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Sammanfattning
Detta examensarbete har syftat till att utarbeta ett förslag på den dokumentation, innehållande föreskrifter och rutiner, som 
krävs för att Jernström Offset ska kunna bli certifierade enligt Certifierad Grafisk Produktion. En grundläggande del i detta 
arbete var att ingående studera materialet om Certifierad Grafisk Produktion som Sveriges Grafiska Medieförening gett 
ut, för att på så sätt klarlägga vilka krav som måste uppfyllas för att erhålla certifieringen. Även de rekommendationer 
som förekommer i materialet har tagits i beaktning.

Med utgångspunkt från kraven och rekommendationerna i Certifierad Grafisk Produktion genomfördes en kartläggning 
av arbetsflödet på Jernström Offset. Detta gjordes genom intervjuer med anställda på företaget från olika avdelningar. 
Intervjuerna genomfördes för att få en djupgående insikt i de arbetsmoment som utförs genom hela produktionsflödet 
samt den slutliga kvalitetsuppföljningen.

Under arbetets gång framkom att ett antal ändringar, vad gäller arbetsmiljö och rutiner, måste göras på företaget för 
att nå certifierings kraven. Därför sammanställdes förslag på lämpliga åtgärder som bör genomföras.

Avslutningsvis författades dokumentationen genom att kraven och rekommendationerna från Certifierad Grafisk 
Produktion applicerades på Jernström Offsets arbetssätt. 
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Abstract
The aim for this thesis was to develop a proposal of documentation, containing rules and procedures, which Jernström 
Offset needs to acquire the Certified Graphic Production certification. A fundamental part was to study the material 
issued by Sveriges Grafiska Mediaförening, to clarify the requirements that must be met to obtain the certification.  The 
recommendations found in the CGP material must also be considered. 

Based on the requirements and recommendations of Certified Graphic Production, a mapping of the workflows at 
Jernström Offset was performed. It was done by interviewing employees from different departments at the company, 
this to get a clear understanding of the operations carried out throughout the production flow and the final quality 
follow-up. 

During our reviewing process we found that a number of changes, in terms of working environment and practices, 
must be made at the company. As a result of this we propose some appropriate actions to be implemented. 

The documentation was finally written, through the requirements and recommendations of Certified Graphic 
Production and then applied to Jernström Offset’s work procedures.
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1. Inledning
Detta examensarbete handlar om Certifierad Grafisk Produktion och utfördes på 
Jernström Offset, ett arkoffsettryckeri i Stockholm. Jernström Offset planerar att till 
sommaren certifiera sig och kontaktade därför Högskolan Dalarna för att erbjuda 
ett examensarbete rörande detta. För att erhålla certifieringen behöver ett antal krav 
uppfyllas och en dokumentation innehållande rutiner och instruktioner för företaget 
och dess anställda finnas. 

1.1 Bakgrund
Certifierad Grafisk Produktion, CGP, är en certifiering som introducerades av 
Sveriges Grafiska Medieförening, SGM, hösten 2008. Detta är en svensk tolkning 
av den internationella tryckstandarden ISO 12647 som syftar till att göra det enklare 
för de svenska tryckerierna att certifiera sig. Tidigare fanns certifieringsmaterialet 
endast tillgängligt på engelska och tyska vilket gjorde att tryckerier som var intresserade 
av att certifiera sig var tvungna att skicka tryckprov till ett forskningsinstitut som till 
exempel FOGRA. I och med utvecklandet av CGP kan mätning och kontroll ske ute 
på företaget.

Certifieringen verkar för att stärka konkurrenskraften och effektiviteten hos svenska 
tryckerier samt fungera som ett bevis på att de kan leverera material som håller en hög 
och jämn kvalitet. Idag finns endast ett tryckeri i Sverige som är certifierat enligt 
Certifierad Grafisk Produktion.

1.2 Problemformulering
För att genomföra projektet måste följande frågor besvaras: Vad är Certifierad 
Grafisk Produktion? Vilka krav måste uppfyllas? Vilka krav uppfyller Jernström 
Offset? Vilka krav uppfyller de inte? Och slutligen, vilka rutiner och instruktioner 
bör dokumentationen innehålla?

1.3 Effektmål
Projektets slutgiltiga mål är att Jernström Offset med hjälp av detta examensarbete ska bli 
medvetna om vilka åtgärder som måste vidtas för att företaget ska erhålla certifieringen 
Certifierad Grafisk Produktion.

1.4 Mål
Målet med projektet är att få en djupare förståelse för vad Certifierad Grafisk 
Produktion är och vad dess krav innebär. Ett annat mål är att få en insikt i hur Jernström 
Offset arbetar för att på så vis fastställa vilka krav som uppfylls respektive ej uppfylls. 
Utifrån detta ska sedan förslag på förbättringsåtgärder samt dokumentation utformas 
vilket sedan ska ligga till grund för Jernström Offset inför deras kvalitetsarbete för att 
nå certifiering.



Ida Granholm
Sofie Räms
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Introduktion till Certifierad Grafisk Produktion på Jernström Offset

9

1.5 Avgränsningar
Detta projekt kommer att bygga på intervjuer med anställda på Jernström Offset. Vi 
kommer ej på grund av tidsbrist att utföra egna tester för att kontrollera att informationen 
som framkommit genom intervjuer är korrekt. 

Endast rekommendationer gällande vilka förbättringar som bör göras hos 
Jernström Offset kommer att ges i denna rapport, vi kommer därmed ej se till att 
dessa efterföljs.

1.6 Målgrupp

Målgruppen är anställda på Jernström Offset samt övriga personer med grund-
läggande kunskap och intresse för vad som händer inom den grafiska branschen. 
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2. Teori

2.1 Begrepp
I detta avsnitt förklaras ett antal grundläggande begrepp som är nödvändiga att 
känna till för att kunna förstå innehållet i denna rapport.  

2.1.1 Certifierad Grafisk Produktion
Det blir allt mer vanligt att tryckerier skaffar sig en certifiering som visar på att de 
kan trycka enligt den internationella tryckstandarden ISO 12647, en standard till 
vilken materialet enbart finns på engelska och tyska. För certifiering enligt denna 
standard måste tryckerierna skicka in provtryck till forskningsinstitut som UGRA 
eller FOGRA för granskning. 

För att få de svenska tryckerierna mer konkurrenskraftiga gav Sveriges Grafiska 
Medieförening några konsulter inom den grafiska branschen uppgiften att ta fram 
en svensk certifiering, grundad på ISO 12647. Certifieringen skulle göra det möjligt 
för tryckerierna att själva kunna utföra mätningar och se till att kvaliteten var tillräckligt 
tillfredsställande. Detta resulterade i att Certifierad Grafisk Produktion lanserades 
hösten 2008. Med denna certifiering kan tryckerier visa att de kan leverera trycksaker 
med hög och jämn kvalitet. 

Förutom de krav som måste uppfyllas innehåller CGP materialet även rekommen-
dationer på de delar där ISO-standarden är ålderdomlig och otydlig.

Certifierad Grafisk Produktion bygger på följande ISO-standarder:
ISO 12647-1  Parametrar och mätmetoder.•	
ISO 12647-2  Processtyrning vid framtagning av färgseparationer, provtryck och  •	
  upplagetryck (offsettryckning). 
ISO 12647-7  Provtrycksprocessen från digitaldata.•	
ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet.•	
ISO 15930 Prepress digital datakonvertering genom PDF.•	
ISO 12646 Bildskärmar för färgprovtryck.•	
ISO 3664 Betraktningsförhållanden Grafisk teknologi och fotografi.•	
ISO 13655 Spektralmätning och kolorimetrisk beräkning för bilder.•	

Totalt innefattar certifieringen sju delmoment. Om företaget saknar någon av 
dessa delmoment kan detta moment uteslutas, dock måste alltid kvalitetsuppföljningen 
finnas med.

De sju delmomenten och tillhörande poäng är följande:    
Betraktningsljus och omgivningsljus   5 poäng1. 
Digitalt material (mottagning, kontroll och beredning) 15 poäng2. 
Bildskärmar för färgbetraktning   5 poäng3. 
Pappersbaserade förprovtryck    10 poäng4. 
Tryckformsframställning    10 poäng5. 
Tryckprocess      40 poäng6. 
Kvalitetsuppföljning (reklamationer, avvikelser)  15 poäng7. 

Totalt antal poäng     100 poäng
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För certifiering krävs att en revision genomförs då alla delmomenten ses över och 
poängsätts. Minst 80 poäng fordras för att erhålla certifikatet vilket då är giltigt i tre 
år. Under dessa tre år sker även ytterligare två revisioner. En poängsumma på 60–80 
poäng innebär att korrigering måste göras på de delar som ej uppfylls. Därefter skickas 
korrigeringsunderlaget in för kontroll. En poängsumma under 60 poäng innebär att 
en ny revision måste genomföras på plats. 6,7

2.1.2 ISO standard
ISO, International Organization for Standardization, är en icke statlig organisation 
med totalt 161 medlemmar från hela världen, vilken ansvarar för att ta fram standarder 
för en rad olika områden. SIS, Swedish Standards Institute, är Sveriges representant 
inom det internationella standardiseringsarbetet. 

En standard är ett beskrivande dokument om en produkt eller ett arbetsförlopp 
vilken innehåller förslag på metoder samt tekniska anvisningar. Standarder är 
nödvändiga för att säkerställa att produkter och tjänster håller hög kvalitet, miljö-
vänlighet, säkerhet samt effektivitet. 11

2.1.2.1 ISO 12647
ISO 12647 är den internationella standarden för tryck. Denna innehåller anvisningar 
rörande färgseparationer, provtryck samt upplagetryck för de olika tryckmetoderna.12

2.1.3 FOGRA 
FOGRA är ett tyskt forskningsinstitut vars syfte är att stödja forskning och utveckling 
inom tryckteknik. Det består av tio tekniska kommittéer vilka identifierar problem 
inom den grafiska branschen och försöker lösa dessa för att sedan överföra resultaten 
till tryckindustrin. 13

2.1.4 UGRA
UGRA är ett schweiziskt forskningsinstitut internationellt verksam inom den grafiska 
industrin som arbetar med standalisering och kvalitetskontroll. De utför tester och 
rådgivningar men kan även utvärdera och intyga att material samt företag uppfyller 
kraven för olika standarder och specifikationer. Ett exempel på ett välkänt verktyg 
utvecklat av UGRA är mätstrippen UGRA/FOGRA Media Wedge som används på 
tryckerier över hela världen för att validera tryck. 14

2.1.5 UDACT 
UDACT (Ugra Display Analysis and Certification Tools) är ett verktyg utvecklat av 
UGRA för validering och certifiering av skärmar som används till soft-proofing. 

UDACT är baserad på ISO 12646 samt de 48 färgfält som återfinns på UGRA/
FOGRA Media Wedge. Med hjälp av UDACT kan en användare validera kalibreringen, 
samt skärmens gråbalans och jämnhet. Verktyget ger även rekommendationer för vad 
den specifika skärmen bör användas till, då inte alla skärmar har kapacitet att simulera 
provtryck så som står beskrivet i ISO 12647. 15
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2.1.6 Spektrofotometer
En spektrofotometer är ett optiskt instrument som mäter spektralt, det vill säga att den 
mäter absorptionen av ljus av given våglängd på en färgad yta. Den kan användas till 
uppmätning av både utskrifter och tryck. Sedan är den även ett viktigt instrument vid 
skärmkalibrering och skapande av ICC-profiler. 8,9

2.1.7 Densitometer
Vid kontroll av tryck kan en densitometer användas. Som namnet antyder mäter 
detta mätinstrument densitet. Detta gör den genom att mäta hur mycket infallande 
ljus som reflekteras från en viss yta. I densitometern finns olika färgfilter för mätning av 
olika färger samt polarisationsfilter som har till uppgift att filtrera bort vissa våglängder 
vid mätning på våt färg. I annat fall ger mätningen ett för lågt densitetsvärde.8,9

2.1.8 SpectroDens
Spectrodensen är en kombinerad spektrofotometer och densitometer utvecklad av 
Techkon. Den kan därmed användas till att mäta både spektrala våglängder och 
tryckparametrar såsom punktförstoring. 8,9

2.1.9 Tonvärdesökning 
Tonvärdesökning, eller TVI som det även kallas, benämndes tidigare som punktförstoring. 
Detta är ett fenomen som gör att rasterpunkterna i tryckprocessen blir större än i den 
digitala filen på grund av att de mellan plåt och gummiduk samt mellan gummiduk 
och papper pressas ut. Om ingen kompensation för detta sker kommer slutresultatet 
att bli mörkare än planerat. Hur stor tonvärdesökningen blir beror främst på den 
papperstyp som används samt den mängd färg som läggs på. Kompensation för 
tonvärdesökning sker med hjälp av ICC profiler. 8

2.1.10 Biet
Biet är ett datasystem vilket används för att underlätta produktionsplaneringen i företag. 
Detta kan till exempel användas för hantering av offerter, ordrar, inköp, statistik, lager 
samt fakturering. Företagen kan själva bestämma vilka delar som ska ingå i systemet 
för att passa produktionen. 16

2.1.11 AGFA 
AGFA är ett företag som bedriver forskning och utvecklar produkter anpassade för 
den grafiska branschen. 17

2.1.11.1 Apogee
Apogee, eller ApogeeX Suite som är dess fulla namn, är ett arbetsflöde för den grafiska 
branschen, utvecklat av AGFA. Med hjälp av denna sammanlänkas alla olika delar 
inom den grafiska processen, så som projektledning, prepress och produktion. 18

2.1.11.2 Azura TS
Azura TS är en framkallningsfri termisk tryckplåt som inte kräver någon kemisk 
behandling, utvecklad av AGFA. Den är av negativ typ, vilket innebär att de icke-
tryckande ytorna exponeras av lasern medan de tryckande ytorna sköljs bort. 9,19
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2.1.12 Binuscan
Binuscan är ett företag som utvecklar färghanteringssystem för den grafiska 
branschen. De strävar efter högre tryckkvalitet samt automatiska och ekonomiska 
lösningar. 20

2.1.12.1 Binuscan CMS-server
CMS står för Color Management System. Binuscans CMS-server är ett automatiskt 
färghanteringssystem som tolkar ICC-profiler och korrigerar färger enligt givna värden. 
Med hjälp av denna erhålls tryck som överensstämmer med ISO 12647, oavsett vilken 
tryckpress (offset eller digitalpress) och vilket papper (till exempel bestruket eller obestruket) 
som PDF:en trycks på. På så vis erhålls tryck med korrekta färger som dessutom tryckts 
med så lite färgpålägg som möjligt. Eftersom det är en automatisk process så krävs 
ingen kunskap och erfarenhet om färgstyrning av operatören. PDF:erna kan vara 
tillverkade i program som t.ex. Microsoft Word eller PowerPoint men ändå uppnå 
tillfredsställande kvalitet.

Systemet innefattar en spektrofotometer som används till att mäta upp färgavvikelser 
för en specifik tryckpress samt ett givet papper. Ett testark trycks i tryckpressen för 
att sedan mätas upp. Mätdatan som består av CIE L*a*b*-värden matas därefter in i 
CMS-servern som per automatik optimerar de PDF-filer som lagts in.

För att ett tryck ska kunna bli certifierat enligt ISO måste de tryckta färgerna, 
uppmätta i CIE L*a*b* med hjälp av en spektrofotometer, matcha de referensvärden 
som finns i standarden.

Med Binuscans CMS-server kan olika tryckerier trycka tillfredställande likvärdigt, 
även om olika pressar och papper används. Vanligtvis ser tryck olika ut när de är tryckta 
i olika tryckpressar samt på olika papper. Det certifierade trycket kommer däremot ha  
CIE L*a*b*-värden som matchar FOGRA 39 när det mäts upp. Detta på grund 
av att CMS-servern modifierar de CMYK-värden som skickats till rippen så att 
de erhåller de korrekta CIE L*a*b*-värden. Följaktligen ser alla tryck likartade ut, 
oavsett tryckpress och papper. 21

2.1.13 CIP3
För att överföra lämplig data till produktionen samt ställa in tryckpressen för 
tryckning av en specifik trycksak används en CIP3-fil. Med hjälp av denna kan  
exempelvis en grundinställning av pressens färgzoner göras så att korrekt färgmängd 
över arket erhålls. Dock måste ofta ytterligare korrigeringar göras av tryckaren för att 
fullgod kvalitet ska kunna uppnås. 10
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2.2 Jernström Offset
Företaget, då vid namn Jernström Offsettryck AB, startades i Stockholm på 1960-talet 
av Anders och Rune Jernström. De båda bröderna satsade tidigt på högkvalitativa tryck 
så som konsttryck.

Idag heter företaget Jernström Offset och ägs av Mats och Niclas Jernström. De har 16  
anställda fördelade på en projektledargrupp bestående av fem personer, en reproavdelning 
med fyra personer samt sex tryckare som arbetar i tvåskift. Företagets omsättning ligger 
på ungefär 40 miljoner kronor per år.

Tryckeriet, som är ett arkoffsettryckeri, består av två stycken 5-färgspressar av modell 
Man Roland 700. Dessa klarar av tryckformat upp till 70x100 cm.

Några av företagets kunder är H&M, Synsam, Liljevalchs Konsthall, Moderna Muséet, 
Apoteket, Scania, Twilfit samt reklambyråer, . 23 

2.3 Krav och rekommendationer för Certifierad Grafisk Produktion
I detta avsnitt behandlas de krav och rekommendationer som Sveriges Grafiska 
Medieförening utfärdat för Certifierad Grafisk Produktion.

2.3.1 Betraktningsljus och omgivningsljus
Betraktning av original, provtryck och tryck bör ske i korrekt ljusförhållande. Belysningens 
färgtemperatur har stor inverkan på hur färger upplevs. Det är därför viktigt att ha en 
neutral belysning vid betraktning av grafiskt material. Neutral belysning har en färgtemperatur 
på 5000 K, vilket är ett medelvärde av dagsljusets färgtemperaturer. Ett högre värde ger ett 
blåtonat ljus, medan en ljuskälla med en lägre färgtemperatur avger ett mer gultonat ljus. 
Betraktning kan ske i till exempel betraktningsskåp eller i speciella rum avsedda för just 
detta. I ett sådant betraktningsrum är det viktigt att även omgivningen är neutral, det vill 
säga att väggar och möbler är neutralgrå samt att all belysning har korrekt färgtemperatur. 8

Godkända värden för betraktningsljus är:
Färgtemperatur: 5000 K.•	
Spektral fördelning: Ra-index minst 90, helst över 95.•	
Ljusstyrka (luminans): 1500 - 2500 lux.•	

För att kontrollera om betraktningsbelysningen har rätt färgtemperatur kan antingen 
en spektrofotometer, kolorimeter eller kontrollremsa för metameri användas. Ett annat 
alternativ är att begära tekniskt mätresultat från leverantören. 

2.3.1.1 Revision
Vid revision bedöms följande punkter:

Betraktningsbelysningen ska ha godkänd färgtemperatur, renhet och luminans.•	
Omgivningen runt betraktningsplatsen ska vara godkänd. Rutiner ska finnas för byte •	
av ljusarmatur inom godkänd tid.
Kontroll och mätning samt hantering av instrument.•	
Organisation och ansvar.•	
Styrande och redovisande dokumentation. •	 6,7

Figur 1. Figuren visar Jernström 
Offsets skylt vid entrén.
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2.3.2 Digitalt material
Det är viktigt att det digitala materialet som inkommer kontrolleras och justeras 
rutinmässigt av prepress personalen, både vad gäller överensstämmelse med order och 
och vad gäller tryckoptimering. Det är vanligt att även material som skickats från en 
professionell leverantör måste justeras för att kunna tryckas på ett tillfredställande sätt. 
Exempelvis måste bilder ofta skärpas ytterliggare för att dessa ska se bra ut i tryck. 
Vidare måste det digitala materialet CMYK:as med rätt ICC-profil för den specifika 
tryckpressen samt för det specifika papper som ska användas.

När materialet är kontrollerat och justerat görs en PDF för grafisk produktion enligt 
ISO-standard, en så kallad PDF/X fil. Därefter utför prepress en preflight på filen för 
ytterligare kontroll innan plåtar körs ut. 

Rekommenderad maximal färgmängd enligt ISO 12647-2
Arkoffset, bestruket papper 300-330 %
Arkoffset, obestruket papper 260-280 %

Tryckvillkor inom ISO 12647-2
Bestruket papper   Fogra 39
Obestruket papper  Fogra 29
Obestruket gulaktigt papper Fogra 30

2.3.2.1 Revision
Vid revision bedöms följande punkter:

Kontroll av interna och externa checklistor för formathantering.•	
Rutiner för filkontroll, kontrollrapportering samt åtgärder vid avvikelser mot •	
förutbestämda krav.
Kontroll av använda ICC-profiler (kommunikation, konvertering samt innehåll).•	
Skapande av PDF-filer utifrån standardkrav och specifikationer.•	
Det ska vara klarlagt vilken standard som ligger till grund för tryckningen.•	
Organisation och ansvar.•	
Styrande och redovisande dokumentation. •	 6,7

2.3.3 Bildskärmar för färgbetraktning
Vid bildskärmsarbete är det viktigt att skärmen kalibreras regelbundet och är korrekt 
inställd. Enligt CGP bör kalibrering genomföras minst en gång varannan vecka. Det är 
även viktigt att alla bildskärmar på ett företag där arbete med bild och färg sker stämmer 
överens med varandra. För att ta reda på om skärmen kan användas till att förhandsvisa 
trycksaker kan en valideringsprogramvara liknande UDACT från UGRA användas. 

Viktigt är även att omgivningen där bildbetraktningen sker är neutral, med korrekt 
ljusförhållande utan inströmmande ströljus. Skärmkepsar bör därför användas på samtliga 
skärmar.6,7

Rekommenderade kalibreringsinställningar:
Färgtemperatur: 5000 K.•	
Gamma: 1,8 eller 2,2.•	
Ljusstyrka för svartpunkt: 0,6 cd/m².•	
Ljusstyrka: 160 cd/m². •	 6,7
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Rekommenderat omgivningsljus
Rumsbelysning: 5000 K Ra>90.
Ljusstyrka i rum: 32–64 Lux.

Rekommenderad väggfärg för betraktning och bildskärmsarbete: 
NCS 2500–3000 helmatt. 22

2.3.3.1 Revision
Vid revision bedöms följande punkter:

Omgivningsförhållanden där färgbetraktning och bedömning görs (luminans, •	
färgtemperatur, ströljus, omgivningsfärger).
Kontroll av genomförandet av en skärmkalibrering (skärmtyp, ålder på skärm, •	
jämnhet i skärmvisning).
Skärmen ska utvärderas med en valideringsfunktion liknande UDACT.•	
Resultat av skärmkalibrering. Rapportering och validering (kontrollbild för validering, •	
kalibreringsresultat i form av färgavvikelse).
Organisation och ansvar.•	
Styrande och redovisande dokumentation. •	 7

2.3.4 Pappersbaserade förprovtryck
Förprovtryck används för att simulera hur en trycksak slutligen kommer att se ut 
samtidigt som det även är en sista kontroll på att prepressarbetet har blivit korrekt 
utfört. Förprovtrycket skickas till kunden för godkännande innan tryckning. Det är 
viktigt att förprovtrycket är så likt tryckpressens tryck som möjligt, för undvika att 
kunden får felaktiga föreställningar om det slutgiltiga tryckresultatet.

Det vanligaste sättet att ta fram ett förprovtryck är att skriva ut materialet i en 
bläckstråleskrivare. Dessa utskrifter bör regelbundet kontrolleras med hjälp av uppmätning 
av mätfält för att säkerställa att tryckresultatet simulerats korrekt. 8

2.3.4.1 Revision
Vid revision bedöms följande punkter:

En färgstripp (FOGRA Media Wedge eller liknande) samt några testbilder av •	
olika karaktär ska finnas på provtrycket för objektivet och subjektiv kontroll 
av färgvärden.
En visuell bedömning ska göras av testbilderna gentemot ett tryck med •	
samma bilder.
De kolorimetriska värdena på färgstrippen ska ligga innanför de toleranser •	
som standarden beskriver gentemot motsvarande värden på tryck.
Kontroll och mätning samt hantering av instrument.•	
Organisation och ansvar.•	
Styrande och redovisande dokumentation. •	 7

2.3.5 Tryckformsframställning
Vid exponering av tryckplåtar används en Computer to Plate-anläggning där en laser härdar 
de tryckande/icketryckande ytorna beroende på om en negativ/positiv plåt används. De 
oexponerade/exponerade ytorna sköljs bort vid framkallningen. För att kontrollera att CtP-
anläggningen fungerar korrekt används en plåtkontrollstripp vilken innehåller olika fält för 
mätning och visuell kontroll. Mätning av plåt sker med en speciell densitometer för plåt. 9
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2.3.5.1 Revision
Vid revision bedöms följande punkter:

Exponeringskontroll visuellt samt med hjälp av instrument anpassat för den •	
tryckform som avses.
Kontroll av största/minsta punkt samt punktsammanslagning.•	
Möjlighet att rippa och exponera en PDF/X-fil.•	
Kontroll och mätning samt hantering av instrument.•	
Organisation och ansvar.•	
Styrande och redovisande dokumentation. •	 7

2.3.6 Tryckprocess
Tryckprocessen är den mest komplexa delen i den grafiska kedjan. Det är många 
parametrar som måste samspela, som till exempel papper, färg, fuktvatten samt 
tryckpressens olika komponenter. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera 
tryckkvaliteten. Detta genom att exempelvis lägga med en mätstripp på plåten för att sedan 
trycka denna. Därefter kontrolleras denna både genom mätning och visuell kontroll.

2.3.6.1 Revision
Vid revision bedöms följande punkter:

Ett testark ska finnas.•	
Förinställning av pressen utifrån dokumentdata.•	
Mätning/kontroll av fuktvatten.•	
Kontroll av trycktekniska aspekter (pass, hyssjning, dubblering, färgfall, •	
densitetsvariationer mellan färgzonerna och trappning).
Kontroll av kolorimetriska värden gentemot standardkrav.•	
Kontroll och mätning samt hantering av instrument.•	
Organisation och ansvar.•	
Styrande och redovisande dokumentation. •	 7

2.3.7 Kvalitetsuppföljning (reklamationer, avvikelser)
Kvalitetsarbetet är en viktig del inom alla företag då det framförallt gäller att få nöjda 
kunder. Det är viktigt att ta reklamationer på stort allvar och noggrant utreda avvikelser, 
så att dessa inte återkommer. Det är även viktigt att alltid arbeta med ständiga 
förbättringar. Därför bör en kvalitetsansvarig som har hand om kvalitetsarbetet utses. 

2.3.7.1 Revision
Vid revision bedöms följande punkter:

Granskning av avvikelser och reklamationer.•	
Fastställande av orsaksanalys.•	
Utvärdering av behov av åtgärder för att förhindra upprepning.•	
Fastställande av korrigerande åtgärd.•	
Organisation och ansvar.•	
Styrande och redovisande dokumentation. •	 7
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3. Material och metod

3.1 Litteraturstudier
I projektets inledningsfas studerades relevant litteratur inom ämnet. Särskilt noga 
studerades materialet om Certifierad Grafisk Produktion som Sveriges Grafiska 
Mediförening gett ut. Detta material har sedan varit grunden för detta examensarbete.

3.2 Nulägesanalys på Jernström Offset
För att få en bild av och förståelse för hur företaget arbetar i dagsläget genomfördes 
intervjuer med ett antal personer från olika avdelningar. Det främsta syftet med 
intervjuerna var att ta reda på vilka rutiner som finns på företaget idag. (Se bilaga 
B) Detta för att utifrån denna information sedan kunna utforma den dokumentation 
som krävs för CGP-certifiering. De personer som deltog i vår undersökning var 
platschef, prepresschef, tryckerichef samt tryckare. 

Frågorna som ställdes byggde på CGP:s bedömningsgrunder och rekommendationer. 
Dessa frågor finns återgivna i Bilaga A.

3.2.1 Betraktningsljus och omgivningsljus
För betraktning av tryck och förprovtryck finns hos Jernström Offset ett betraktningsrum 
med neutralgrå väggar och korrekt belysning från JUST Normlicht. Även tavlan 
där förprovtrycken visuellt kontrolleras är neutralgrå. Dock saknas ett draperi för 
dörröppningen, men upphängningsmöjlighet finns.

På prepressavdelningen finns ett betraktningsbord med korrekt belysning. Dock finns 
två spotlights samt två stycken taklampor i nära anslutning till bordet, alla med 
felaktig belysning. Visuell bedömning av tryck sker även vid kontrollbordet invid 
respektive tryckpress. Även här finns ljusrör med korrekt belysning. Dock finns det 
inte några persienner för de närliggande fönstren, vilket gör att dagsljus strömmar in.

Enligt leverantörens rekommendation ska byte av ljuskällor ske två gånger per år då 
Jernström Offset arbetar i tvåskift. Hade de däremot arbetat i treskift så skulle byte av 
ljuskällor skett tre gånger per år. Jernström Offset har idag inga rutiner för varken byte 
eller mätning av betraktningsljus. Det finns därmed heller inga rutiner för vad som ska 
göras om eventuella mätningar skulle visa sig bli felaktiga.

Föreskrifter för kalibrering och service av spektrofotometer finns ej. 1

3.2.2 Digitalt material
Jernström Offset har i dagsläget inte någon extern checklista innehållande anvisningar 
om hur material ska levereras. Däremot har företaget tagit fram en intern checklista 
för kontroll av dokument. Denna checklista följer alltid med det orderkuvert som 
projektledaren lämnar till prepress. Checklistan innehåller kryssrutor som checkas av 
efter hand då kontroll har utförts av exempelvis utfall och dokumentformat. (Se bilaga 
C) Om dokument på något sätt avviker från order rapporteras detta till projektledaren 
som i sin tur kontaktar kunden. Då får kunden antingen ändra dokumentet så att det 
överensstämmer med ordern eller så måste ordern göras om och en ny offert skickas.

Figur 2. Figuren visar Jernström 
Offsets betraktningsrum.

Figur 3. Figuren visar betraktnings-
bordet på prepressavdelningen.
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En ytterligare checklista finns för bildbehandling. Den innehåller följande punkter:
Kontrollera/justera vitpunkten så att det inte finns ”hål” i bilden. •	
Kontrollera/justera kontrasten så att bilden ser bra ut.•	
Kontrollera/addera skärpa så att bilden ser bra ut.•	
Separera med för bilden och papperet korrekt profil. •	

Vid mottagande av färdiga PDF:er utförs en preflight på materialet direkt i Apogee 
för att direkt kunna upptäcka eventuella fel. Om fel liknande saknade teckensnitt eller 
lågupplösta bilder uppkommer så kontaktar prepressoperatören projektledaren, som 
i sin tur kontaktar kunden. Vid enklare fel som till exempel fyrfärgssvart i texter och 
för hög färgmängd så korrigerar prepress detta direkt. 

Vid mottagande av ett öppet dokument (till exempel Indesign- eller Word-
dokument) utför prepress repro från grunden och kontrollerar materialet manuellt. När 
dokumenten är klara så gör prepress en PDF/X-3-fil utifrån en förinställd fil, en så kallad 
<.joboptions> fil, som läggs in Apogee. 

Tryckfärdiga PDF:er läggs därefter in i Binuscans CMS-server för att tryck-
optimeras innan tryckning.  

Rekommenderad maximal färgmängd enligt Jernström Offset:
Arkoffset, bestruket papper 300 %
Arkoffset, obestruket papper 240 %

Jernström Offset har tagit fram egna ICC-profiler för bestruket och obestruket 
papper. Prepresschefen ansvarar för uppdatering av dessa samt kommunikation internt och 
externt vad gäller detta. Om det inkomna materialet har fel profiler så är det prepress-
avdelningens uppgift att CMYK:a om dessa.

ICC-profilerna skapas i Binuscans programvara. För att göra detta trycks ett flertal 
IT-8 kartor för att säkerställa att pressen trycker optimalt. När pressen är optimal 
mäts ett antal av IT-8 kartorna upp och själva profilen skapas sedan utifrån ett 
medelvärde av dessa. 

Jernström Offset trycker enligt FOGRA 39 på bestruket papper och FOGRA 29 
på obestruket papper. Detta innebär att de tryckta värdena håller sig inom godkända 
toleranser för ISO. 1,2

3.2.3 Bildskärmar för färgbetraktning
Vid varje skrivbord på prepressavdelningen finns en skrivbordslampa från Grafisk 
utrustning, med korrekt belysning. Skrivbordsskivorna i rummet är något gröntonade 
och för fönstren i lokalen finns persienner i trä för att stänga ute dagsljuset. 

Väggarna i betraktningsrummet är målade med NCS 2500, vilket överensstämmer 
med rekommendationer. Även väggarna på prepress är målade i en grå kulör, dock ej 
med rätt NCS-nummer.  

På prepressavdelningen används LCD-skärmar som är 1,5–3 år gamla av märket 
Eizo. Dessa är utrustade med skärmkepsar som skyddar skärmarna mot infallande ströljus. 
Skärmarna kalibreras med hjälp av programmet ColorNavigator samt mätinstrumentet Eye-
One. Instruktioner gällande vilka inställningar som ska ställas in vid kalibrering har tagits 
fram. Dock finns inga rutiner för hur detta ska genomföras, som till exempel hur länge 
skärmen bör vara påslagen innan kalibrering. Det finns heller inga egentliga rutiner 

Figur 4. Figuren visar orderkuverten 
som används hos Jernström Offset.

Figur 5. Figuren visar en av arbets-
platserna på prepressavdelningen.
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eller föreskrifter för när och hur ofta kalibrering ska genomföras, utan det är upp till 
varje enskild person att göra detta regelbundet. Programmet ColorNavigator kan 
sedan i efterhand visa vilka inställningar som ställts in vid den senaste kalibreringen 
samt när denna utfördes. Det finns dock ingen möjlighet att validera den utförda 
kalibreringen. 

Föreskrifter för kalibrering och service av Eye-One finns ej.

Kalibreringsinställningar:
Färgtemperatur: 5000 K. •	
Gamma: 2,2.•	
Ljusstyrka för svartpunkt: 0,4 cd/m².•	
Ljusstyrka: 120 cd/m². •	 1,2

3.2.4 Pappersbaserade förprovtryck
Förprovtryck körs för tillfället ut på storformatsskrivaren Epson 9800, där tryck på 
bestrukna och obestrukna papper simuleras. Endast en skrivare innebär ständiga manuella 
rullbyten för personalen. Därför planerar företaget att köpa in ytterliggare en storformats-
skrivare, av modell Epson 9900. I denna ska sedan tryck på bestruket papper simuleras, 
medan den äldre skrivaren Epson 9800 ska simulera obestrukna pappers kvalitéer. 

Följande papperskvalitéer används:
SYMBIO Photo Super Silk, vilket är ett EFI FOGRA certifierat papper.
SYMBIO Photo Super Matt, vilket inte är ett EFI FOGRA certifierat papper. 

På alla förprovtryck finns färgstrippen FOGRA Media Wedge. Denna klipps ut 
och läggs i en mätrobot från X-rite vid namn i1iO, bestående av en Eye-One. De 
uppmätta CIE L*a*b*-värdena läggs in i AGFAs programvara ColorTune som 
sedan visar avvikelserna för de fyra processfärgerna Cyan, Magenta, Gul och Svart 
samt sekundärfärgerna Röd, Grön och Blå i Delta E. Godkända mätvärden visas 
med grön text och avvikelser som överskrider godkända toleranser visas med 
röd text. På detta sätt erhålls en överskådlig bild av förprovtryckets kvalitet. (Se 
bilaga D) 

På förprovtrycken finns ingen information om vare sig typ av bläck, ICC-profil, 
papperstyp eller datum. Någon visuell kontroll utförs överhuvudtaget inte av prepress 
vid detta tillfälle, utan detta genomförs senare av projektledaren. Kontroll av personalens 
färgseende varken har eller planeras att genomföras.

Det finns inga rutiner för kalibrering av förprovtrycksanläggningen, utan detta sker 
i dagsläget vid behov. Ansvarig för att detta genomförs är prepresschefen.

Föreskrifter för kalibrering och service av spektrofotometer finns ej. 2

3.2.5  Tryckformsframställning
Plåten som används hos Jernström Offset är en plåt från AGFA av typen Azura TS, 
vilket är en termisk framkallningsfri plåt. Detta är en negativ plåt, vilket innebär att 
lasern exponerar de ytor som inte ska tryckas. Därefter sköljs det exponerade skiktet 
bort och endast de tryckande ytorna kvarstår. 8,9 

Jernström Offset har en plåtdensitometer från Techkon, men någon plåtkontroll-
stripp för mätning och visuell kontroll till Azura plåten finns ej då AGFA inte har 

Figur 6. Figuren visar storformats-
skrivaren Epson 9800.

Figur 7. Figuren visar mätroboten 
som används till uppmätning av 
förprovtryck.



Ida Granholm
Sofie Räms
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Introduktion till Certifierad Grafisk Produktion på Jernström Offset

21

tagit fram någon sådan till denna plåt. Därför har Jernström Offset nyligen tagit fram 
en egen plåtkontrollstripp av enklare typ, med tonvärden på 10 %, 25 %, 50 %, 
75 % och 90 %. Dock har denna inte satts i produktion ännu.

Både linjäriseringskurva och kompensationskurva används på plåtarna. 
Linjäriseringskurvan används för att linjärisera CtP:n från 1 % till 100 %, det vill säga 
att en 50 % punkt på plåten är 50 %. Kompensationskurvan används för att kompensera 
för tonvärdesökningen i pressen. 

I Apogee finns tabeller som visar vad rastervärdena på tryckplåten ska vara efter 
att aktuell kompensationskurva för punktförstoring har applicerats för att det ska 
resultera i ISO-godkänt tryck.   

För att kontrollera plåtens uniformitet så körs plåtar för Cyan, Magenta, Gul och 
Svart ut. Dessa mäts sedan upp med plåtdensitometern för att säkerställa att samma 
värden erhålls över hela plåten. (Se bilaga F) En avvikelse på 2 % vad gäller variationer 
på tryckplåten tolereras. 

Jernström Offset har valt att använda sig av följande rastervinklar: C=75, M=45, 
Y=0 och K=15, då de trycker mycket hudtonsbilder och upplever att dessa rastervinklar 
fungerar bäst för detta ändamål.

Kontroll av plåtens största/minsta punkt samt punktsammanslagning görs ej. 
Det finns inga rutiner för kalibrering och service av plåtdensitometern och 

kalibrering av CtP:n utförs endast då resultatet inte är godtagbart. 2

Valda rastertätheter hos Jernström Offset:
Bestruket papper   175 lpi
Obestruket papper 150 lpi

3.2.6 Tryckprocess
Jernström Offset har två arkpressar av typen Man Roland 700. Till dessa finns tillhörande 

kontrollbord där densitetsmätning och inställning av pressen sker.
Densitometern på kontrollbordet kalibrerar sig själv mot en vit yta inför varje ny 

mätning. Om kalibreringen misslyckas eller om en lampa gått sönder säger instrumentet 
ifrån. Vid sådana fel måste leverantören av instrumentet kontaktas. 

Vid byte av insatsvaror som exempelvis färg och gummiduk måste en ny profil 
till tryckpressen framställas. Då kontaktas en konsult som genomför en så kallad 
profiltryckning. Detta görs genom att en testkarta bestående av två kilar trycks. 
Dessa består av 100% cyan och 100% magenta respektive 100% gul och 100% svart, 
vilket resulterar i att olika densitetsvärden erhålls på det tryckta arket. (Se bilaga G) 
Testarket innehåller även fulltonsfält i cyan, magenta, gul samt svart längs med arket. 
Mätfälten mäts sedan upp med en SpektroDens samt kontrollbordets densitometer.
Detta för att se vilka densitetsvärden som ska användas för att få CIE L*a*b*- 
värden med lägsta ΔE värden gentemot referensvärdena i FOGRA 39. Detta är 
enda gången kolorimetrisk kontroll utförs. Därefter trycks testark innehållande bilder av 
olika karaktär samt ett antal mätfält av olika slag för att göra en objektiv och subjektiv 
bedömning av de inställningar som gjorts. (Se bilaga E) Dessa testark skrivs även ut 
på Epson-skrivaren och jämförs därefter både objektivt och subjektivt med testarken 
som tryckts i tryckpressen. 

Enligt CGP bör torktester genomföras, vilket idag inte utförs på företaget.
Jernström Offset har genomfört provtyckningar där de bland annat har undersökt 

Figur 10. Figuren visar tryckpressens 
iläggare.

Figur 9. Figuren visar tryckpressen 
Man Roland 700.

Figur 8. Figuren visar CtP 
anläggningen på Jernström Offset.
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tonvärdesökningen på bestruket och obestruket papper. Provtrycket visade på att de håller 
sig inom godkända toleranser enligt ISO-standard. (Se bilaga H samt I)

Certifierad Grafisk Produktion rekommenderar att mätning bör ske mot svart eller 
vit bakgrund. På Jernström Offset används varken vit eller svart bakgrund som underlag vid 
mätningarna, istället finns där en metallremsa. Detta kompenserar de för genom att vid 
profiltryckning mäta trycken med både en SpektroDens, som mäter mot vit bakgrund, 
samt kontrollbordets densitometer. På så vis erhålls densitetsvärden för pressen som 
överensstämmer med CIE L*a*b*-värden enligt ISO-standard för respektive mätfält. 

Enligt CGP ska alla rasterpunkter mellan 3 % och 97 % reproduceras konsekvent. 
Jernström Offset kontrollerar detta genom att vid profiltryckning trycka mätfält från 1 
% till 100 %. (Se Bilaga E)

Jernström Offset använder CIP3-filer, vilka innehåller information om exempelvis format, 
färgmängd och färgkurva för respektive plåt. Informationen i CIP3-filen läggs in av prepress.

Tryckeriet använder en mängd olika papperskvaliteter i sin produktion, både 
standardiserade och icke-standardiserade papperstyper, beroende på vad kunden 
efterfrågar. De har dock inte några densitetsvärden för de icke-standardiserade 
papperstyperna.

På tryckarken finns en mätstripp innehållande Cyan, Magenta, Gul och Svart i 
50 % och 100 % ton samt gråbalansfält. Dock saknas mätfält för Röd, Grön och Blå, 
vilka är viktiga vid kontroll av trappning. Mätning av trappning sker endast vid den 
tidigare nämnda profiltryckningen. Var 5:e till 10:e minut tas ett ark ut ur pressen 
och mäts upp med kontrollbordets densitometer. Samtidigt utförs också en visuell 

Figur 12. Figuren visar kontroll-
bordets densitometer.

Figur 11. Figuren visar tryckpressens 
styrsystem.

JO
_B

es
tru

ke
t_

08
11

21
.in

dd

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Bestr Silk c 175 lpicmy ISO coated v2 Bestr Silk y 175 lpi

Punktförstoring

0%
0%

Punktförstoring Bestruket silk vs ISO Coated V2

Färgmättnad ISO vs Bestruket silk

Bestr Silk m 175 lpik ISO coated v2 Bestr Silk k 175 lpi

ISO 12647-2
papper 2 (wb) Bestruket silk 

Procentvärde i 
okompenserad 

datorfil.

Figur 13. Figuren visar tonvärdesökningskurvan för bestruket papper.
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kontroll mellan tryck och förprovtryck. Vid detta tillfälle kontrolleras det även med 
hjälp av lupp om misspass, hyssjning eller dubblering uppträder. Även färgfall och 
densitetsvariationer kan upptäckas genom visuell kontroll eller vid densitetsmätning. 
Resultaten från densitetsmätningarna jämförs med börvärden vilka är baserade på 
FOGRA 39. Mätningarna sparas sedan i systemet för användning vid eventuella 
reklamationer eller tilltryck. Idag sparas dock endast de två senaste mätningarna från 
varje tryckning, för att spara fler mätningar behövs datorer med större lagringskapacitet. 

Enligt CGP bör registertoleransen ligga på ca 0,1 mm. Jernström Offset anser 
att de har en tolerans på mindre än 0,1 mm om CtPn exponerar korrekt och om 
tryckpressen trycker optimalt.

Då Jernström Offset endast använder presslack på ca 20% av alla trycksaker så är 
det inte nödvändigt att använda CtP-kurvor anpassade för tryck med lack, vilket de 
heller inte gör.

Tryckarna utför dagligen en kontroll av fuktvattnet. De kontrollerar då att fuktvattnets 
temperatur, konduktivitet och IPA iblandning ligger inom uppsatta toleranser. I dagsläget 
utförs en mer grundlig kontroll av fuktvattnet var tredje månad, vilket då genomförs 
av färgleverantören. 

Det finns inga rutiner för kontroll och service av mätinstrumentet. 2,3,4,5

3.2.7 Kvalitetsuppföljning (reklamationer, avvikelser)
Prepresschefen är kvalitetsansvarig för allt som lämnar Jernström Offset. Idag finns 
inga fastställda rutiner för hantering av reklamationer på företaget. Orsaksanalys 
sker, men ej på ett organiserat sätt, då det finns många olika felkällor inom grafisk 
produktion. Om kunden inte är nöjd så utreds och åtgärdas detta så att kunden blir 
nöjd. För att underlätta vid eventuella reklamationer så sparas samtliga ordrar samt 
historik från produktionen, som till exempel mätdata och antal tryckta ark, i Apogee 
fram tills det att fakturan är betald. Dock sparas inte plåtdata, då felaktiga plåtar som 
upptäcks ej går ut i produktion. Denna data anses därför av företaget vara överflödig. 
Ansvarig för den reklamerade produkten är den projektledare som tidigare ansvarat 
för trycksaken. Denne tar hand om kundkontakten och tar eventuellt hjälp av berörd 
personal för att lösa problemet. 

Avvikelserna tas om hand när de uppkommer, men inga rutiner för granskning 
av dessa finns. Det finns heller inte några rutiner för orsaksanalys samt rutiner för 
att förhindra återupprepning av fel. Kommunikation gällande korrigerande åtgärder 
sker endast muntligt. Ingen dokumentation över dessa finns. 1,2

3.3 Brev
För att ta reda på kundernas kännedom om Certifierad Grafisk Produktion, samt deras 
åsikter angående certifieringen, sammanställdes ett frågeformulär som skulle skickas 
ut till tio av Jernström Offsets kunder. För att underlätta sammanställningen av svaren 
består frågeformuläret av endast tre stycken kryssfrågor. (Se bilaga J)

Figur 15. Figuren visar en lupp som 
används vid visuell kontroll..

Figur 14. Figuren visar ett testark 
som amvänds vid profiltryckning.
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4. Resultat
4.1 Förslag till dokumentation för Jernström Offset 
För att erhålla certifieringen Certifierad Grafisk Produktion krävs en dokumentation 
innehållande rutiner och instruktioner för de olika delmomenten i produktionen. Vi 
har i och med detta examensarbete utarbetat ett förslag som visar på hur en sådan 
dokumentation för Jernström Offset skulle kunna se ut.

4.1.1 Betraktningsljus och omgivningsljus
Att tänka på vid betraktning:

Det tar några minuter för ljusröret att avge rätt ljus. Slå därför om möjligt på •	
ljusröret en stund innan användning.
Stäng ute alla felaktiga ljuskällor som kan påverka färgtemperaturen.•	

Ska två versioner av samma motiv jämföras ska dessa två hållas med ett avstånd av 
ca 10 cm mellan varandra. Att lägga den ena på den andra är ej korrekt, då processen 
inte kan hålla så små toleranser.

4.1.1.1 Kontroll och mätning av ljuskällor
Godkända värden för betraktningsljus är:

Färgtemperatur: 5000 K.•	
Spektral fördelning: Ra-index minst 90, helst över 95.•	
Ljusstyrka (luminans): 1500–2500 lux.•	

Det är viktigt att det omgivande ljuset i rummet är korrekt. Detta för att en riktig 
bedömning av digitalt material på skärm, provtryck samt tryck ska kunna genomföras.

Korrekta värden för omgivningsljus i rummet är:
Färgtemperatur: 5000 K•	
Spektral fördelning: Ra-index >90.•	
Ljusstyrka i rum (luminans): 32–64 Lux.•	

Att tänka på vid mätning av ljuskällor:
Kalibrera instrumentet.•	
Det tar några minuter för ljusröret att avge rätt ljus. Slå därför på ljusröret en •	
stund innan mätning.
Stäng ute alla felaktiga ljuskällor som kan påverka färgtemperaturen.•	

4.1.1.2 Byte av ljuskällor
Ljusrören i alla armaturer som används för betraktning av original, förprovtryck och 
tryck ska bytas var 6:e månad eftersom rekommendationerna för tvåskift lyder så. 

Byte sker varje år på följande datum: 
1/3•	
1/9•	

I samband med byte av ljusrören ska kontroll och mätning av dessa ske för att säkerställa 
att ljusrören avger korrekt ljus. Mätning utförs med Eye-One (spektrofotometer).
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Efter byte och kontroll av ljusrören ska detta dokumenteras genom signatur på 
uppsatt lista i betrakningsrummet.

Ansvarig för byte samt mätning med spektrofotometer av ljusrör är prepresschefen.

4.1.2 Digitalt material

4.1.2.1 Kontroll av inkommande material
Det är viktigt att tidigt upptäcka avvikelser mot order i inkommande material och ge 
projektledaren möjlighet att agera på avvikelsen. Avvikelser kan skapa problem senare 
i produktionen, exempelvis om formatet är större än definierat.

Kontrollera det digitala materialet från kunden och jämför med arbetsordern med 
avseende på nedanstående punkter:

Dokumenttyp (öppet dokument eller PDF).•	
Dokumentformat (storlek och liggande/stående).•	
Omfång (antal sidor).•	
Färger (antal och eventuella PMS-nummer).•	

Avvikelser ska rapporteras till den ansvarige projektledaren.
Alla orderkuvert som lämnas in på prepress ska av projektledaren vara försedda 

med checklista.

4.1.2.2 Mottagande av PDF
I första hand tas tryckoptimerade PDF:er emot, skapade med hjälp av Jernström Offsets 
<.joboptions>. Övriga PDF-versioner kan även tas emot, men rekommenderas ej.

4.1.2.3 Färginställningar
Korrekta färginställningar är en grundläggande förutsättning vid bildskärmsarbete. 

Följande färginställningar ska användas i Adobes programvaror:



Ida Granholm
Sofie Räms
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Introduktion till Certifierad Grafisk Produktion på Jernström Offset

26

4.1.2.4 Dokumentberedning
Om inkommande material inte är en tryckoptimerad PDF måste detta skapas. 

Följande typer av dokument hanteras för trycksaksproduktion:
Indesign.•	
Quark XPress.•	

Andra dokument än ovanstående ska ej betraktas som ett acceptabelt underlag. Om 
annat material inkommer ska projektledare kontaktas. Denne ansvarar därefter för 
fortsatta åtgärder.

Bilder ska kontrolleras och justeras ur ett tryckbarhetsperspektiv, vilket innebär:
Kontrollera/justera vitpunkten så att det inte finns ”hål” i bilden.•	
Kontrollera/justera kontrasten så att bilden ser bra ut.•	
Kontrollera/addera skärpa så att bilden ser bra ut.•	
Separera med för bilden och papperet korrekt ICC-profil.•	

Illustrationer
Illustrationer kontrolleras genom preflight. Vid fel ska kunden kontaktas och nytt 
material begäras.

4.1.2.5 ICC-profiler
Olika ICC-profiler används för bestruket och obestruket papper. Prepresschefen ansvarar 
för att all personal på prepressavdelningen känner till vilka ICC-profiler som är aktuella. 
Prepresschefen ansvarar även för att projektledare och berörda kunder informeras om 
eventuella uppdateringar av ICC-profiler.

Prepresschefen ansvarar för att ICC-profilerna är anpassade för respektive ut-enhet. 
Förändras någon parameter som leder till att ICC-profilerna blir inaktuella är det prepresschefens 
ansvar att se till att det omedelbart tas fram nya sådana, baserade på de nya förutsättningarna.

Vid mottagande av färdig CMYK:at material kontrollerar prepress färgmängden i 
dokumentet. Om maximal färgmängd ej överskrids körs plåtar ut. I annat fall kontaktar 
prepressoperatören projektledaren som i sin tur tar kontakt med kunden.

Rekommenderad maximal färgmängd:
Arkoffset, bestruket papper  300 %•	
Arkoffset, obestruket papper  240 %•	

4.1.2.6 PDF enligt instruktion
Då PDF:en är grunden i det arbetsflöde som används är det viktigt att denna skapas 
enligt standard. 

Följande version av PDF rekommenderas:
PDF/X-3 •	

Prepresschefen ansvarar för att personalen har rätt versioner av <.joboptions> tillgänglig.

4.1.3 Bildskärmar för färgbetraktning
För att kunna göra en korrekt bedömning av digitalt material på skärm, framför allt 
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vad gäller färg, ska regelbunden kalibrering och validering av bildskärmar utföras.

4.1.3.1 Kalibrering
Skärmkalibrering ska ske varje måndag jämna veckor med programvaran 
ColorNavigator samt mätinstrumentet Eye-One.

Följande värden gäller vid skärmkalibrering:
Färgtemperatur: 5000 K.•	
Gamma: 2,2.•	
Ljusstyrka för svartpunkt: 0,6 cd/m².•	
Ljusstyrka: 160 cd/m².•	

Varje person ansvarar för kalibrering av sin skärm.

Att tänka på vid skärmkalibrering: 
Skärmen bör vara påslagen minst en halvtimme innan kalibrering utförs, då •	
det tar en stund för skärmen att komma upp i rätt ljusstyrka.
Skärmsläckaren ska vara avstängd vid kalibrering.•	
En rapport från kalibreringen ska sparas.•	

4.1.3.2 Validering
Efter utförd kalibrering ska validering ske med hjälp av UDACT från UGRA. Med hjälp 
av denna programvara kan kvaliteten på skärmen och skärmkalibreringen kontrolleras.

4.1.4 Pappersbaserade förprovtryck
Förprovtrycket ska simulera slutresultatet i tryckpressarna och ge en möjlighet att i 
förväg agera på felaktigheter. För att beslutsunderlaget ska vara pålitligt måste kvaliteten 
regelbundet kontrolleras vid varje utskrift.

4.1.4.1 Mätning
Alla förprovtryck som skrivs ut ska innehålla en färgstripp av typen FOGRA Media 
Wedge. Denna färgstripp ska klippas ut ur arket och läggas i mätroboten. Mätning ska 
sedan utföras med Eye-One. Resultatet från mätningen ska jämföras med ett börvärde 
baserat på FOGRA och sedan sparas som en digital rapport lokalt på den anslutna 
datorn. Rapportfilen döps till <ordernummer>.txt.

Enligt CGP ska de kolormetriska värdena ligga innanför angivna toleranser för 
digitala förprovtryck.

Toleranser för ett digitalt förprovtryck är:
Primärfärger (CMYK): max ΔE 5 (ΔH 2,5).•	
Maximal färgskillnad för en enskild färgruta: ΔE 6.•	
Maximal genomsnittlig färgavvikelse för alla färgfält: ΔE 3.•	
Maximal färgavvikelse för gråbalansfärgrutorna: ΔH 1,5.•	
Maximal avvikelse från pappersvitt: ΔE 3.•	

Om mätresultatet inte är godkänt, gör följande:
Upprepa mätningen ytterliggare en gång på samma utskrift. •	
Kontrollera luftfuktigheten i rummet.•	
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Om felet kvarstår, kör rengöringsprogrammet på skrivaren, skriv ut ett nytt •	
färgprov och mät detta.
Kalibrera skrivaren.•	
Om felet fortfarande kvarstår, kontakta prepresschefen som ansvarar för att ta •	
kontakt med berörda leverantörer så att felet kan åtgärdas.

4.1.4.2 Kalibrering
Vid processförändring och avvikelser i mätresultaten ska kalibrering av Epson 
skrivaren utföras. 

Ansvarig för kalibrering är prepresschefen.

4.1.5 Tryckformsframställning
Det är viktigt att plåtarna kontrolleras innan tryck för att säkerställa att dessa är 
korrekta. På detta sätt kan det vid eventuella fel uteslutas att plåtarna är orsaken till 
felaktigheten.

4.1.5.1 Mätning
Mätning av tryckplåt ska utföras vid varje jobb på första och sista plåten. Detta genom 
att mäta upp en plåtkontrollstripp innehållande 10 %, 25 %, 50 %, 75 % och 90 % fält 
med plåtdensitometer.  

Om mätresultatet inte är godkänt, gör följande:
Upprepa mätningen en gång på samma plåt. •	
Kontrollera att exponeringsvärdena och kompensationskurvorna stämmer. •	
Prova att köra ut en ny plåt från en ny batch.•	
Om felet fortfarande kvarstår, ta kontakt med berörda leverantörer så att felet •	
kan åtgärdas.

Ansvarig för mätning av plåt är den prepressoperatör som kört ut de aktuella plåtarna. 

4.1.6 Projektledning
Projektledaren är länken mellan kunderna och företaget. I dennes arbete ingår att 
ha kontakt med kunder och se till att all information som behövs för produktion 
finns tillgänglig. 

4.1.6.1 Orderberedning
Orderberedning innebär att ordern registreras i affärssystemet Biet. Efter detta kan 
produktion planeras. 

På arbetsorden ska, förutom tryckdelarna, även följande framgå:
Tid för inkommande material.•	
Tid för leverans av PDF, plotter eller förprovtryck.•	
Tid för tryckning.•	
Tid för transport till bokbinderi.•	
Tid för leverans.•	
Vart det inkommande materialet anländer.•	
Rastertyp och rastertäthet.•	
Vilken ICC-profil som ska användas (bestruket eller obestruket).•	
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Underlag som ska lämnas till respektive avdelningschef:
Arbetsorder   Lämnas till tryckerichef•	
Pappersbeställning  Lämnas till tryckerichef•	
Bokbinderibeställning  Lämnas till tryckerichef•	
Prepressorder  Lämnas till prepresschef•	

Information rörande ordern ska:
I första hand skrivas in i affärssystemet.•	
I andra hand skrivas för hand på de utskrivna ordrarna.•	

4.1.6.2 Inkommande material
När materialet anländer ska beställning och checklista kopplat till ordern lämnas till 
prepressavdelningen. Eventuellt fysiskt material läggs i orderkuvertet.

4.1.6.3 Justering av order
Om inkommande material från kunden inte överensstämmer med order ska ändringar 
skrivas in i affärssystemet Biet. Detta för att säkerställa att underlaget är korrekt för 
kommande produktionsfaser.

Instruktion
Ändra uppgifterna i affärssystemet så att de stämmer överens med verkligheten. Om 
kostnaderna påverkas ska en ny orderbekräftelse skickas till kund.

4.1.6.4 Kontroll av produktionsresurser
Kontroll av produktionsresurser görs för att säkerställa möjligheten att leverera enligt 
kundens önskemål.

Instruktion
Finns det frågetecken kring företagets möjlighet att leverera underlaget i en förfrågan 
ansvarar projektledaren för att kontrollera tillgängliga resurser med ansvariga för 
prepress och tryckeri.

4.1.6.5 Återkoppling
Om det finns frågetecken eller direkta hinder för produktionsavdelningarna prepress 
och tryckeri att genomföra ordern enligt projektledarens beställning ska projektledaren 
underrättas om detta.

En bekräftelse på att ordern kan produceras enligt beställning erhålls på det 
dagliga avstämningsmötet. På mötet närvarar samtliga projektledare, prepresschef 
samt tryckerichef.

4.1.6.6 Godkännande av rippad utskjuten fil
Genom att säkerställa korrektheten i utskjutningar undviks fel som annars skulle 
generera kostnader i form av extra plåtar och eventuella omtryck.

Instruktion
Prepressoperatören mailar en lågupplöst PDF på utskjutningen till ansvarig projektledare. 
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Projektledaren agerar genom att:
Godkänna utskjutningen genom att markera avsedd ruta på checklistan.•	

Eller
Ta kontakt med operatören som gör eventuella justeringar i utskjutningen.•	

4.1.7 Tryckprocess

Mätningar och visuella kontroller av tryck ska ske kontinuerligt för att säkerställa 
att tryckning sker i enlighet med ISO-standard.  Arkets mätstripp mäts upp med 
pressens densitometer. 

4.1.7.1 Kontroll och mätning
Kontroll ska göras av:

Punktförstoring•	
Gråbalans •	
Pass •	
Hyssjning  •	
Dubblering •	
Densitetsvariationer •	

För aktuella värden, se sammanställningen av senast utförda profiltryckning.

Vid avvikelser större än tillåtet ska följande göras:
Tryckoperatören utför felsökning av maskinen.•	
Tryckoperatören försöker lösa problemet.•	
Om felet kvarstår kontaktar tryckoperatören kvalitetsansvarig och kontaktar service.•	

4.1.7.2 Byte av insatsvaror
Vid byte av insatsvaror som till exempel färg och gummiduk ska tester med speciellt 
framtagna testark genomföras för att ställa in pressen korrekt. 

4.1.7.3 Kontroll av fuktvatten
Tryckoperatören ansvarar för daglig kontroll av fuktvattnet, med avseende på 
temperatur, konduktivitet samt iblandning av IPA. 

Korrekta värden för fuktvatten:
Temperatur:   8°C•	
Konduktivitet:  1800 µS/cm•	
IPA iblandning: 4,5% •	

Vid avvikelser större än tillåtet ska en felsökning göras. Vid behov byts fuktvattnet ut. 
En gång i månaden ska en fullständig kontroll av fuktvattnet utföras av färgleverantören.
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4.1.8 Reklamationer

Vid reklamationer ska orsaksanalys utföras för att fastställa källan till problemet.

Instruktion
Kontrollera mot sparade data huruvida slutresultatet avviker från ISO-standard eller 
inte. Om slutresultatet avviker från ISO-standard ska det avgöras var i processen 
avvikelsen uppstår. Andra typer av fel hanteras utifrån felets typ.

Ansvarig
Ansvarig för hantering av reklamationer gentemot kunden är i första hand projektledaren 
som har hanterat den aktuella orden och i andra hand platschefen. Projektledaren 
använder prepresschef och tryckerichef som resurser i reklamationsabetet.

4.1.9 Mätinstrument
För att säkerställa att mätinstrumentens funktion är god samt för att förlänga deras 
livslängd ska service genomföras regelbundet enligt leverantörens specifikation.

Instruktion
Mätinstrumenten ska lämnas in för service vartannat år. 

Följande mäninstrument ska lämnas in på service:
Spektrofotometer Eye-One från X-rite.•	
Plåtdensitometer från Techkon.•	
Densitometer i pressen från Man Roland.•	
SpektroDens från Techkon.•	

Ansvarig
Prepresschefen ansvarar för att service genomförs på samtliga mätinstrument.

4.2 Brev
Då Jernström Offset av okänd anledning beslutade att inte skicka ut brevet som 
planerat, så kunde heller ingen sammanställning av kundernas svar genomför
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5. Analys och slutsatser 

5.1 Förslag till förbättringsåtgärder 
För att uppfylla kraven för certifiering enligt Certifierad Grafisk Produktion har 
vi sammanställt förslag på förbättringsåtgärder som kan genomföras hos Jernström 
Offset. Alla våra förslag är grundade på krav samt rekommendationer från CGP.

5.1.1 Betraktningsljus och omgivningsljus
För att stänga ute störande ljus i betraktningsrummet bör ett neutralt grått draperi  
införskaffas och sättas upp för ingången. 

Vidare bör felaktiga spotlights och de två taklamporna på prepress bytas ut till 
ljuskällor med korrekt ljus och persinner sättas upp för fönstren invid tryckpressarna 
för att de visuella bedömningarna ska kunna utföras på ett korrekt sätt.

Det bör finnas rutiner samt instruktioner för mätning och kontroll av betraktningsljus 
samt byte av dessa enligt rekommenderade tidsintervaller. Vidare bör det även finnas 
bestämmelser gällande vem som är ansvarig för att detta genomförs.

Rutiner för service av spektrofotometer bör införas. Det bör även fastställas vem 
som är ansvarig för att detta genomförs.

5.1.2 Digitalt material
En extern checklista för kunder bör sammanställas och därefter läggas ut på Jernström 
Offsets webbsida för att på så sätt bli lättillgänglig för kunderna. Denna checklista 
ska innehålla instruktioner för hur material ska levereras, exempelvis gällande filformat, 
bildupplösning, utfall, typsnitt samt färger. 

5.1.3 Bildskärmar för färgbetraktning
Interiören på prepressavdelningen består till stor del av trämaterial, vilket innebär att 
de allmänna rekommendationerna från den grafiska branschen om en neutral omgivning 
ej efterföljs. Därför bör neutrala gardiner för fönstren sättas upp, de grönaktiga skrivbords-
skivorna bytas ut mot neutrala sådana och väggarna målas med korrekt NCS färg, det 
vill säga NCS 2500-3000. Då det är en aning mörkt i rummet bör även en taklampa 
med korrekt ljus sättas upp. 

Rutiner för när och hur ofta kalibrering ska utföras samt riktlinjer för hur detta ska 
gå till måste införas. Jernström Offset följer inte riktigt CGP:s rekommendationer 
gällande kalibreringsinställningar. Om de vill göra detta så bör de ändra ljusstyrkan 
för svartpunkt från 0,4 cd/m² till 0,6 cd/m². De bör även ändra ljusstyrkan på skärmen 
från 120 cd/m² till 160 cd/m². Som tidigare nämts använder Jernström Offset ett 
gammavärde på 2,2. Tester utförda av UGRA har dock visat att ett gammavärde 
på 1,8 tecknar ut skuggor lite bättre än ett gammavärde på 2,2. Detta kan vara ett 
alternativ för Jernström Offset då de har uttryckt en önskan om att tydligare kunna 
urskilja detaljer i mörka partier.

En valideringsfunktion liknande UDACT bör införskaffas och användas regelbundet 
för att säkerställa att de utförda skärmkalibreringarna är korrekta. 

5.1.4 Pappersbaserade förprovtryck
En visuell kontroll av förprovtrycken bör genomföras av prepressoperatören i samband 
med uppmätning för att säkerställa att dessa ser bra ut ur ett subjektivt perspektiv. 
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Det vore även bra att genomföra en kontroll utav färgseendet på hela personalen. På 
så vis skulle alla kunna bli medvetna om vilka eventuella färgområden de brister i, så 
att de kan ha detta i åtanke vid visuella kontroller.

Enligt CGP ska uppgifter om typ av bläck, ICC-profil, papperstyp och datum  
finnas med på förprovtrycket. Även rekommendationer till kund gällande betraktaning 
av förprovtrycken i korrekt belysning är lämpligt att ta med.

Fastställda rutiner för kalibrering av förprovtrycksanläggningen bör finnas. Detta 
skulle till exempel kunna utföras varje måndag morgon av den prepressoperatör som 
arbetar morgonskiftet.

5.1.5 Tryckformsframställning
Enligt CGP bör en plåtkontrollstripp för regelbunden användning finnas. Detta är 
något som Jernström Offset bör införa då de i dagsläget saknar en sådan. Denna ska 
innehålla element för visuell kontroll av mellantoner, mätfält i steg om 5 % eller 10 %, 
högdagrar och skuggpartier för bedömning av tonskalans ytterområden och positiva 
samt negativa hårkors eller ”stjärnmarkeringar” för bedömning av riktningsberoende 
deformering av tryckbilden. Lämpligt är även att plåtkontrollstrippen innehåller 
element både med och utan pålagd kompensationskurva för punktförstoring, då detta 
ger möjlighet till kontroll av CtP:ns stabilitet och linjärisering samt för att säkerställa 
att rätt kompensationskurva används. 

Varje person på prepress bör själv kontrollera de plåtar som denne kör ut. Förslagsvis 
skulle exempelvis den första och sista plåten för varje trycksak kunna kontrolleras. En 
checklista för plåtkontroll skulle även underlätta vid denna kontroll. 

Enligt CGP bör en visuell exponeringskontroll samt kontroll av största/minsta 
punkt samt punksammanslagning göras.

Rutiner för kalibrering av CtP anläggningen bör införas och en ansvarig person 
för detta utses.

Rutiner för kalibrering och service för plåtdensitometern bör införas. Det bör även 
fastställas vem som är ansvarig för detta.

5.1.6 Tryckprocess
Mätstrippen som finns med på tryckarken bör förutom Cyan, Magenta, Gul och Svart 
även innehålla mätfält för Röd, Grön och Blå så att trappning kan kontrolleras.

Även om densitometern i tryckpressen är självkalibrerande och anses stabil så bör 
rutiner för service finnas för att kontrollera att denna fungerar korrekt.

För att utreda hur densitetsvärdena uppmätta på våt tryckfärg förhåller sig till 
respektive uppmätta värden på torr tryckfärg bör torktester genomföras. Detta på 
grund av att färgens densitet förändras från det att den läggs på papperet tills det 
att den har torkat. 

Trycktester skulle kunna genomföras för att fastställa vilka densitetsvärden som 

10% 10% 10% 10% 25% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 50% 75% 90%75% 90%75% 90%75% 90%

10% 25% 50% 75% 90%

Figur 16. Mätkontrollstrippar för plåt  framtagna av Jernström Offset.
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gäller för icke-standardiserat papper. Hur detta går till finns att läsa i CGP-materialet.
En fullständig kontroll av fuktvattnet bör genomföras varje månad istället för var 

tredje månad för att säkerställa att fuktvattnet är stabilt och håller god kvalitet. 

5.1.7 Kvalitetsuppföljning (reklamationer, avvikelser)
Jernström Offset saknar idag rutiner för hantering av reklamationer, vilket måste 
införas. De bör även införa rutiner för granskning av avvikelser samt rutiner för hur 
orsaksanalyser ska genomföras. Detta för att undersöka de eventuella fel som uppkommer 
och säkerställa att dessa inte återupprepas i framtiden. Sedan bör de istället för att 
endast muntligt kommunicera ut de korrigerande åtgärderna vid reklamationer och 
avvikelser även dokumentera dessa så att alla på företaget när som helst kan ta del av 
informationen.

Slutligen bör kvalitetsrapporter regelbundet göras utifrån insamlad data från 
produktionen. Därför bör även mätdata från tryckformsframställningen sparas och 
ingå i kvalitetsrapporter. Dessa rapporter kan sedan vara till hjälp vid till exempel 
reklamationshantering samt beräkning av förbrukningsmaterial.

5.2 Brev
Som nämnts tidigare skickades brevet aldrig ut till kunderna. Detta var synd, då 
det hade varit intressant att se hur stor kännedom kunderna har om Certifierad 
Grafisk Produktion och om de tycker att en sådan certifiering är nödvändig. Men 
utav egna erfarenheter kan vi dra slutsatsen att kunskapen om CGP inte verkar vara 
särskilt stor inom den grafiska branschen. För att öka medvetenheten om Certifierad 
Grafisk Produktion borde därför mer marknadsföring genomföras, riktat både till 
tryckerier och dess kunder.

5.3 Diskussion om Certifierad Grafisk Produktion
Efter att vi studerat materialet som getts ut av Sveriges Grafiska Medieförening om 
Certifierad Grafisk Produktion upplevde vi materialet som något svårförståeligt och 
osammanhängande. Detta ledde i sin tur att en överskådlig bild av vad CGP innebär 
var svår att få. Det var ofta otydligt vilka delar av materialet som krävdes för certifiering 
samt vilka delar som endast var rekommendationer. Även bedömningsgrunderna 
var svåra att förstå då det inte gick att finna någon förklaring till ett flertal av dessa 
någonstans i materialet. Vi hade gärna sett att den tekniska referensen och översikten hade 
kopplats ihop på ett mer pedagogiskt och strukturerat sätt, med fler förklarande texter. 

Enkla fel som lätt hade kunnat upptäckas vid korrekturläsning gör att broschyrerna 
ej känns särskilt genomarbetade. Till exempel var en del diagram och tabeller felaktiga 
samt missvisande. 

En ny och mer genomarbetad version av Certifierad Grafisk Produktion, bättre 
anpassad för tryckerier, bör tas fram.
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5.4 Sammanfattning
Nedan följer de viktigaste punkterna som vi anser att Jernström Offset bör åtgärda.

Korrekt ljusförhållande och neutral omgivning där betraktning och behandling •	
av grafiskt material sker.
En extrern checklista för kunder.•	
Rutiner och instruktioner för skärmkalibrering och validering.•	
Rutiner för service av mätinstrument.•	
Förprovtrycket ska innehålla informationen om bläck, papperstyp, simulerade •	
tryckförhållanden och datum för utskrift.
Rutiner för kalibrering av förprovtrycksanläggning.•	
Plårkontrollstripp och rutiner för mätning av denna.•	
Rutiner för kalibrering av CtP-anläggning.•	
Mätstripp innehållande mätfält i RGB för kontroll av trappning.•	
Rutiner för reklamationer, avvikelser.•	
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1. Betraktningsljus och omgivningsljus

1. Var sker betraktning av förprovtryck? 

2. Hur ofta utförs byte av betraktningsbelysning? 

3. Vem ansvarar för byte av lysrör? 

4. Sker mätning i samband med detta eller litar man på att de avger korrekt ljus? 

5. Om mätning utförs: 

Vilket mätinstrument används? 

Vem ansvarar för detta? 

Vilka åtgärder vidtas om mätresultatet inte blir korrekt? 

Finns rutiner för service av mätinstrumentet? 

2. Digitalt material

6. Finns externa och interna checklistor? 

Om ja;  

Vad innehåller dessa? 

7. Vilka PDF:er kan tas emot? 

8. Vilka öppna dokument kan tas emot?  

9. Finns rutiner för filkontroll? 

10. Finns rutiner för kontrollrapportering av order? 

11. Vilka arbetsmoment utförs om öppet dokument inkommer? 

12. Utförs preflight och i sådana fall när? 

13. Vilka åtgärder vidtas om det digitala materialet avviker från order? 

Bilaga A - Frågor



14. Vilken maximal färgmängd används för bestruket respektive obestruket papper? 

15. Vilka ICC profiler används och hur ofta uppdateras dessa?  

16. Vem ansvarar för uppdatering av ICC profilerna? 

17. Vilka PDF versioner kan RIPPEN ta emot? 

3. Bildskärmar för bildbetraktning

18. Vilket märke används på bildskärmarna och hur gamla är dessa? 

19. Hur ofta utförs skärmkalibrering? 

20. Vem ansvarar för att skärmkalibrering utförs? 

21. Vilken programvara används vid kalibrering? 

22. Vilket mätinstrument används vid kalibrering? 

23. Finns instruktioner på hur skärmkalibrering ska utföras samt vilka inställningar som ska användas? 

24. Sparas en rapport från kalibreringen? 

25. Utförs validering efter genomförd kalibrering med hjälp av UDACT eller likande? 

26. Finns rutiner för service av mätinstrumentet? 

4. Pappersbaserade förprovtryck

27. Vilken skrivare körs förprovtrycken ut på? 

28. Vilket papper används för förprovtrycken? 

29. Utförs objektiv och subjektiv kontroll av förprovtrycket? 

30. Används FOGRA Media Wedge eller liknande? 

31. Vilket instrument används för uppmätning av förprovtryck? 

32. Vilka rutiner finns då mätresultatet inte blir korrekt? 

33. Finns rutiner för service av mätinstrumentet? 



34. Håller sig mätvärderna innanför godkända toleransområden gentemot ISO standard? 

35. Vet prepresspersonalen vilka toleransgränser som gäller? 

36. Finns information på förprovtrycken vad gäller: 

Typ av bläck? 

Vilka tryckförhållanden som simulerats (ICC profil och papperstyp)? 

Datum för utskriften? 

37. Hur ofta utförs kalibrering av förprovtryckskrivaren?  

38. Vem ansvarar för kalibrering av förprovtryckskrivaren?  

39. Har färgseendet på personalen testats? 

 

5. Tryckformsframställning

40. Vilken typ av plåt används? 

41. Finns möjlighet att rippa och exponera en PDF/X-fil? 

42. Vilken rastertäthet används? 

43. Används plåtkontrollstripp? 

Om ja; 

Används mätstripp både med och utan kompensationskurva för punktförstoring? 

44. Hur ofta utförs kontroll av plåt? 

45. Vem ansvarar för att kontroll av plåt utförs? 

46. Hur stora avvikelser tillåts på plåten? 

47. Vilka rutiner finns då mätresultatet inte blir korrekt? 

48. Vilket instrument används för kontroll av plåt? 

49. Finns rutiner för service av instrumentet? 

50. Hur ofta sker kalibrering av CtP:n? 



51. Vem ansvarar för kalibrering av CtP:n? 

52. Används linjäriserins- och/eller kompensationskurva? 

53. Finns det på prepress avdelningen tabeller som visar vad rastervärdena på tryckplåten ska vara efter att 

aktuell kompensationskurva för punktförstoring är applicerad? 

54. Utförs kontroll av plåtens uniformitet? 

6. Tryckprocess

55. Vilka tryckpressar används? 

56. Används CIP3 eller liknande? 

57. Utförs visuella kontroller mellan tryck och förprovtryck med hjälp av testbilder? 

58. Vilka mätfält innehåller mätstrippen? 

59. Utförs kontroll av kolorimetriska värden? 

Om ja; 

Hur ofta sker mätning och kontroll av dessa? 

Vilka rutiner finns då mätresultatet inte blir korrekt? 

Vem ansvarar för mätningarna? 

60. Utförs densitometriska mätningar? 

Om ja; 

Hur ofta sker mätning och kontroll av dessa? 

Vilka rutiner finns då mätresultatet inte blir korrekt? 

Vem ansvarar för mätningarna? 

61. Utförs kontroll av: 

Pass? 

Hyssjning? 



Dubblering? 

Färgfall? 

Densitetsvariationer? 

Trappning? 

62. Hur ofta sker mätning och kontroll av dessa? 

63. Vilka rutiner finns då mätresultatet inte blir korrekt? 

64. Vem ansvarar för mätningarna? 

65. Vilket/vilka mätinstrument används? 

66. Utförs mätningarna online eller offline? 

67. Finns rutiner för service av mätinstrumentet? 

68. Finns dokumentation på att fabrikskalibrering av mätinstrumentet/instrumenten är utförd inom rätt 

tidsintervall? 

69. Mäts det mot svart eller vit bakgrund? 

70. Ligger mätvärdena inom toleranserna för Fogra 39 respektive FOGRA 29? 

71. Ligger mätvärdena inom TVI toleranserna? 

72. Har tryckarna tillgång till målvärden i form av CIELAB- och/eller densitetsvariationer? 

73. Sparas mätningarna för respektive tryckjobb? 

74. Har ni någon registertolerans? 

75. Som minimum ska alla rasterpunkter mellan 3% och 97% reproduceras konsekvent, uppfylls detta? 

76. Finns möjlighet att använda lack vid tryckning? 

Om ja; utförs mest tryckarbeten med eller utan lack? 

Tar man hänsyn till att olika lacker påverkar tryckfärgernas LAB värden och punktförstoring? 

Finns CtP kurvor både för tryckning med och utan lack? 

 



77. Används standardiserat papper? 

Om inte; hur repro anpassas dessa? 

78. Utförs mätning och kontroll av fuktvattnet? 

Om ja; 

Hur ofta utförs kontroll av detta? 

Vem ansvarar för mätning och kontroll? 

Vilka rutiner finns då mätresultatet inte blir korrekt? 

7. Kvalitetsuppföljning

79. Vilka rutiner finns för hantering av reklamationer? 

80. Utförs någon slags orsaksanalys vid avvikelser och reklamationer för att se efter var felet ligger? 

81. Finns rutiner för att förhindra upprepning av upptäckta fel? 

82. Finns rutiner för att kommunicera ut korrigerande åtgärder som beslutats om vid tidigare upptäckta fel? 

83. Finns rutiner för validering av enskilda ordrar? 

84. Vem ansvarar för reklamationer? 

85. Vem är kvalitetsansvarig? 

86. Sparas data från de uppmätningar som utförts på förprovtryck, plåt och tryck? 

87. Finns ett system för insamling av data från produktion och kalibrering? 

Om ja; utförs kvalitetsrapporter utifrån denna data? 

Används den insamlade datan vid till exempel reklamationshantering och beräkning av 

förbrukningsmaterial? 



Bilaga B - Jernström Offset arbetsflöde
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Kontroll

Operatör:

 Kontrollerat dokumentformat  Kontrollerat utfall

 Kontrollerat omfång  Kontrollerat färger

Kom ihåg:

Urspar i ryggen för färg/lack på limbunden produkt

Titta där det är möjligt efter 4-färgssvarta texter

Inlaga och omslag har lika mycket i huvudet

Omslag på limmad produkt har minst 15 mm i foten (om det går)

Bakläppen blir max 25 mm (gäller framförallt mindre format, ex. letter)

Draghjälp på de ark där den får plats

 PDF:en körd genom CMS

 Utskjutningen mailad till projektledaren

Förprovtryck / Plåt

 Förprovtrycket kontrollerat  Plåtarna kontrollerade. Uppmätt maxavvikelse:

Slutgodkännande av projektledaren

 Dokument och utskjutning ok. Kör plåt!

Information från projektledare (använd i första hand Biet som informationsbärare)

Bilaga C - Jernström Offset checklista



Bilaga D - Jernström Offset statistik - förprovtryck 

ColorTune Measure proof validation report
Proof Info
Proof Name:
Date: Tue Nov 25 09:11:05 2008
Customer:
Info:
Proofing Device:
Proofing Media:
Proofer Profile:
Quality Map:
Measurement Device:

Reference Info
Reference Name: Fogra39_ISOcheck_reference.txt
Supplier: Fogra39
Description: FOGRA39
Printing Conditions: Offset printing, according to ISO/DIS 12647-2:2004
Press Profile:
Measurement Device: GRETAGMACBETH SpectroChart and SpectroScan, D50, 2 degree, geometry 45/0, no polarisation filter, white backing
Tolerance Definition: ISO12647-7

Score
Overal Score: 97.66%

Specific Scores:
Category dE max dE average dH
All Patches: 4.44 (6.00) 2.55 (3.00)
Media: 2.81 (3.00)
Solid Cyan: 3.32 (5.00) 2.66 (2.50)
Solid Magenta: 3.06 (5.00) 1.85 (2.50)
Solid Yellow: 2.59 (5.00) 1.56 (2.50)
Solid Black: 1.73 (5.00) 0.46 (2.50)
Overprint Red: 3.01 (6.00) 0.55
Overprint Green: 3.82 (6.00) 0.50
Overprint Blue: 3.69 (6.00) 2.17
Grey Balance: 0.95 (1.50)

b*

a*

Reference Gamut Projection
Proof Gamut Projection

Dotgain Cyan Dotgain Magenta

Dotgain Yellow Dotgain Black
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40%
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0%

10%
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Process Color Control

% Score dE
Stimuli Proofing Reference Proof
C M Y K L a b L a b

A01 96.68 100 0 0 0 54.99 -37.00 -49.99 56.61 -34.17 -50.59 3.32 OK
A02 98.07 70 0 0 0 66.86 -24.72 -37.08 67.47 -22.50 -37.39 2.32 OK
A03 98.81 40 0 0 0 79.72 -12.55 -21.72 80.56 -11.55 -22.30 1.43 OK
A04 98.56 20 0 0 0 87.69 -5.79 -11.79 88.64 -5.02 -13.02 1.73 OK
A05 96.94 0 100 0 0 47.98 74.02 -2.94 50.38 73.51 -4.77 3.06 OK
A06 98.02 0 70 0 0 60.84 50.64 -6.71 62.90 49.50 -7.00 2.37 OK
A07 98.96 0 40 0 0 76.42 25.77 -6.91 77.23 26.57 -7.43 1.25 OK
A08 98.69 0 20 0 0 86.14 12.06 -5.23 86.91 12.82 -6.38 1.57 OK
A09 97.41 0 0 100 0 89.02 -4.99 93.00 89.24 -3.34 91.02 2.59 OK
A10 96.89 0 0 70 0 90.35 -4.69 62.54 90.87 -3.63 59.00 3.73 OK
A11 97.73 0 0 40 0 92.20 -3.50 31.15 92.98 -2.76 28.65 2.73 OK
A12 97.41 0 0 20 0 93.61 -1.66 13.30 94.50 -1.20 10.36 3.10 OK
A13 98.27 0 0 0 100 15.99 -0.06 0.01 17.44 0.86 -0.22 1.73 OK
A14 98.58 0 0 0 80 36.61 -0.04 -0.56 36.57 0.20 -2.25 1.71 OK
A15 98.28 0 0 0 60 54.13 -0.13 -1.12 53.78 0.15 -3.13 2.06 OK
A16 98.36 0 0 0 40 69.26 -0.16 -1.97 69.75 0.27 -3.82 1.96 OK
A17 97.96 0 0 0 20 82.77 -0.14 -2.00 83.42 0.60 -4.24 2.45 OK
A18 97.92 0 0 0 10 88.95 -0.06 -2.02 89.44 0.78 -4.32 2.49 OK
A19 95.32 0 0 0 0 95.03 0.01 -2.08 95.82 1.03 -4.57 2.81 OK
A20 97.67 0 40 100 0 71.28 22.12 73.11 71.85 24.22 71.36 2.79 OK
A21 97.18 0 100 40 0 47.73 71.20 16.25 50.28 70.54 14.14 3.38 OK
A22 97.52 40 100 0 0 38.01 55.37 -20.97 40.18 53.95 -22.43 2.98 OK
A23 97.90 40 0 100 0 73.66 -22.85 67.57 73.14 -21.08 65.86 2.52 OK
A24 96.30 100 0 40 0 52.33 -52.32 -20.18 53.75 -48.66 -22.25 4.44 OK
A25 98.13 10 40 40 0 71.20 18.84 17.24 71.66 20.03 15.40 2.24 OK
A26 98.34 20 70 70 0 53.10 37.75 28.99 54.97 37.32 28.45 2.00 OK
B01 97.49 0 100 100 0 46.99 68.03 48.03 49.92 67.96 47.31 3.01 OK
B02 98.03 0 70 70 0 58.51 47.14 37.91 60.63 46.76 36.95 2.36 OK
B03 97.98 0 40 40 0 74.17 22.94 21.41 74.96 24.37 19.62 2.42 OK
B04 97.62 0 20 20 0 84.99 10.02 9.80 85.78 11.13 7.29 2.85 OK
B05 96.82 100 0 100 0 50.01 -65.00 27.06 49.25 -61.77 25.18 3.82 OK
B06 96.59 70 0 70 0 62.15 -39.83 21.02 62.03 -36.84 18.23 4.09 OK
B07 97.57 40 0 40 0 76.96 -19.07 11.03 77.36 -17.69 8.49 2.92 OK
B08 97.59 20 0 20 0 86.31 -8.42 4.15 87.23 -7.73 1.49 2.90 OK
B09 96.93 100 100 0 0 23.87 22.12 -46.06 26.71 19.77 -46.12 3.69 OK
B10 97.91 70 70 0 0 40.90 17.89 -36.61 42.88 16.52 -35.92 2.50 OK
B11 98.76 40 40 0 0 63.68 10.34 -23.76 64.47 11.45 -23.18 1.49 OK
B12 98.72 20 20 0 0 79.42 5.09 -13.65 80.25 6.20 -14.30 1.53 OK
B13 98.46 100 85 85 0 26.29 -6.81 -3.46 27.89 -7.64 -3.07 1.85 OK
B14 98.39 80 65 65 0 37.52 -3.93 -3.09 39.05 -5.10 -2.97 1.93 OK
B15 98.74 60 45 45 0 52.23 -2.49 -3.48 53.02 -1.97 -4.67 1.52 OK
B16 98.26 40 27 27 0 67.67 -1.94 -4.35 68.83 -1.00 -5.81 2.09 OK
B17 98.28 20 12 12 0 81.98 -0.86 -4.07 83.08 0.16 -5.48 2.06 OK
B18 98.01 10 6 6 0 88.52 -0.36 -3.15 89.03 0.41 -5.35 2.39 OK
B19 98.18 100 40 0 0 43.30 -16.99 -48.64 44.96 -15.57 -48.79 2.19 OK
B20 97.69 100 40 40 20 35.95 -26.15 -20.85 37.70 -24.51 -22.25 2.78 OK
B21 96.82 40 100 40 20 32.52 44.45 -1.82 35.28 43.11 -4.09 3.82 OK
B22 98.70 40 40 100 20 51.27 1.28 44.51 51.57 2.20 43.29 1.56 OK
B23 96.60 100 100 40 20 20.95 9.53 -23.63 23.59 7.27 -25.78 4.08 OK
B24 98.19 100 40 100 20 34.56 -36.42 13.86 35.06 -34.78 12.54 2.17 OK
B25 96.96 40 100 100 20 31.91 39.95 23.98 34.42 37.71 22.56 3.65 OK
B26 97.96 40 70 70 20 41.56 22.72 16.77 42.64 20.94 15.49 2.44 OK
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Bilaga E - Jernström Offset testkarta
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Bilaga F - Jernström Offset gråbalans
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Sammanställning:

Jernström Offset 
Galerie art silk

175 lpi

ICC profiler: 
JO_bestr_081121.icc

Sundqvist Konsult i Tullinge AB
Bernströmsvägen 29B, 146 38 Tullinge
tel: 08-778 27 94, mobil: 070-281 77 99
e-post: hasse@sundqvistkonsult.com
hemsida: www.sundqvistkonsult.com

Sundqvist Konsult
i tullinge ab

Bilaga H - Jernström Offset profiltryck - bestruket
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Sammanställning:

Jernström Offset 
Galerie art silk

175 lpi

ICC profiler: 
JO_bestr_081121.icc

Sundqvist Konsult i Tullinge AB
Bernströmsvägen 29B, 146 38 Tullinge
tel: 08-778 27 94, mobil: 070-281 77 99
e-post: hasse@sundqvistkonsult.com
hemsida: www.sundqvistkonsult.com

Sundqvist Konsult
i tullinge ab
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Sammanställning av provtryckning
Datum och tidpunkt: 081121 14.00
Tryckpress: MAN Roland 705-1
Tryckfärgsordning: KCMY

Tryckfärg 
C: Hostmann Steinberg (Impression) 43F 10 IP
M: Hostmann Steinberg (Impression) 42F 10 IP
Y: Hostmann Steinberg (Impression) 41F 10 IP
K: Hostmann Steinberg (Impression) 49F 10 IP

Gummiduk
MAN-Roland printcom blanket S105R 65 Nm insp
 
Intryck plåt och gummiduk i förhållande till bärring
plåt C: 0,10 ...........................gummiduk C: 0,04 ...... totalt: 0,14 ............
plåt M: 0,10 ..........................gummiduk M: 0,04...... totalt: 0,14 ............
plåt Y: 0,10 ...........................gummiduk Y: 0,04 ....... totalt: 0,14 ............
plåt K: 0,10 ...........................gummiduk K: 0,04 ...... totalt: 0,14 ............

Mottryck 
C: 0,14
M: 0,14
Y: 0,14
K: 0,14

Rastertäthet
C: 175 lpi, 75°, rund punkt ABS
M: 175 lpi, 45°, rund punkt ABS 
Y: 175 lpi, 0°, rund punkt ABS
K: 175 lpi, 15°, rund punkt ABS

Fuktvatten
Konduktivitet:1119
PH-värde: 5,53 
Hårdhet: ej uppmätt
Temperatur: 8°C
Tillsatser i fuktvattnet: Aquastabil K 
IPA: 9,7% 

Övrigt
Hastighet på tryckpress vid provtryckning: 8500/tim 
Luftfuktighet i tryckhall: 47%RH
Temperatur i tryckhall: 21°C
Temperatur och fukt i papper (mätt i pallen): 21°C och 42,5% RH
Papperskvalitet och ytvikt: Galerie art silk 150 gr (90x64)
Hur länge papper legat i tryckhall innan tryckning utfördes: 6 veckor
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Sammanställning:

Jernström Offset 
Galerie art silk

175 lpi

ICC profiler: 
JO_bestr_081121.icc

Sundqvist Konsult i Tullinge AB
Bernströmsvägen 29B, 146 38 Tullinge
tel: 08-778 27 94, mobil: 070-281 77 99
e-post: hasse@sundqvistkonsult.com
hemsida: www.sundqvistkonsult.com

Sundqvist Konsult
i tullinge ab
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Sammanställning av provtryckning
Datum och tidpunkt: 081121 14.00
Tryckpress: MAN Roland 705-1
Tryckfärgsordning: KCMY

Tryckfärg 
C: Hostmann Steinberg (Impression) 43F 10 IP
M: Hostmann Steinberg (Impression) 42F 10 IP
Y: Hostmann Steinberg (Impression) 41F 10 IP
K: Hostmann Steinberg (Impression) 49F 10 IP

Gummiduk
MAN-Roland printcom blanket S105R 65 Nm insp
 
Intryck plåt och gummiduk i förhållande till bärring
plåt C: 0,10 ...........................gummiduk C: 0,04 ...... totalt: 0,14 ............
plåt M: 0,10 ..........................gummiduk M: 0,04...... totalt: 0,14 ............
plåt Y: 0,10 ...........................gummiduk Y: 0,04 ....... totalt: 0,14 ............
plåt K: 0,10 ...........................gummiduk K: 0,04 ...... totalt: 0,14 ............

Mottryck 
C: 0,14
M: 0,14
Y: 0,14
K: 0,14

Rastertäthet
C: 175 lpi, 75°, rund punkt ABS
M: 175 lpi, 45°, rund punkt ABS 
Y: 175 lpi, 0°, rund punkt ABS
K: 175 lpi, 15°, rund punkt ABS

Fuktvatten
Konduktivitet:1119
PH-värde: 5,53 
Hårdhet: ej uppmätt
Temperatur: 8°C
Tillsatser i fuktvattnet: Aquastabil K 
IPA: 9,7% 

Övrigt
Hastighet på tryckpress vid provtryckning: 8500/tim 
Luftfuktighet i tryckhall: 47%RH
Temperatur i tryckhall: 21°C
Temperatur och fukt i papper (mätt i pallen): 21°C och 42,5% RH
Papperskvalitet och ytvikt: Galerie art silk 150 gr (90x64)
Hur länge papper legat i tryckhall innan tryckning utfördes: 6 veckor
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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10%

15%

20%

25%

30%

Bestr Silk c 175 lpicmy ISO coated v2 Bestr Silk y 175 lpi

Punktförstoring

0%
0%

Punktförstoring Bestruket silk vs ISO Coated V2

Färgmättnad ISO vs Bestruket silk

Bestr Silk m 175 lpik ISO coated v2 Bestr Silk k 175 lpi

ISO 12647-2
papper 2 (wb) Bestruket silk 

Procentvärde i 
okompenserad 

datorfil.
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Punktförstoringskurvor
Typ av plåtdensitometer: Techkon  ....................................................................................................................
Kalibreringsmetod för plåtdensitometer: Absolut vitt .......................................................................................

Fil  Tryck
 C M Y K

5% 7,5 7,7 7,8 9,1

10% 14,6 15,2 15,3 17,4 

20% 27,9 28,7 28,6 30,7

    

30% 41,2 41,2 40,7 44,4

40% 53,5 53,1 52,7 56,4

50% 63,9 64,1 64,3 67,9

60% 75,0 74,6 74,8 76,7

70% 83,1 83,0 83,4 83,8

     

80% 90,5 91,2 91,0 91,7

90% 95,7 95,6 95,7 96,8

95% 97,9 97,8 97,9 98,5

100 100 100 100 100

Fil  Plåt

 C M Y K

1% 0,7 0,7 0,7 0,7 

2% 1,9 1,8 1,7 1,3

3% 2,9 2,7 2,6 2,2

4% 3,6 3,4 3,5 3,2

5% 5,1 5,0 4,2 4,3

10% 9,8 10,2 10,2 8,9 

20% 19,7 20,6 16,4 18,6

25% 25,6 26,4 24,3 25,0

30% 30,9 31,9 28,3 30,6

40% 41,9 43,1 38,8 40,8

42% 43,8 45,5 43,7 43,0

44% 45,6 47,7 44,2 44,6

46% 47,9 49,7 45,5 47,6

48% 50,7 52,0 48,5 50,0

50% 53,5 54,2 51,1 52,8

52% 55,2 56,2 54,0 55,1

54% 57,6 57,8 54,9 56,9

56% 59,6 60,5 56,9 58,4

58% 61,7 61,9 57,0 61,0

60% 64,4 64,4 58,6 62,7

70% 75,1 73,8 71,4 73,7

75% 80,4 81,2 73,8 79,1 

80% 85,5 86,8 79,8 84,2

90% 93,1 93,6 91,0 93,8

95% 97,0 96,8 95,2 97,7

96% 97,6 97,6 96,4 98,4

97% 98,3 98,3 97,5 98,7

98% 99,1 99,0 98,3 99,5

99% 99,6 99,6 99,3 99,9

100 100 100 100 100

Tryck
Papper: Galerie art silk 150g ................................
Bruten i microlinje etc .........................................
Tryckpress: MAN Roland 705-1 ..........................

Plåt 
Plåttyp: Azura 175 lpi ..........................................
Bruten i microlinje etc .........................................
Linjäriseringskurva: Linear20080811 TS ............
Kalibreringskurva: JO_Bestruket_FOGRA 39 ....
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Lab-värden bestruket, papperskvalitet 1 och 2

Vit bakgrund

Dmax kvalitetskontrollen 1,82 1,90 1,95 2,0 2,1 2,15 2,25  

 ISO Coated v2, Fogra 39L 

L 16 18,5 17,6 17,3 16,8 15,8 15,1 13,7

a 0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7

b 0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

DeltaE 5 2,7 1,9 1,6 1,2 0,9 1,2 2,4

Vit bakgrund

Dmax kvalitetskontrollen 1,38 1,42 1,47 1,53 1,59 1,71 1,80

 ISO Coated v2, Fogra 39L 

L 55 59,3 58,4 57,8 57,1 56,4 54,5 53,6

a -37 -34,6 -34,7 -34,9 -34,7 -34,8 -34,3 -34,2

b -50 -49,1 -49,8 -50,4 -51,0 -51,6 -53,2 -53,8

DeltaE 5 4,8 4,1 3,5 3,3 3,1 4,2 4,5

Vit bakgrund

Dmax kvalitetskontrollen 1,45 1,51 1,62 1,70 1,78

 ISO Coated v2, Fogra 39L 

L 48 50,8 49,6 48,6 47,8 46,0

a 74 72,1 73,3 74,6 75,3 74,9

b -3 -7,8 -5,8 -4,1 -2,4 -0,4

DeltaE 5 5,9 3,3 1,4 1,9 3,4

Vit bakgrund

Dmax kvalitetskontrollen 1,41 1,45 1,51 1,63 1,66

 ISO Coated v2, Fogra 39L  

L 89 89,6 89,4 89,2 88,9 88,8

a -5 -4,4 -4,0 -3,6 -3,0 -2,6

b 93 87,3 89,7 91,9 94,2 96,1

DeltaE 5 5,8 3,8 1,8 2,3 3,9
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  ISO   Jernström  Delta E Delta E 

 L a b L a b ISO Jernström 

Svart 16 0 0 16 1 0 4 2 

Cyan 55 -37 -50 56 -34 -51 5 3 

Magenta 48 74 -3 49 74 -4 8 1 

Gul 91 -5 93 88 -3 91 6 2  

Röd 49 69 52 49 68 46 - - 

Grön 50 -68 33 49 -63 24 - - 

Blå 20 25 -49 25 20 -47 - -

CMY 23 0 0 23 -1 -2

Papper 92 0 -3 95 1 -5 

toleranser ±3 ±2 ±2

Densitet, kontrast, punktförstoring och trappning 
Kvalitetskontrollen Roland 705

Genomsnitt:   ........C .......   .......M .......  ....... Y .......   .......K .......
Dmax målvärde ......1,60 .....   ..... 1,60 .....  ..... 1,55 .....   ......2,1 ......
Kontrastvärde ....... 37 .......   .......33.......  .......37.......   ...... 47 .......
Punktförstoring i 80% ......10% .....   .....11% .....  .....11% .....   .....12% .....
Punktförstoring i 50% ......14% .....   .....14% .....  .....15% .....   .....18% .....

Trappning .....C+M ....   .....C+Y .....  .... M+Y ....
Värde .....  68% .....   ....  84% ....  ....  71% ....

Jämförelse mellan bestruket silk (färger)  
och ISO 12647-2 papperskvalitet 2 (wb)

KCMY

 L a b Delta E
k
30 76 0 -4
cmy 
27,19,20 76 1 -5 1,4 

 L a b Delta E
k
51 61 0 -4
cmy 
45,36,36 61 2 -4 2
 

 L a b Delta E
k
70 45 0 -3
cmy 
66,56,56 45 1 -3 1

KISO Coated v2 JO_bestr_081121CMY

 L a b Delta E
k
30 76 0 -2
cmy 
27,19,20 76 0 -2 0 

 L a b Delta E
k
50 62 0 -2
cmy 
45,36,36 62 0 -1 1
 

 L a b Delta E
k
70 46 0 -1
cmy 
66,56,56 46 0 -1  0 
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Sammanställning:

Jernström Offset 
Linné White170 g

150 lpi

ICC profiler: 
JO_Obestr_081124.icc

Sundqvist Konsult i Tullinge AB
Bernströmsvägen 29B, 146 38 Tullinge
tel: 08-778 27 94, mobil: 070-281 77 99
e-post: hasse@sundqvistkonsult.com
hemsida: www.sundqvistkonsult.com

Sundqvist Konsult
i tullinge ab
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Sammanställning:

Jernström Offset 
Galerie art silk

175 lpi

ICC profiler: 
JO_bestr_081121.icc

Sundqvist Konsult i Tullinge AB
Bernströmsvägen 29B, 146 38 Tullinge
tel: 08-778 27 94, mobil: 070-281 77 99
e-post: hasse@sundqvistkonsult.com
hemsida: www.sundqvistkonsult.com

Sundqvist Konsult
i tullinge ab

Bilaga I - Jernström Offset profiltryck - obestruket
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Sammanställning:

Jernström Offset 
Linné White170 g

150 lpi

ICC profiler: 
JO_Obestr_081124.icc

Sundqvist Konsult i Tullinge AB
Bernströmsvägen 29B, 146 38 Tullinge
tel: 08-778 27 94, mobil: 070-281 77 99
e-post: hasse@sundqvistkonsult.com
hemsida: www.sundqvistkonsult.com

Sundqvist Konsult
i tullinge ab
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Sammanställning av provtryckning
Datum och tidpunkt: 081121 14.00
Tryckpress: MAN Roland 705-1
Tryckfärgsordning: KCMY

Tryckfärg 
C: Hostmann Steinberg (Impression) 43F 10 IP
M: Hostmann Steinberg (Impression) 42F 10 IP
Y: Hostmann Steinberg (Impression) 41F 10 IP
K: Hostmann Steinberg (Impression) 49F 10 IP

Gummiduk
MAN-Roland printcom blanket S105R 65 Nm insp
 
Intryck plåt och gummiduk i förhållande till bärring
plåt C: 0,10 ...........................gummiduk C: 0,04 ...... totalt: 0,14 ............
plåt M: 0,10 ..........................gummiduk M: 0,04...... totalt: 0,14 ............
plåt Y: 0,10 ...........................gummiduk Y: 0,04 ....... totalt: 0,14 ............
plåt K: 0,10 ...........................gummiduk K: 0,04 ...... totalt: 0,14 ............

Mottryck 
C: 0,06 (papper 0,15)
M: 0,06
Y: 0,06
K: 0,06

Rastertäthet
C: 150 lpi, 75°, rund punkt ABS
M: 150 lpi, 45°, rund punkt ABS 
Y: 150 lpi, 0°, rund punkt ABS
K: 150 lpi, 15°, rund punkt ABS

Fuktvatten
Konduktivitet:1119
PH-värde: 5,53 
Hårdhet: ej uppmätt
Temperatur: 8°C
Tillsatser i fuktvattnet: Aquastabil K 
IPA: 9,7% 

Övrigt
Hastighet på tryckpress vid provtryckning: 8500/tim 
Luftfuktighet i tryckhall: 47%RH
Temperatur i tryckhall: 21°C
Temperatur och fukt i papper (mätt i pallen): 21°C och 56% RH
Papperskvalitet och ytvikt: Linne White obestruket 170 gr (90x64)
Hur länge papper legat i tryckhall innan tryckning utfördes: 6 veckor
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Linné white c 150 lpicmy ISO Uncoated PK4 Linné white y 150 lpi

Punktförstoring

0%
0%

Punktförstoring Linné white vs ISO Uncoated PK 4

Färgmättnad ISO vs Linne White 

Linné white m 150 lpik ISO Uncoated PK4 Linné white k 150 lpi

ISO 12647-2
papper 4 (wb) Linne White  

Procentvärde i 
okompenserad 

datorfil.
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Linné white c 150 lpicmy ISO Uncoated PK4 Linné white y 150 lpi

Punktförstoring

0%
0%

Punktförstoring Linné white vs ISO Uncoated PK 4

Färgmättnad ISO vs Linne White 

Linné white m 150 lpik ISO Uncoated PK4 Linné white k 150 lpi

ISO 12647-2
papper 4 (wb) Linne White  

Procentvärde i 
okompenserad 

datorfil.
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Punktförstoringskurvor
Typ av plåtdensitometer: Techkon  ....................................................................................................................
Kalibreringsmetod för plåtdensitometer: Absolut vitt .......................................................................................

Fil  Tryck
 C M Y K

5% 8,6 8,2 8,3 8,9

10% 16,9 16,6 16,3 17,6 

20% 32,2 32,9 31,1 33,7

    

30% 44,9 45,5 45,2 47,9

40% 59,1 59,5 58,8 61,2

50% 69,7 70,0 69,0 72,0

60% 78,4 78,8 77,9 81,2

70% 85,5 86,1 85,4 87,7

     

80% 91,6 92,9 91,6 92,9

90% 96,4 97,8 96,4 97,0

95% 98,3 99,4 98,3 98,6

100 100 100 100 100

Fil  Plåt

 C M Y K

1% 0,7 0,7 0,8 0,7 

2% 1,7 1,7 1,6 1,3

3% 3,1 3,1 3,4 2,3

4% 4,1 4,0 3,9 3,2

5% 4,9 4,9 5,0 3,7

10% 10,0 9,9 9,5 8,0 

20% 20,6 20,9 19,1 17,2

25% 27,3 26,9 25,5 23,3

30% 32,5 32,3 31,7 29,1

40% 43,2 44,3 43,8 39,2

42% 45,6 46,3 46,0 41,5

44% 48,3 48,5 47,5 43,4

46% 50,9 50,3 49,1 46,2

48% 53,2 53,0 52,4 48,4

50% 55,4 54,7 54,5 50,8

52% 57,3 57,3 56,4 53,0

54% 59,3 59,2 57,6 55,0

56% 61,5 60,6 60,1 56,9

58% 63,4 63,1 61,6 59,1

60% 65,7 65,0 63,2 60,8

70% 75,6 75,0 71,6 70,4

75% 80,2 80,8 76,4 75,0 

80% 85,3 86,0 82,4 79,5

90% 93,0 95,4 92,6 89,6

95% 97,0 98,2 97,0 94,7

96% 97,8 98,9 98,0 95,7

97% 98,6 99,3 98,7 96,8

98% 99,3 99,6 99,4 97,8

99% 99,6 99,9 99,7 99,4

100 100 100 100 100

Tryck
Papper: Linné white 170g ....................................
Bruten i microlinje etc .........................................
Tryckpress: MAN Roland 705-1 ..........................

Plåt 
Plåttyp: Azura 150 lpi ..........................................
Bruten i microlinje etc .........................................
Linjäriseringskurva: Linear20080811 TS ............
Kalibreringskurva: JO_Obest_F29_081121 ........
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Lab-värden Scandia 2000 (ej testat på Linné white)

Vit bakgrund

Dmax kvalitetskontrollen 1,39 1,45 1,50 1,56 1,63     

 ISO Uncoated, Fogra 29L

L 32 35,1 34,0 32,5 31,5 30,7

a 2 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9

b 2 0,5 0,4 0,6 0,8 0,9

DeltaE 5 3,4 2,6 1,5 1,3 1,7

Vit bakgrund

Dmax  0,94 1,15 1,19 1,26    

 ISO Uncoated, Fogra 29L 

L 60 63,6 60,1 58,3 57,3

a -26 -22,5 -22,1 -21,8 -21,5

b -42 -44,4 -46,8 -49,9 -48,5

DeltaE 5 5,8 6,2 7,4 8,4

Vit bakgrund

Dmax  1,10 1,15 1,22 1,27      

 ISO Uncoated, Fogra 29L

L 55 57,3 56,4 55,7 54,3

a 60 59,8 61,2 61,6 62,9

b -4 -5,2 -3,8 -2,8 -0,8

DeltaE 5 2,6 1,8 2,1 4,4

Vit bakgrund

Dmax  1,12 1,16 1,19 1,23 1,27 1,37     

 ISO Uncoated, Fogra 29L

L 89 91,4 91,1 91,0 90,9 90,5 90,4

a -2 -2,9 -2,5 -2,3 -2,0 -1,2 -1,0

b 79 73,9 76,1 76,9 77,6 80,7 81,9

DeltaE 5 5,7 3,6 2,9 2,4 2,4 3,4
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Lab-värden Scandia 2000 (ej testat på Linné white)

Vit bakgrund

Dmax kvalitetskontrollen 1,39 1,45 1,50 1,56 1,63     

 ISO Uncoated, Fogra 29L

L 32 35,1 34,0 32,5 31,5 30,7

a 2 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9

b 2 0,5 0,4 0,6 0,8 0,9

DeltaE 5 3,4 2,6 1,5 1,3 1,7

Vit bakgrund

Dmax  0,94 1,15 1,19 1,26    

 ISO Uncoated, Fogra 29L 

L 60 63,6 60,1 58,3 57,3

a -26 -22,5 -22,1 -21,8 -21,5

b -42 -44,4 -46,8 -49,9 -48,5

DeltaE 5 5,8 6,2 7,4 8,4

Vit bakgrund

Dmax  1,10 1,15 1,22 1,27      

 ISO Uncoated, Fogra 29L

L 55 57,3 56,4 55,7 54,3

a 60 59,8 61,2 61,6 62,9

b -4 -5,2 -3,8 -2,8 -0,8

DeltaE 5 2,6 1,8 2,1 4,4

Vit bakgrund

Dmax  1,12 1,16 1,19 1,23 1,27 1,37     

 ISO Uncoated, Fogra 29L

L 89 91,4 91,1 91,0 90,9 90,5 90,4

a -2 -2,9 -2,5 -2,3 -2,0 -1,2 -1,0

b 79 73,9 76,1 76,9 77,6 80,7 81,9

DeltaE 5 5,7 3,6 2,9 2,4 2,4 3,4
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  ISO   Jernström Offset Delta E Delta E 

 L a b L a b ISO JO 

Svart 32 2 2 34 2 1 4 3 

Cyan 60 -26 -42 60 -21 -47 5 6 

Magenta 55 60 -4 57 61 -4 8 2 

Gul 89 -2 79 91 -2 77 6 4  

Röd 52 55 30 54 59 29 - - 

Grön 52 -43 18 53 -42 14 - - 

Blå 38 8 -32 39 9 -32 - -

100CMY 35 -3 0 35 0 -5

Papper 95 0 -2 96 2 -7 

toleranser ±3 ±2 ±2

Densitet, kontrast, punktförstoring och trappning 
Kvalitetskontrollen Roland 700

Genomsnitt:   ........C .......   .......M .......  ....... Y .......   .......K .......
Dmax målvärde ......1,18 .....   ..... 1,18 .....  ..... 1,25 .....   .....1,55 .....
Kontrastvärde ....... 23 .......   .......23.......  .......26.......   ...... 35 .......
Punktförstoring i 80% ......12% .....   .....13% .....  .....12% .....   .....13% .....
Punktförstoring i 50% ......20% .....   .....20% .....  .....19% .....   .....22% .....

Trappning .....C+M ....   .....C+Y .....  .... Y+M ....
Värde ....... 64 .......   .......84.......  .......60.......

Jämförelse mellan Linné white  
och ISO 12647-2 papperskvalitet 4 (wb Fogra 29L)

KCMY

 L a b Delta E
k
30 76 2 -5
cmy 
27,20,20 76 2 -6 1 

 L a b Delta E
k
50 61 1 -4
cmy 
45,38,37 61 3 -5 2 

 L a b Delta E
k
73 47 1 -2
cmy 
65,61,59 47 3 -4 2 



Har du tid en minut? Vi behöver din hjälp! 
 

Undertecknade läser Grafisk Teknologi & Design på Högskolan Dalarna. Vi gör vårt 

examensarbete på Jernström Offset. Det handlar om Certifierad Grafisk Produktion (CGP), en 

typ av certifiering som intygar man kan producera trycksaker som håller en hög och jämn 

kvalitet och som ligger inom ISO-standarden för offsettryck. Den här relativt nya certifieringen 

lanserades av Grafiska Företagens Förbund hösten 2008 och innefattar sju delmoment; 

betraktningsljus och omgivningsljus, digitalt material, bildskärmar för färgbetraktning, 

pappersbaserade förprovtryck, tryckformsframställning, tryckprocess och kvalitetsuppföljning.  

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om du hjälper oss genom att svara på frågorna nedan. 

Returnera formuläret så snart du kan med hjälp av det frankerade kuvertet som medföljer. 

 

 

Har du tidigare hört talas om Certifierad Grafisk Produktion (CGP)? 

 

 Ja 

 Nej 

 

Tycker du att den här typen av certifiering av grafisk produktion behövs? 

 

 Ja 

 Nej 

 Ingen uppfattning 

 

Är certifieringen ett krav du skulle kunna tänka dig att ställa på tryckerier ni anlitar i framtiden? 

 

 Ja 

 Nej 

 

 

Stort tack för hjälpen! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

----------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

Sofie Räms   Ida Granholm 
 

Bilaga J - Brev till kunder



Bilaga K - Projektplan

V 14
Planering
Handledning 1
Utforma frågor till kunder

V 15
Skicka frågor till kunder
Gå igenom följande delmoment:
Betraktningsljus och omgivningsljus
Digitalt material
Se efter vilka kriterier som uppfylls och vilka som inte uppfylls och se till att den 
dokumentation som behövs finns.

V 16
Gå igenom följande delmoment:
Bildskärmar för färgbetraktning
Pappersbaserade förprovtryck
Se efter vilka kriterier som uppfylls och vilka som inte uppfylls och se till att den 
dokumentation som behövs finns.

V 17-18
Handledning 2
Gå igenom följande delmoment:
Tryckformsframställning
Tryckprocess
Kvalitetsuppföljning
Se efter vilka kriterier som uppfylls och vilka som inte uppfylls och se till att den 
dokumentation som behövs finns.

V 19
Skriva teoridel
Sammanställning av kundsvar

V 20
Rapportskrivning

V 21
Rapportskrivning
Korrektur läsning

V 22
Inlämning av rapport
Förberedning av redovisning och opponering

V 23
Redovisning
Opponering


