offsettryck
På sidan 33 i det tryckta exemplaret finns samma hudtonsbild separerad
med 15 olika ICC-profiler. I tryck syns det tydligt hur mycket sämre bil-
den blir då den separeras med en ICC-profil avsedd för offsettryck.
Slutsatsen blir, separera inte en bild som ska tryckas i djuptryck med en
ICC-profil avsedd för offset.

Även om en ICC-profil är skapad för djuptryck ger den inte optimalt
resultat om den trycks med en annan tryckpress än den är avsedd för. Se
sista bilden på översta raden på sida 33, ”Roto Smeets Newsprint”. Den
bilden är separerad med en ICC-profil (gravure_RS0202_newsprint.icc)
avsedd för djuptryck på ”improved newsprint” enligt Roto Smeet web-
plats. Den ICC-profilen har följande inställningar; GCR nivå 1, svartstart
i 40% -tonen, maxpunkt i 95% -tonen och 340 % total färgmängd.

Även frukt- och grönsaksbilderna på sidan 32 visar hur ICC-profiler
avsedda för andra tryckmetoder försämrar tryckkvaliteten. 

4.2 Bildbehandlingens betydelse för tryckresultatet

4.2.1 Resultat av reprotestet
Att det är möjligt att förändra en bild mycket genom den digitala bildbe-
handlingen är ingen nyhet. Reprotestet visar några exempel vad som är
möjligt att åstadkomma med bildbehandlingsprogrammet Photoshop.

Bäst helhetsintryck har i två fall, bilden på den nepalesiska kvinnan
och båten, getts till de bilder där endast skärpa är pålagd. Dessa två bil-
der är behandlade av bildbehandlare B, se bilaga L, Bildbehandling gjord
i reprotestet, sida 4.

När det gäller det svartvita porträttet har bildbehandlare A fått mest
poäng. Där har bilden lättats upp genom att gradationskurvan dragits
ner, framför allt i de ljusa partierna. Bilden är också kraftigt skärpt med
filtret ”oskarp mask”.

Bland näckrosorna är det den bild som skiljer sig mest från de andra,
bild A, som fått bäst betyg. Även den är kraftigt skärpt men även flera
korrigeringar är gjorda framför allt i nyans/mättnad med avsikt att för-
stärka de gröna och rosa nyanserna och minska ner den blå tonen, se bila-
ga L, sida 3.

4.2.1.1 Sammanfattning av reprotestet
Ett konkret råd som gäller vid bildbehandling är; skärp bilden. Att
använda ”oskarp mask” kan göras ganska fritt. I tryck är det är ingen
större skillnad på 150 % eller 235 % i mängd.

Ett annat råd är att konvertera gråskalebilder till CMYK-läge, jämför
det svartvita porträttet, bild G och bild F. Bilden får kontrast och djup när
den byggs upp av tre färger istället för med enbart svart. Dessutom min-
skar uppkomsten av missing dots rejält.

Effekten av små justeringar gjorda under “nyans/mättnad” kommer
inte att synas i tryck, jämför bilden på båten, bild A och bild G. Den gjor-
da bildbehandlingen på bild A finns redovisad i bilaga L, sida 1.
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För stora ökningar under “nyans/mättnad” kan inte heller återges.
Jämför bilden på näckrosen, bild C (bilaga L, sida 8) och bild G.
Antagligen hamnar nyansen utanför den tryckbara färgrymden och
“trycks” tillbaka när den konverteras från RGB- till CMYK-färgrymden.

4.2.2 Förbättring av en bild genom bildbehandling
På sidan 48 i tryckformen, se figur 3, finns ett exempel på hur bildbe-
handlingen enkelt kan förbättra tryckkvaliteten av en bild. Det enda som
skiljer de bägge bilderna åt är att den undre bilden har gjorts ljusare
genom att gradationskurvan har korrigerats.

4.3 Gravering av den svarttryckande cylindern med
vinkel 4 eller vinkel 0

4.3 1 Resultat, utvärdering av bilder
Att gravera den svarttyckande cylindern med vinkel 4 ger en bild med
något högre skärpa och tydligare detaljer. Det syns framför allt i mellan-
tonsbilden och den svartvita bilden. Bild H ger bäst helhetsintryck av
dessa två bildtyper och den anses också ha mest detaljer i skuggpartier-
na. Även i det här testet har bilderna separerade med Interprints MF-
profil ett magenta-stick vilket framför allt syns på morötterna.

Den hudbild som får bäst poäng är bild B, Interprints profil graverad
med vinkel 4. Mest detaljer i skuggpartierna anser de flesta att bild F
har.

Flest missing dots har de bilder som är separerade med GCR. Bland
hudtonsbilderna och mellantonsbilderna anses bild E ge flest missing
dots. Det var svårare att avgöra på den svartvita skrotbilen, där fick bild
F och bild G lika många röster.

Vid jämförelse mellan bilden på sidan 37 och sidan 40 upplevs den som
är graverad med vinkel 4 något tydligare och en bedömare anser att ande-
len missing dots är något mindre. Färgerna är något mörkare i den som
är graverad med vinkel 4, det märks tydligast i den orangefärgade tape-
ten.

På tonplattor med trefärgsblandningar med 5 – 30% svart iblandat är
skillnaden mellan de två graveringssätten ytterst liten. 

4.3.2 Resultat, utvärdering av text
Naturligtvis blir texten något tydligare när den svarttryckande cylindern
graveras med en tätare upplösning. Tydligast syns skillnaden i negativ
text.
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Bild Profil Vinkel
A Interprints MF 0
B Interprints MF 4
E 30_80_310 gcr 0
F 30_80_310 ucr 0
G 30_80_310 gcr 4
H 30_80_310 ucr 4

Figur 3. Bilderna på
sida 48 i tryckformen.

Figur 4. Benämningar och profiler som före-
kommer i testet med vinkel 4 och vinkel 0.



4.4 Kontroll av nuvarande reprospecifikationer

4.4.1 Gråbalans
Interprint ger i sina reprospecifikationer, se bilaga B, bilaga G sida 4,
Gråbalans, bland annat följande rekommendationer angående korrekt
gråbalans:

Cyan Magenta Gul
75% 65% 65%
50% 41% 41%

Uppmätning, i L*a*b-färgrymden, av de gråbalansfält på sidan 20 som
skapades för testtryckningen ger dessa blandningar för neutral gråba-
lans:

Cyan Magenta Gul
75% 66% 62% (a= -0,1, b= -0,8)
50% 36% 41% (a= 0,2, b= 0,1)
25% 15% 17% (a=- 03, b= -0,1)

Enligt denna mätning bör Interprints reprospecifikationer angående grå-
balans ändras.

4.4.2 Upplösning
Test med frukt- och grönsaksbilden på sidan 53 i tryckformen visar att
ändra bildens upplösning från 300 ppi ner till 175 ppi inte försämrar bil-
den nämnvärt. Att däremot öka bildupplösningen till 350 ppi ger mörka-
re färger och sämre återgivning av detaljer i skuggpartierna. Eftersom
endast en bildtyp ingår i testet kan ingen trovärdig slutats dras hurvida
anvisningen om rekommenderad upplösning ska ändras.

4.4.3 Linjer
På sidan 20 i tryckformen finns ett test med olika tjocklek på linjer, denna
visar att linjer tunnare än 0,75 punkter inte kan återges fullständigt i
tryck.

4.4.4 Exempel på lämpliga teckensnitt
Hör följer några exempel på teckensnitt som kan återges bra i djuptryck
på MF-papper.

Helvetica, Times Europa, Arial, Univers, Frutiger, Futura, Gill Sans,
Stone Sans, Folio, ITC Kabel, Antique Olive, Andale Mono, Courier,
Rockwell, Memphis, Glypha, Egyptienne, ITC Cushing, Bookman Old
Style, ITC Cheltenham, ITC Souvenir. Bell Gothic, Corona, Calvert MT
och Chaparral MM.

För negativ text bör teckensnitt utan seriffer eller de med grova serif-
fer användas. Exempel på teckesnitt med grova seriffer är Courier,
Rockwell, Memphis och Glypha. De tonplattor som används vid negativ
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text bör vara uppbyggda av en eller två färger. Unvik tonplattor där svart
ingår eftersom misspass mellan färgerna stör den negativa texten.

4.4.5 Exempel på olämpliga teckensnitt
Tecksnitt med tunna linjer fungerar inte på MF-papper, se sidan 36 i
tryckformen. Dessa teckensnitt bör inte användas i produkter tryckta på
MF-papper; Bodoni, ITC Garamond, Electra LH, Bulmer MT, Granjon,
Cochin, Centaur MT, Bernhard Modern, University, Snell Roundhand,
och Viva MM.

4.4.6 Tonplattor
Av de tonplattor som ingår i tryckningen är det de färgblandningar där
svart ingår med över 5 % som ger oroligast intryck, se bilaga N,
Tonplattor. Att bygga upp en grå yta av enbart svart blir inte bra, upp-
komsten av missing dots ger ett fläckigt utseende. Trefärgsblandningar
där ingen färg dominerar ger också ett oroligt resultat, se exempelvis den
bruna nyansen som byggs upp av 50 % cyan, 60 % magenta och 70 % gul
på sidan 8 i tryckformen.

Bäst blir de nyanser som består enbart av cyan, magenta eller gul.
Tvåfärgsblandningar fungerar generellt bra även om de röda och orange-
färgade tonerna blir bäst. Anledningen är att missade rasterpunter i den
gula färgen syns mindre än de mörkare färgerna.

5 Slutsats

5.1 Nuvarande ICC-profils duglighet
Förutom att Interprints MF-profil ger ett magenta-stick i den här test-
tryckningen anses den ge bäst tryckresultat i den visuella bildbedöm-
ningen på alla bildtyper utom på mellantonsbilden med referensfärger.
Även gråskalebilder bör konverteras till CMYK-läge.

ICC-profiler med de inställningar som förekommer i det här testet ger
fler missing dots än vad Interprints MF-profil ger. 

5.2 Effekten av offsetanpassade ICC-profiler
Att använda standardprofiler avsedda för offsettryck på en färgbild som
trycks i djuptryck på MF-papper är helt förkastligt för tryckresultatet.
Att separera en bild med en ICC-profil anpassad för ett annat djuptryck-
eri ger inte heller optimal tryckkvalitet. Den ICC-profil som används ska
vara enhetsanpassad för bästa tryckresultat.

5.2 Gravering av den svarttryckande cylindern med
vinkel 4
Att gravera den svarttryckande cylindern med vinkel 4 ger en något tyd-
ligare och skarpare bild. Djupet i bilden ökar något. Färgerna blir något
mörkare men skillnaden är ytterst liten.
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Flest missing dots anses separation med GCR och gravering med vin-
kel 0 ge. Bäst helhetsintryck ger UCR-metoden graverad med vinkel 4.

Text, framför allt brödtext, framträder tydligare och det märks framför
allt i negativ text.

5.3 Användandet av akromatisk repro
De inställningar som förekommer i det här testet på ICC-profiler med
GCR som separationsmetod ger upphov till fler missing dots än vad
Interprints MF-profil ger. Om separationsmetod ska bytas från UCR till
GCR bör ytterligare tester göras.

5.4 Lathunden
Slutförandet av lathunden kommer att göras av Johan Jansson och redo-
visas i en annan rapport.

6 Förslag på fortsatt arbete

6.1 Färgkorrigera nuvarande ICC-profil
Det bör kontrolleras om den nuvarande ICC-profilen för MF-papper ger
ett magenta-stick. Alla bildtyper, utom nattbilden, upplevs av bedömarna
vara för röda. Det bör kontrolleras om det är en tillfällighet vid den här
tryckningen eller om ICC-profilen färgmässigt ska korrigeras

6.2 ICC-profiler med akromatik
Eventuella fortsatta studier med GCR som separationsmetod bör kon-
centreras på den lägsta nivå av GCR och hög total färgmängd. De profi-
ler som skapades för den här tryckningen har en svartstart i 10% tonen
och maxpunkt i 95% tonen. Dessa ger upphov till mer missing dots än
Interprints MF-profil därför bör forsatta studier inrikta sig på en kortare
svart.

6.3 Ytterligare test av korrekt gråbalans
Interprints rekommendationer angående korrekt gråbalans ger inte i
denna testtryckning en korrekt neutral grå yta. Eftersom endast 25 %-
50 %- och 75 % tonerna är testade bör ytterligare tester genomföras.

6.4 effekten av att trycka undersidan först
Hur stor påverkan på uppkomsten av missing dots har det faktum att
undersidan av papperet trycks före översidan? Är det något som bör stu-
deras ytterligare?

6.5 Styra trycket med gråbalkar
Enligt Alexandersson på ICA-Kuriren skulle fördelen med GCR som sepa-
rationsmetod vara att förhindra eventuella färgstick i känsliga färgbilder. 
Finns det någon fördel att även använda gråbalkar, av samma sort som
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används inom dagstidningsproduktionen, för styrning av tryckfärgerna?

6.6 Annonsanvisningar som lämnas av annan än
tryckeriet
Annonsörer vänder sig (troligtvis) i första hand till den aktuella tidning-
en för anvisningar om annonsproduktion. Därför är det viktigt att de
anvisningar och eventuella inställningsfiler som lämnas av tidningen är
anpassade för djuptryck. Detta är kanske något som bör ses över så att
de uppgifter som lämnas ut i andra hand (inte av tryckeriet) är korrekta.

7 Diskussion

7.1 Problem som uppstod under arbetets gång

7.1.1 Utgå från redan tryckta bilder
Från början fanns en idé om att undersöka de bilder som var tryckta på
MF-papper men med ett sämre tryckresultat än de övriga. Tanken var att
se om det var möjligt att se ett mönster och kunna dra en slutsats om de
bilder som blev dåliga i tryck. Är det fel ICC-profil applicerad eller är
upplösningen fel på alla de bilder som blir sämre i tryck? Utifrån resul-
tatet kunde man sedan jobba vidare med innehållet i testtryckningen. De
slutsatser som hade kunnat göras utifrån redan tryckta bilder skulle ha
varit säkrare eftersom urvalet varit stort.

Tyvärr visade det sig att den lilla undersökningen inte gick att genom-
föra. Interprint får tryckfärdigt digitalt material i form av pdf-filer.
Programvaran som kan kontrollera uppgifter i pdf-filer, Pit Stop, finns
endast på en dator som är helt upptagen i produktionen. Detta medförde
att innehållet i testformen fick utformas fritt utifrån det material som
projektarbetet hade resulterat i. 

7.1.2 Begränsad tillgång av bilder
Från början blev vi lovade att få tillgång till IKEA:s bildbank för val av
bilder till testformen. Detta kunde dock inte uppfyllas. För de rena test-
bilderna hade det ingen betydelse då sådana finns att tillgå både på hög-
skolan och hos Stora Enso. Men för andra delar i testet hade det kanske
varit bättre om bildurvalet hade varit större. 

När det gäller val av snöbild borde den ha bytts ut till en som inte inne-
håller några hudtoner. Jag tror att många tittar endast på vilken bild
som har den mest naturliga hudtonen och glömmer bort att titta på detal-
jer i högdagerpartierna.

7.1.3 Orsaker till att tidsplaneringen inte hållits
Anledningen till att examensarbetet inte har slutförts inom tio veckor är
flera. Framför allt är det ett stort projekt. Att ta fram en testform med 31
sidor fyllda med innehåll som motiverar en fullskaklig provtryckning i
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djuptryck görs inte i en handvändning. Det första förslaget på testform
gjordes om i samråd med Martin Svensson. Då fanns bland annat 16 olika
ICC-profiler med fyra olika varierande parametrar. Eftersom det skulle
bli för svårt att utvärdera och dra slutsatser om de olika inställningarna
skapades nya ICC-profiler med färre varierande parametrar.

De inblandande parterna är stora företag och de anställda fullt upp-
tagna med det ordinarie arbetet därför har det ibland tagit tid att få kon-
takt med berörda personer och få fram material.

Den 17 juni avslutades arbetet med det tryckfärdiga digitala materia-
let. Sedan dröjde det till den 15 september innan testtryckningen kunde
genomföras. Detta beroende på att tryckpressarna var fullbokade av den
ordinarie produktionen.

7.2 Tillförlitligheten av den visuella bildbedömningen
En intressant fråga inställer sig vid studerandet av resultatet av bildbe-
dömningen. Hur är det möjligt att två bilder med samma bildbehandling
kan skilja 15 poäng? När det gäller bilden på den strandade båten är
ingen bildbehandling gjord på bild F och G. Bild F har fått 28,5 poäng och
bild G 13,5 poän, se bilaga K, Redovisning av bildbedömningen, sida 3.
Även mellan bilden på näckrosorna skiljer det 15 poäng mellan bild F och
bild G trots att ingen bildbehandling är gjord. Antagligen finns det en
skillnad mellan bilderna, som beror på variationer i papperet och tryck-
et, som upplevs trots att det i teorin är samma bild. Eller är det ett
mänskligt fenomen, bedömaren tror att det finns en skilllnad mellan bil-
derna och tycker sig därför se en skillnad som inte finns. Om det senare
antagandet är det rätta kan tillförlitligheten av den visuella jämförelsen
mellan bilderna diskuteras.

7.2.1 Frångå effekter av variationer i papper och tryckprocess
vid bedömningen av bilder
Vid redovisningen av examensarbetet för uppdragsgivarna den 4:e
november 2003 berättade Anders Mohlin, processtekniker på Interprint,
att de brukar bedöma flera exemplar av samma bild när det gäller utvär-
dering av tryck på MF-papper. Detta för att förhindra att slumpmässiga
variationer i uppkomsten av missing dots ska påverka resultatet av bild-
bedömningen. 

För ett säkrare resultat av bildbedömningen i detta examensarbete
borde utformningen ha följt Interprints metod. Eftersom jag endast råd-
frågade personal på Utvecklingsavdelningen på Kvarnsvedens
Pappersbruk gjordes den parvisa bildbedömningen enligt deras metod
(som endast innefattar ett exemplar av samma bild). Utvärderingen hade
naturligtvis blivit mer omfattande om flera exemplar av samma bild skul-
le bedömas men resultatet hade blivit mera tillförlitligt.
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Bilaga A
Planeringsrapport

Titel, preliminär
En förundersökning av optimal bildbehandling för djuptryck på MF-pap-
per.

Bakgrund
Detta examensarbete behandlar svårigheterna med djuptryck på förbätt-
rat tidningspapper (MF-papper) och vilka förutsättningar som krävs för
att ett bra tryckresultat. Djuptryck kräver ett papper med låg ytråhet för
att färgen ska överföras tillfredställande. Med rätt förutsättningar är det
möjligt att få ett bra tryckresultat även på ytråa MF-papper.
Examensarbetet utförs i samarbete med Stora Enso Kvarnsveden,
Borlänge och Quebecor World Nordic Interprint, Stockholm. Stora Enso
Kvarnsveden och Interprint har sedan tidigare ett pågående utvecklings-
arbete för att förbättra tryckresultatet på MF-papper. Under våren 2003
gjordes ett fempoängsprojekt som ligger till grund för examensarbetet.

Syfte
Examensarbetets syfte är att verifiera de uppgifter som ska ingå i lat-
hunden.

Mål
Målet är att ta fram ett underlag som kan användas till en lathund med
anvisningar om vilka anpassningar som bör göras för bästa tryckresultat
med djuptryck på MF-papper.

Metod
Ett första steg i arbetet är att försöka dra slutsatser genom att jämföra
digitalt material med den tryckta slutprodukten. Utifrån resultatet av
detta kommer vidare undersökningar av Interprints nuvarande ICC-pro-
fil för MF-papper att ske. Eventuella justeringar av den nuvarande ICC-
profilen och jämförelse med andra ”standardprofiler” kommer att utföras
med hjälp av en eller flera testtryckningar. Tillämpningen av olika nivå-
er av UCR och GCR kommer att utvärderas. Testtryckningen ska även
innehålla bilder med olika inställningar gjorda under bildbehandlingen,
stora tonplattor och test av lämpliga teckensnitt.

Organisation
Handledare för examensarbetet är Martin Svensson, Laboratorie-
ingenjör, Stora Enso Kvarnsveden. Kontakt på Quebecor World Nordic
Interprint är Fredrik Petersson, Kundservicechef. Även Sofia Mattsson
och Pirjo Åberg finns att tillgå som resurser på Stora Enso Kvarnsveden.

Arbetet kommer att utgå från utvecklingsavdelningen på Stora Enso
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Kvarnsveden som ställer upp med tillgängliga resurser. På laboratoriet
finns tillgång till mätutrustningar såsom spektrofotometer, densitometer
och betraktningsrum. Testtryckning kommer att utföras på Quebecor
World Nordic Interprint och Stora Enso Kvarnsveden står för papperet.
Arbetet inom gruppen kommer att ske gemensamt. Rapportskrivning
kommer att fortlöpa parallellt under examensarbetets gång.

Avgränsningar
Examensarbetet kommer inte att beröra tekniska aspekter i tryckpres-
sen.

Tidplan
v. 14 Skriva planeringsrapport.
v. 16 Besök hos Interprint 15/4, planera testformen.
v. 17 Val och framställning av bilder till reprotestet.
v. 18 Skicka bilder till bildbehandlare, behandla egna bilder.
v. 19 Uppmätning av IT8-kartor, tillverka ICC-profiler.
v. 20 Framställa tryckformen. Möte med Martin Svensson den 23/5,

presentera testformens innehåll.
v .21 Färdigställa nytt förslag till testform. Presentation av tryck

formen hos Interprint den 28/5.
v. 22 Korrigering av testformen. Halvtidsseminarium med Göran 

Bryntse den 2/6.
v. 23 Tillverka tryckfärdiga pdf-filer.
v. 24 Skickar det sista tryckfärdiga materialet till Interprint.
v. 25 Korrigerar en sida som inte går igenom preflightprogrammet

hos Interprint. 
v. 35 Testtryckningen planeras in den 15/9, utskjutningen ändras,

fler sidor tillkommer.
v. 36 Nya sidor tillverkas och nya pdf-filer skickas till Interprint

Besöker Interprint den 12/9 för att kontrollera utskjutningen.
v. 37 Testtryckning den 15/9
v. 38 Uppmätning av densitetsvärden för de sidor som ingår i 

utvärderingen. Montering av bilder.
v. 39–40 Bilderna utvärderas hos Stora Enso.
v. 41 Färdigställande av rapporten.
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Bilaga C
Utsjutningsschema
Sidantal: 72
Cylinderomkrets: 1326 mm
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Bilaga D
Sidornas placering på cylindern       

Birgitta Sundman
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Reproduktionens inverkan på det slutliga
tryckresultatet med djuptryck på MF-papper

Bilaga D, sida 1 (1)



IPQIPQIPQIPQIPQ

46916572845

17213602548

86520533241

56817562944

126124493637

96421523340

S
linga 1

S
linga 2

S
linga 3

S
linga 4

S
linga 5

S
linga 6

vinkel 4



Bilaga E
Reprotestets instruktioner
Hej Sinikka!
Vi är glada att du vill medverka i vår testtryckning. Som jag berättade
tidigare är vi två studenter som läser Grafisk Teknologi vid Högskolan
Dalarna i Borlänge. Vi går tredje året och gör ett examensarbete i sam-
arbete med Stora Enso och Interprint. Examensarbetets syfte är att ta
reda hur bildbehandlingen påverkar djuptryckskvaliteten på MF-papper
(förbättrat tidningspapper). En testtryckning kommer att genomföras på
Interprint där bland annat sambandet mellan olika reproinställningar
och nivåer av akromatisk repro ska undersökas. Till denna testtryckning
behöver vi hjälp av dig som har erfarenhet av bildbehandling för djup-
tryck.

Vår önskan är att du behandlar de bifogade bilderna som du normalt gör
för tryck på MF-papper med djuptryck. Behandla bilden som du tycker
ger bästa tryckresultat, överarbeta inte.

• Använd den inbäddade RGB-färgrymden.
• Behandla bilden och spara inställningarna i justeringslager så att vi

kan titta på dem.
• Om du skärper bilderna, skriv ner värdena på sida två av detta doku

ment, eller spar en skärmdump.
• Lämna gärna kommentarer om varje bild.
• Separera inte bilderna, men för dig som vill kunna se dem i korrek

turfärger använd Interprints ICC-profil för MF-papper.
• Spara bilderna i psd-format tillsammans med ev. kommentarer. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Birgitta Sundman h00birsu@du.se tfn 073-706 86 85
Johan Jansson gt98jja@du.se tfn 070-446 04 84

Tack för din medverkan.

Med vänlig hälsning

Birgitta och Johan 
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Bilaga F
Skapande av ICC-profiler för test-
tryckningen

Utrustning
ICC-profilerna skapades med programvaran Profilemaker 4.1 från
Gretag Macbeth. Uppmätningen av IT8.7/3 kartan sker i programmet
MeasureTool 4.1 och utfördes med spektrofotometern Spectrolino och
mätbordet SpectroScan, båda från Gretag Macbeth. Med denna utrust-
ning mäts alla 928 färgrutor på AGFA:s IT8.7/3-karta automatiskt. All
utrustning och programvara kommer från företaget Heidelberg.

Densitometern som används är en Techkon SD 620.

Uppmätning av IT8-karta
Mätningarna gjordes på Utvecklingskontoret på Stora Enso Kvarnsveden
den 7 och 8 maj. IT8 kartorna som användes kommer från en testtryck-
ning som gjordes på Interprint den 15 april. Tre stycken IT8 kartor mät-
tes och på varje färgruta gjordes tre mätningar. Data från de tre mät-
ningarna slogs samman till ett medelvärde.

Densitetsvärden på de tre testkartorna som uppmättes

Karta 1 Karta 2 Karta 3
C 1,23 C 1,22 C 1,20
M 1,37 M 1,39 M 1,37
Y 1,38 Y 1,30 Y 1,28
K 1,52 K 1,60 K 1,52

Godkända densitetsvärden enligt Interprint
C 1,20 +/- 0,07
M 1,30 +/- 0,07
Y 1,30 +/- 0,07
K 1,60 +/- 0,10
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Profilskapande för profiltestet
I programmet ProfileMaker 4.1. skapades ICC-profilerna, baserade på
textfilen med medelvärdet från de tre mätningarna. Referensfilen som
användes var IT8.7 CMYK. Denna referensfil är en digital fil som inne-
håller helt korrekta beskrivningar av färgrutorna på IT8.7-kartan i Lab-
färgrymden. Filen med de uppmätta värdena jämfördes alltså mot denna
referensfil. Profile size valdes till Large och Perceptual Rendering valdes
till Preserve Gray Axis, se figur 1. Eftersom profilerna ska likna offset-
separationer väljs en lång svart, det vill säga svartstart i 10 % -tonen och
maxpunkten i 95 % -tonen på alla profiler. De varierande inställningarna
är total färgmängd och nivå av GCR som varierar mellan 340 % och
280 % samt GCR 4 och GCR 1.
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Figur 1. Fast inställning vid skapandet av ICC-profiler.



Profilernas namn
Namn Inställningar
Inerprint MF Interprints nuvarande ICC-profil. Svartstart 30 % -ton, 

maxpunkt i 80 % -tonen, max färgmängd, 340% och UCR.

280_1 Total färgmängd 280 %, GCR nivå 1, se figur 2

280_4 Total färgmängd 280 %, GCR nivå 4, se figur 3

340_1 Total färgmängd 340 %, GCR nivå 1, se figur 4

340_4 Total färgmängd 280 %, GCR nivå 4, se figur 5

Bildval
Tre testbilder från Grafisk Assistans, en snöbild, en referensbild och
mörk mellantonsbild valdes ut. Bildformatet beskars till 9 x 9 cm. Varje
bild CMYK-separerades med de fyra nytillverkade ICC-profilerna samt
en bild med Interprints nuvarande ICC-profil för MF-papper. Ingen bild-
behandling är gjord på bilderna förutom att filtret oskarp mask använ-
des.

Profiler för test med svart graverad med vinkel 4 och vinkel 0
För att rättvist kunna jämföra vilken betydelse valet av UCR och GCR
har vid gravering av den svarta färgen med vinkel 4 skapades två extra
ICC-profiler. Detta för att eventuella färgstick ska vara lika mellan de två
profilerna och inte störa jämförelsen mellan de två sätten att gravera den
svarta färgen.

Följande inställningar är gjorda: Svart start i 30 %-tonen, maxpunkt i
80 %-tonen och totalfärgmängd 310 %, se figur 1.

Namn Separation
30_80_310g GCR nivå 2, se figur 6

30_80_310u UCR, se figur 7
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Figur 2. Inställning för profil 280_1.

Figur 3. Inställning för profil 280_4.

Figur 4. Inställning för profil 340_1.

Figur 5. Inställning för profil 340_4. Figur 6. Inställning för profil 30_80_310g. Figur 7. Inställning för profil 30_80_310u.
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Bilaga I
Uppmätta densitetsvärden på trycket
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tryckresultatet med djuptryck på MF-papper



Utvärdering av testtryckning ”Djuptryck på MF-papper”

Käre bedömare!
Den här testtryckningen ingår i vårt examensjobb som vi gör i samverkan med Stora Enso Kvarnsveden
och Quebecor World Nordic Interprint. Vi har läst Grafisk Teknologi på Högskolan Dalarna och det här
arbetet avslutar våra studier. Den här utvärderingen består av fyra olika delar som vi har valt att kalla för
”Reprotest”, ”Profiltest”, Vinkel 4 vs vinkel 0” och ”Frukt & Grönt”. Utvärderingen sker genom parvis
bedömning, jämför bilderna med varandra, den bild som du trycker har bäst helhetsintryck ger du 1
poäng i formuläret, den andra får då 0 poäng. Om du inte kan skilja bilderna åt, ge 0,5 poäng till båda
bilderna. Här nedan följer en liten beskrivning av varje deltest. Om du har frågor, kontakta oss gärna.

Tack på förhand för din medverkan

Birgitta Sundman Johan Jansson
tel. 073-706 86 85 070-446 04 84

Uppgifter om bedömaren

Van bedömare Ovan bedömare Man Kvinna Ålder _______

Reprotest
Består av fyra bilder, Båt, Näckros, Svartvitt porträtt och Nepalesisk kvinna. Jämför alla bilder med
varandra i respektive grupp och fyll i formulären.

Här kan du skriva egna kommentarer:

Profiltest
Här ingår fyra bildtyper, snöbild, nattbild, hudtonsbild och mellantonsbild med referensfärger. Förutom
den parvisa jämförelsen vill vi att du svarar på några frågor om varje bildtyp.

Nattbild
I vilken bild framträder mest detaljer i skuggpartierna? ______
I vilken bild framträder mest detaljer i högdagerpartierna? _____
För den vana bedömaren, vilken bild upplever du har mest missing dots? _____
Egna kommentarer:

Snöbild
I vilken bild framträder mest detaljer i skuggpartierna? ______
I vilken bild framträder mest detaljer i högdagerpartierna? _____
För den vana bedömaren, vilken bild upplever du har mest missing dots? _____
Egna kommentarer:

Hudtonsbild
I vilken bild framträder mest detaljer i skuggpartierna? ______
I vilken bild framträder mest detaljer i högdagerpartierna? _____
För den vana bedömaren, vilken bild upplever du har mest missing dots? _____
Egna kommentarer:
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Mellantonsbild
Observera att bild E är fel beskuren!
I vilken bild framträder mest detaljer i skuggpartierna? ______
I vilken bild framträder mest detaljer i högdagerpartierna? _____
För den vana bedömaren, vilken bild upplever du har mest missing dots? _____
Egna kommentarer:

Vinkel 4 vs vinkel 0
För den ovane betraktaren består denna deltest av tre bildtyper, hudtonsbild (små bilder), svart/vit skotbil
och mellantonsbild. Förutom den parvisa jämförelsen vill vi att du svarar på några frågor om varje bild-
typ.

Hudtonsbild
I vilken bild framträder mest detaljer i skuggpartierna? ______
För den vana bedömaren, vilken bild upplever du ha mest missing dots? _____
Egna kommentarer:

Svart/vit skrotbild
I vilken bild framträder mest detaljer i skuggpartierna? ______
För den vana bedömaren, vilken bild upplever du ha mest missing dots? _____
Egna kommentarer:

Mellantonsbild 
I vilken bild framträder mest detaljer i skuggpartierna? ______
För den vana bedömaren, vilken bild upplever du ha mest missing dots? _____
Egna kommentarer:

För den vane bildbedömaren 
Förutom de ovan nämnda bilder vore vi tacksamma om du ville jämföra bild Å och Ä med hudtonsbilden
A. Ser du någon skillnad mellan bilderna?

Kommentarer:

Om du jämför bild X och Y, upplever du någon skillnad mellan dem?
Kommentarer:

Frukt & Grönt
Endast parvis jämförelse.
Egna kommentarer:
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A B C D E F G

A

B

C

D

E

F

G

∑

Reprotestet, båt
Parvis jämförelse, 1, 0,5 eller 0 poäng 

A B C D E F G

A

B

C

D

E

F

G

∑

Reprotestet, näckros
Parvis jämförelse, 1, 0,5 eller 0 poäng 
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A B C D E F G

A

B

C

D

E

F

G

∑

Reprotestet, sv/vit
Parvis jämförelse, 1, 0,5 eller 0 poäng 

A B C D E F G

A

B

C

D

E

F

G

∑

Reprotestet, Nepalesisk kvinna
Parvis jämförelse, 1, 0,5 eller 0 poäng 

Bilaga J, sida 4 (6)



A B C D E

A

B

C

D

E

∑

Profiltestet, nattbild
Parvis jämförelse, 1, 0,5 eller 0 poäng 

A B C D E

A

B

C

D

E

∑

Profiltestet, snöbild
Parvis jämförelse, 1, 0,5 eller 0 poäng 

A B C D E

A

B

C

D

E

∑

Profiltestet, hudtonsbild
Parvis jämförelse, 1, 0,5 eller 0 poäng 

A B C D E

A

B

C

D

E

∑

Profiltestet, mellantonsbild
Parvis jämförelse, 1, 0,5 eller 0 poäng 
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A B E F G H

A

B

E

F

G

H

∑

Vinkel 4 vs vinkel 0, hudtonsbild
Parvis jämförelse, 1, 0,5 eller 0 poäng 

A B E F G H

A

B

E

F

G

H

∑

Vinkel 4 vs vinkel 0, sv/v skrotbil
Parvis jämförelse, 1, 0,5 eller 0 poäng 

A B E F G H

A

B

E

F

G

H

∑

Vinkel 4 vs vinkel 0, mellantonsbild
Parvis jämförelse, 1, 0,5 eller 0 poäng 

A B C D E

A

B

C

D

E

∑

Frukt & Grönt, stor bild
Parvis jämförelse, 1, 0,5 eller 0 poäng 
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Bilaga K
Redovisningen av bildbedömningen

Profiltestet
Benämning Profil
A Interprint MF
B 280_1
C 280_4
D 340_1
E 340_4

Nattbild
Bäst helhetsintryck A Sämst helhetsintryck C
Mest detaljer i skuggpartier E Mest detaljer i högdagerpartier D
Mest missing dots C

Snöbild
Bäst helhetsintryck A Sämst helhetsintryck C
Mest detaljer i skuggpartier A Mest detaljer i högdagerpartier A, B
Mest missing dots C

Hudtonsbild
Bäst helhetsintryck A Sämst helhetsintryck C
Mest detaljer i skuggpartier A,E Mest detaljer i högdagerpartier A
Mest missing dots B

Mellantonsbild
Bäst helhetsintryck D Sämst helhetsintryck E
Mest detaljer i skuggpartier D Mest detaljer i högdagerpartier A
Mest missing dots E

Birgitta Sundman
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Reproduktionens inverkan på det slutliga
tryckresultatet med djuptryck på MF-papper
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Vinkel 4 vs vinkel 0
Benämning Profil Gravyrvinkel, svart
A Interprint MF Vinkel 0
B Interprint MF Vinkel 4
E 30_80_310 GCR Vinkel 0
F 30_80_310 UCR Vinkel 0
G 30_80_310 GCR Vinkel 4
H 30_80_310 UCR Vinkel 4

Hudtonsbild
Bäst helhetsintryck B Sämst helhetsintryck G
Mest detaljer i skuggpartier F Mest missing dots E

Sv/v skrotbil
Bäst helhetsintryck H Sämst helhetsintryck F
Mest detaljer i skuggpartier H Mest missing dots F, G

Mellantonsbild
Bäst helhetsintryck H Sämst helhetsintryck E
Mest detaljer i skuggpartier H Mest missing dots E

Frukt & Grönt, stor bild
Benämning Profil
A Interprint MF
C Roto Smeets
D Euroscale coated
E US Sheetfeed

Bäst helhetsintryck A Sämst helhetsintryck D

Reprotest

Båt
Bäst helhetsintryck B Sämst helhetsintryck E

Näckros
Bäst helhetsintryck A Sämst helhetsintryck F

Sv/v porträtt
Bäst helhetsintryck A Sämst helhetsintryck F

Nepalesisk kvinna
Bäst helhetsintryck B Sämst helhetsintryck G

Birgitta Sundman
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Reproduktionens inverkan på det slutliga
tryckresultatet med djuptryck på MF-papper

Bilaga K, sida 2 (5)



Sammanlagda poäng

Reprotestet

Båt
A B C D E F G
52 55,5 45 25 12,5 28,5 13,5

Näckros
A B C D E F G
66 34 22 55 23 7,5 22,5

Sv/v porträtt
A B C D E F G
50,1 50 45,5 39,5 46 0,5 30

Nepalesisk kvinna
A B C D E F G
48 49 41,5 28 20 22 18,5

Profiltest

Nattbild
A B C D E
35,5 18,5 16,5 25 24,5

Snöbild
A B C D E
45,5 15 11 33 17,5

Hudtonsbild
A B C D E
48 20 9 30,5 12,5

Mellantonsbild
A B C D E
23 27,5 25 28,5 11

Birgitta Sundman
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Reproduktionens inverkan på det slutliga
tryckresultatet med djuptryck på MF-papper

Bilaga K, sida 3 (5)



Vinkel 4 vs vinkel 0

Hudtonsbild
A B E F G H
27 31,5 11 28,5 3,5 21,5

Svart vit skrotbil
A B E F G H
27 27 10,5 9,5 14,5 28,5

Mellantonsbild
A B E F G H
17,5 24,5 11 12,5 22,5 32

Frukt & Grönt, stor bild
A C D E
25 12,5 1,5 13

Resultat av bildbedömning
Antal bedömare: 11 st, varav ovana 3 st.
kvinna 7 st. man 4 st.

Ålder: 29, 50, 52, 24, 24, 27, 35, 31, 36, 37, 48 
Medelålder: 36 år

Profiltest

Nattbild
Mest detaljer i skuggpartierna: E, E, E, E, E, E, E, E, A, B, B
Mest detaljer i högdagerpartierna:?, E, E, B, C, D, D, C, A, D, D
Mest missing dots: C, C, C, C, B, E, E, B
Kommentarer: Endast marginella skillnader mellan bilderna. A har
mest färg i trycket (magenta speciellt), C mest missing dots, därefter E.
Ser ej någon skillnad i någon av bilderna hur detaljerna framträder i hög-
dagerpartierna. Jag tyckte A var självklar

Snöbild
Mest detaljer i skuggpartierna: B, B, A, D, E, ?, ?, A, B ?, A
Mest detaljer i högdagerpartierna: A, A, A, C, E, A, ?, E, A, ?, A
Mest missing dots: C, C, C, E, C, E, E, C
Kommentarer: Inga markanta skillnader mellan bilderna. Svårt att se
skillnad på vilken bild som återger bäst detaljer i skugg- och högdager-
partierna.

Birgitta Sundman
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Reproduktionens inverkan på det slutliga
tryckresultatet med djuptryck på MF-papper
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Hudtonsbild
Mest detaljer i skuggpartierna: D, E, A, B, E, A, E, B, A, A, E
Mest detaljer i högdagerpartierna: D, A, A, A, B, A, A, E, A, ?, A
Mest missing dots: C, B, B, B, C, B, B, C
Kommentarer: A bäst igen, närmast naturliga toner i huden, övriga bil-
der grönaktiga, mycket missing dots i alla.

Mellantonsbild
Mest detaljer i skuggpartierna: D, E, D, B, D, D, D, E, D, ?, A
Mest detaljer i högdagerpartierna: C, A, D, A, E, A, A, B,C, ?, A
Mest missing dots: E, C, E, E, C, E, E, B
Komentar: Kraftigt rödstick i bild A. Värre är E:s kraftiga missing dots.
A: tomaterna onaturligt röda, för övrigt bästa bilden.

Vinkel 4 vs vinkel 0
Endast åtta bedömare 

Hudtonsbild
Mest detaljer i skuggpartierna: F, E, B, F, G, F, A, ?
Mest missing dots: E, E, G, A, A
Kommentarer: A och B närmast naturlig hudton, men A har större andel
missing dots än B. För mycket magenta.

Svartvit skrotbil
Mest detaljer i skuggpartierna: H, E, F, B, B??, H, H, A, A
Mest missing dots:E, F, G, F, G
Kommentarer: Svåra bilder att bedöma.

Mellantonsbild
Mest detaljer i skuggpartierna: H, H, B, H, F, H, ?, B
Mest missing dots:F, E, E, F, E
Kommentarer: Samma som hudtonsbilden.

Frukt & Grönt, stor bild
Kommentar: A bäst även om tonerna är väldigt röda och bananerna rik-
tigt  gula. C–D murriga bilder. A alldeles för onaturlig. C för mörk.

Birgitta Sundman
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Reproduktionens inverkan på det slutliga
tryckresultatet med djuptryck på MF-papper
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Bilaga L
Bildbehandling gjord i reprotestet

En reovisning vad respektive bildbehandlare har
gjort med sina bilder

Birgitta Sundman
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Reproduktionens inverkan på det slutliga
tryckresultatet med djuptryck på MF-papper



Bilaga L, sida 1 (15)

Bildbehandlare A
Utgångsbild: omslag.tif RGB
Något kall, ökat lite gult och rött

bildbehandlare A efter

Skärpa, oskarp mask
mängd 245
radie 1,3
tröskelvärde 3

Utgångsbild: mrkhudton.tif Gråskala
Kurvan ställd i gråskaleläge, sedan har jag ändrar till RGB-läge

Bildbehandlare A efter

Skärpa, oskarp mask
mängd 257
radie 1,3
tröskelvärde 6
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Utgångsbild: mrkhudton.tif RGB
Lätt blåstick

bildbehandlare A
efter

Skärpa, oskarp mask
mängd 235
radie 1,2
tröskelvärde 6
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bildbehandlare A efter

Utgångsbild: nackred.tif RGB

Skärpa, oskarp mask
mängd 235
radie 1,2
tröskelvärde 6
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Bildbehandlare B

Utgångsbild: omslag.tif RGB

Skärpa, oskarp mask
mängd 150
radie 2
tröskelvärde 5

bildbehandlare B efter

Utgångsbild: mrkhudton.tif RGB

Skärpa, oskarp mask
mängd 150
radie 2
tröskelvärde 5

bildbehandlare B efter

Utgångsbild: nackred.tif RGB

bildbehandlare B efter

Skärpa, oskarp mask
mängd 150
radie 2
tröskelvärde 5

Utgångsbild: svartvit.tif Gråskala

Denna bild skulle vi konverterat CMYK med interprints profil. 

bildbehandlare B efter

Skärpa, oskarp mask
mängd 150
radie 2
tröskelvärde 5
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Bildbehandlare B, övriga kommentarer 

Vi brukar vilja finjustera ytterligare efter separation för bästa resultat.
Dock inga större justeringar som skulle kunna påverka totala färg-
mängden. Gäller alla bilder. Kanske lite selektiv justering också.
Interprints profiler har tex en tendens att ge en otäck grön färg istället
för ljust gul. Vi separerar med relativ återgivning. Vi gör ju ICA-kuriren,
och har inte lagt ner mer jobb på dessa testbilder än vi brukar på vilken
bild som helst i den tidningen. Profilen som vi använder är inte den nyas-
te, MF4, utan en något äldre ICA_Kuriren_011030.icm vilken är den som
stämmer med profilen i våra färgprov (AGFA Sherpa) som ICA-förlaget
godkänt färgöverensstämmelsen med trycket för. 
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Bildbehandlare C
Utgångsbild: omslag.tif RGB
Mätte och jämförde med färgguiden så att sanden blev
rätt. Förstärkte himlen och de röda nyanserna. i båten
Försökte få det vita vitare.

bildbehandlare C efter
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Utgångsbild: mrkhudton.tif RGB
Markerade med trollspö rosetten och schalen för att förstärka
den röda färgen. Himlen markerades på samma sätt och
magenta drogs ned och cyan förstärktes.

selektiv färgförändring, rosett

selektiv färgförändring, schal

nyans/mättnad, himlen

bildbehandlare C
efter

nyans/mättnad, himlen

Uppgifter på skärpa sak-
nas



Birgitta Sundman
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Reproduktionens inverkan på det slutliga
tryckresultatet med djuptryck på MF-papper

Bilaga L, sida 8 (15)

Utgångsbild: nackred.tif, RGB

Överdrev alla färgerna

bildbehandlare C efter
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Utgångsbild: svartvit.tif Gråskala
Valde en kvadrupelbild för att se om missing
dots uppträder mindre. För få svärta lade jag
cyan 100 % i 90-ton.

Kurva Svart 95% Kurva Gul 80%

Kurva Magenta 60% Kurva Cyan 50%

oskarp mask
bildbehandlare C efter
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Bildbehandlare D

Utgångsbild: omslag.tif RGB

bildbehandlare D efter

Utgångsbild: mrkhudton.tif RGB

bildbehandlare D efter
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Utgångsbild: nackred.tif RGB

bildbehandlare D efter

Utgångsbild: svartvit.tif Gråskala

bildbehandlare D efter



Bilaga L, sida 12 (15)

Bildbehandlare E
Utgångsbild: omslag.tif RGB
Kurvor – för att öka kontrasten i en lite blek bild.
Nyans/mättnad för att få lite bättre färg i färg.

bildbehandlare E efter

Utgångsbild: mrkhudton.tif RGB
Tog lite nyans/mättnad för att få lite renare färger,
annars bra tycker jag.

bildbehandlare E efter

Utgångsbild: nackred.tif RGB
Kurvor – för att klämma till kontrasten.
Selektiv – för att få fram det gröna tydligare.

bildbehandlare E efter
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Utgångsbild: svartvit.tif Gråskala
Lade en aning kurvor för att öka kontrasten och ”skärpan”

bildbehandlare E efter

Skärpa, oskarp
mask
mängd 190
radie 1,0
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Bildbehandlare F
Utgångsbild: omslag.tif RGB
Ingen bildbehandling gjord.

Utgångsbild: mrkhudton.tif RGB

bildbehandlare F efter

Utgångsbild: nackred.tif RGB
Ingen bildbehandling gjord

Utgångsbild: svartvit.tif Gråskala
Bildbehandlare F är ursprungsbilden tryckt i gråskala
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Bildbehandlare G

Utgångsbild: omslag.tif RGB

före

Utgångsbild: mrkhudton.tif RGB

före

Utgångsbild: nackred.tif RGB

före

Utgångsbild: svartvit.tif Gråskala

Konverterat till CMYK med interprints profil. 

före



Bilaga M
Begreppsförklaringar

ICC-profiler
ICC, International Color Consortium är en organisation som bildades
1993 av Adobe, Agfa, Apple, Kodak, Microsoft, Sun och Silicon Graphics
tillsammans med FOGRA. Målet var att skapa ett standardformat och ett
vanligt förekommande transformerande system för att byta färgdata mel-
lan enheter och operativsystem.

En ICC-profil är en datafil som lagras tillsammans med den digitala
bildfilen. ICC-profilen innehåller information om hur färgnyanserna ska
konverteras mellan en färgrymd till en annan (exempelvis mellan RGB
och CMYK) på bästa möjliga vis.

I programvaran Photoshop finns det generella ICC-profiler att välja på
då en bild ska konverteras från RGB-färgrymden till CMYK-färgrymden.
Dessa profiler är mycket generella och tar inte hänsyn till den specifika
tryckpressens förmåga att återge färgnyanser eller till det papper som
används. För bästa resultat bör ICC-profiler skapas för varje enhet och
varje papperskvalitet.

Akromatisk repro, GCR och UCR

Nyanser som byggs upp av de tre processfärgerna cyan, magenta och gul
har alltid en del som består av en gemensam gråkomponent. Denna grå-
komponent som trycks med cyan, magenta och gul kan ersättas med svart
färg, se figur 1. Det kallas för att separerar en bild med akromatik.

Det finns två sätt att ersätta färger med svart, Undercolor removal
(underfärgsborttagning), UCR och Gray component replacement (grå-
färgsreduktion), GCR. Skillnaden mellan de två separationsmetoderna är
att i UCR ersätts färgerna med svart endast i bildens neutrala delar. Med
GCR ersätts cyan, magenta och gul i bildens alla toner.

Fördelen med att separera bilder med akromatik är att den totala färg-
mängden kan minskas utan att kulören förändras. Problem med smet-
ning minskar också i och med att den totala färgmängden har reducerats.
(Johansson, Lundberg, Ryberg 1998 s. 80). I djuptryck minskar torktiden
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M YC
M KC

Gemensam gråkomponent

Figur 1. Förenklad skiss över akromatik.

150 % total färgmängd 100 % total färgmängd



och därigenom kan tryckhastigheten öka.
När det gäller djuptryck uppkommer en annan aspekt på den akroma-

tiska separationen som inte gäller för offsettryck. När den totala färg-
mängden minskar ökar risken för missing dots.
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Bilaga N, Tonplattor
En färg
C, M, Y, K

Två färger Tre färger Blandningar med svart

85, 10, 0, 10

0, 100, 100, 5

0, 10, 100, 5

10, 0, 100, 10

100, 0, 60, 30


