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Sammanfattning

Tryckning på obestruket papper i offsettryckning ger i de flesta fall sämre bildkvalitet och betydligt längre torktid än när 
bestruket papper används. Det är känt att frekvensmodulerat raster (FM-raster) kan ge bättre bildkvalitet än traditionellt 
raster (AM-raster). 

Målet med examensarbetet var att undersöka om en kombination av ökad underfärgsborttagning (UCR), normal och förhöjd 
densitet och modernt FM-raster kan användas för att åstadkomma ett visuellt bättre tryck på obestruket och bestruket 
papper jämfört med AM-raster med samma förutsättningar.

Tre tryckningar genomfördes för att nå resultatet, där första tryckningens syfte var att kontrollera tryckprocessen. Andra 
tryckningens syfte var att trycka de olika rasterteknikerna, FM- och AM-raster på bestruket och obestruket papper. Detta 
för att sedan kunna skapa profiler till sista tryckningen. Under sista tryckningen trycktes bilderna till de visuella bedömning-
arna. 

Två testgrupper (med grafiskt kunniga respektive icke grafiskt kunniga deltagare) hade som uppgift att visuellt bedöma 
tryckresultaten genom parvis jämförelse av en referensbild. 

Bilden som bedömdes fanns i sex olika varianter: 
FM-raster på bestruket papper, obestruket papper med normal densitet och obestruket papper med förhöjd densitet.• 
AM-raster på bestruket papper, obestruket papper med normal densitet och obestruket papper med förhöjd densitet.• 

Resultatet visar att FM-raster inte gav någon större visuell skillnad i jämförelse med AM-raster, oberoende av densitetsnivå 
på obestruket papper. Generellt bedömdes dock trycket på bestruket papper vara högre med både FM- och AM-raster än på 
obestruket papper. Förhöjd densitet kan uteslutas med FM-raster eftersom det inte ger ett större färgomfång.  Utifrån sätt-
ningsproverna som togs visades att FM-raster på bestruket papper ger en kortare sättningstid i jämförelse med AM-raster.   
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Abstract

This thesis investigated if  a combination of  increased under colour removal (decreasing the total ink limit), normal and 
increased density and modern FM-screening could be used to provide a visually better print on uncoated and coated paper 
in comparison with AM-screening using the same conditions.

Two different test groups (one with graphic background, the other with no graphic background) were asked to a visually 
assess the quality of  the prints presented in a pair comparison using a reference image.

The results show that the FM-screening did not obtain any significant visual difference in comparison with AM-screening, 
regardless of  paper types and density levels. In general however, prints on coated paper were graded higher.
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Förord

Detta examensarbete avslutar våra studier på Grafisk Teknologi och Design vid 
Högskolan Dalarna. Idén till studien föddes genom ett möte med Petter Kolseth, som 
tidigare arbetat på Stora Enso Research. Idén var att undersöka om en kombination av 
ökad underfärgsborttagning, förhöjd densitet och modernt FM-raster kan användas för 
att åstadkomma ett visuellt bättre tryck på obestruket papper.

Ett stort tack till Petter Kolseth och Jonas Ullberg för deras värdefulla idéer, engagemang 
och kunskap som har gjort denna studie möjligt. Vi vill även tacka Stefan Eriksson och 
Jonas Berg på Printlab, Ryan Garrison för bilderna, Agfa för sponsring av plåtar, Papyrus 
för sponsring av papper och examinatorn Gustav Boklund.

Borlänge 2010-05-31

Emilie Blomqvist
Veronica Cedergren 
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1. Inledning

Tryckning på obestruket papper i offsettryckning ger i de flesta fall sämre bildkvalitet och 
betydligt längre torktider än när bestruket papper används. Det är känt att ett 
frekvensmodulerat raster (FM-raster), kan ge bättre bildkvalitet än ett traditionellt raster 
(AM-raster). De små punkterna i ett FM-raster ger dessutom mindre färgmängd (tunnare 
färgfilm) och större färgomfång i halvtonsytor (Bossan, M, s.16, 20). Detta ger samman-
taget kortare torktider och högre kontrast (kroma) i bilderna.

Idén till denna studie fick vi vid ett möte med Petter Kolseth där han berättade om 
bakgrunden enligt ovan. Studien skall undersöka om FM-raster i kombination med låg 
total färgtäckning och förhöjd densitet på obestruket papper kan ge ett visuellt bättre 
tryck än med AM-raster. Tryckningarna utfördes på Printlab i Falun.

1.1 Bakgrund 
Idag är konkurrensen på marknaden för trycksaker mycket stor. Det gäller att skapa 
tilltalande produkter som sticker ut och syns. För att skapa en tilltalande trycksak gäller 
det att bl.a. följa trender och mode, som är av stor betydelse inom de flesta branscher. 
Trenderna för olika papperskvaliteter varierar inte bara med mode utan också beroende 
på trycksakens syfte. 

Tryckning på bestruket papper blev populärt när de kom i början av 1930-talet. Det var 
inte förrän i början av 1980-talet som det blev modernt med matt- och silk bestruket 
papper. De bestrukna matta kvaliteterna blev stora på marknaden trots de trycktekniska 
problemen, då främst med färgtorkningen. 

När de obestrukna papperskvaliteterna blev populära på marknaden var det främst den 
”naturliga” känslan i pappret som tilltalade många. De obestrukna kvaliteterna hade 
tekniskt sett ett sämre tryck, något som professionella tryckare ej uppskattade, då de 
obestrukna papperskvaliteterna gav betydligt sämre tonomfång, färgomfång (color gamut) 
och kontrasten i de mörka partierna gick förlorade. De färgtorkningsproblem, som i 
början var ett stort problem för mattbestrukna papper var ännu större i de obestrukna 
kvaliteterna.

Tekniken har under åren utvecklats och gett bättre förutsättningar för tryck på obestruket 
papper, detta med hjälp av anpassad prepress. Teknikerna som gjorde detta möjligt var 
utökad färgsreducering (GCR och UCR) och FM-raster.

1.1.1 Frekvensmodulerat raster (FM-raster)
FM-raster eller även kallat stokastiskt raster som betyder slumpmässigt, betyder inte att 
rastret slumpmässigt placeras ut, utan rastrets placering är noggrant uträknat för att inte 
skapa störande mönster.

Det första FM-rastret skapades i Darmstadt, Tyskland på 1980-talet. Datorernas teknik 
var då för dålig för att kunna använda FM-rastret fullt ut. Det är först med dagens utveck-
lade teknik som FM-raster har blivit mer användbart. 
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En fördel med FM-raster är att oönskade mönster som moiré försvinner, eftersom 
rasterrosetter inte uppkommer i denna metod. FM-raster skapar skarpare linjer, då 
linjerna ej slås sönder av AM-rastrets mönsteruppbyggnad.

1.1.2 Färgreducering
Tryckfärgen kan reduceras med hjälp av programvaror för färghantering. Genom att 
kombinera hög densitet i cyan, magenta och gul med låg total färgtäckning minskas tork- 
och smetningsproblem.

1.2 Problemformulering
Obestruket papper ger en annorlunda känsla än bestruket papper p.g.a. den ojämna 
ytstrukturen. Påverkar känslan i pappret valet av trycksaken? Formgivarna väljer papper 
efter känsla, kan FM-raster då återge bättre tryckkvalitet på obestruket papper?

Uppfattas ett visuellt bättre tryck med hjälp av underfärgsborttagning, förhöjd densitet 
och FM-raster på obestruket papper? Uppfattas trycket bättre med FM- än AM-raster 
på obestruket papper? Uppfattas trycket bättre med FM- än AM-raster på bestruket 
papper?
Kan man med hjälp av FM-raster få kortare sättnigstiderer än AM-raster på bestruket 
och obestruket papper? 

1.3 Mål
Målet med examensarbetet är att avgöra om en kombination av ökad underfärgsbort-
tagning, förhöjd densitet och modernt FM raster kan användas för att åstadkomma ett 
visuellt bättre tryck på obestruket papper än med AM-raster.

1.3.1 Delmål
Målet är även att se om det uppstår ett visuellt bättre tryck med FM-raster än med 
AM-raster på bestruket och obestruket papper med ökad underfärgsborttagning, normal 
och förhöjd densitet. 

Ett annat mål är att undersöka om FM-raster ger kortare sättningstider än AM-raster på 
bestruket och obestruket papper.

1.4 Avgränsningar och fokus
Studien kommer att omfatta ett antal testtryckningar för att sedan kunna skapa profiler med 
ökad underfärgsborttagning, både förhöjd och normal densitet. Styrsystemet pressSIGN 
kommer användas under tryckningarna för att skapa kontroll över processen, detta kommer 
ej att behandlas i rapporten utan används för att säkerhetsställa kvaliteten i tryckningarna. 

Studien kommer inte att behandla känslan hos de olika papperskvaliteter eller detaljerad 
analys av de olika profilerna. Studien kommer heller inte att behandla enbart området 
ökad underfärgsborttagning eller förhöjd densitet, dessa områden kommer endast att 
undersökas i kombination med FM-raster på obestruket papper.

1.5 Målgrupp
Studien riktar sig främst till intressenter inom den grafiska branschen. Även studenter 
som berörs av området kan dra nytta av denna studie.
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2. Metod

2.1 Litteraturstudie
Studien inleddes med en undersökning av relevant litteratur inom området. 

Litteraturen har sökts på Högskolan Dalarna bibliotek i Borlänge med hjälp av sökmo-
torerna Dalea, Libris, Elin och bibliotekets egen katalog. Sökmotorerna google, T2F och 
uppsatser.se har även använts. På sökmotorn uppsatser.se har gamla rapporter inom 
området sökts.

Sökorden som användes i de olika sökmotorerna var: frekvensmodulerat raster, frequency 
modulation halftoning, frequency modulation, frequency modulation screening, 
frequency screening, FM-raster, FM screening, screening, stokastiskt raster, staccato, 
traditionellt raster, AM-raster, amplitude modulation, amplitude modulation screening, 
halftone screening, obestruket, obestruket papper, uncoated, uncoated paper, bestruket, 
bestruket papper, coated, coated paper, color gamut, color management, Sasan Gooran, 
Emmi Enoksson, GCR, Gray component replacement, UCR, Under color removal, dot 
gain, tonvärdesökning, optisk tonvärdesökning, optical dot gain och ICC profil.

Artiklar från TAGA (Technical association of  the graphic arts) har även undersökts.

2.2 Tryckningar
För att genomföra studien krävs tre tryckningar, både för att skapa kontroll över processen 
men även för att kunna skapa profiler till den sista och slutgiltiga tryckningen. Tryckning-
arna utfördes på Printlab i Falun på deras arkoffsetpress, Heidelberg speedmaster 74. 
Inställningarna i pressen för varje tryckning finns i (bilaga A).

2.2.1 Första tryckningen - kontroll av tryckprocessen
Syftet med den första tryckning var att kontrollera tryckprocessen. Tryckningen utfördes 
på ett av Printlabs befintliga jobb med en stripp från pressSIGN, som sedan mättes med 
en handhållen mätare Eye-One kopplat till Bodonis styrsystem pressSIGN. De parame-
trar som kontrollerades med pressSIGN var tonvärdesökning, gråbalansen och CMYK 
primärerna. Standarden ISO 12647-2 : 2004 för offsettryck, ställdes in som måldata i 
pressSIGN, då denna version av ISO-standarden finns förinställd i programvaran. 
Därefter kontrollerades de inlästa mätvärdena mot ISO-standarden 12647-2 : 2004. 

Pressen hade en inkörningstid där enstaka ark togs ut och mättes med Printlabs styr-
system Heidenberg CPC och pressSIGN. Processen var stabil när trycket kommit upp 
till rätt densitetsvärden och när värdena i styrsystemet pressSIGN låg bra i förhållande 
mot ISO 12647-2 : 2004. 

2.2.2 Andra tryckningen - de olika rasterteknikerna och 
papperskvaliteterna
Syftet med den andra tryckning var att trycka de olika rasterteknikerna, FM-raster och 
AM-raster, på bestruket- och obestruket papper. Dessa användas sedan för att skapa de 
fyra olika profilerna till sista tyckningen.

Figur 1. Figuren visar densitetsvärderna för 
bestruket papper (Printlabs densitetsvärden 
för bestruket papper). 

K 1,90
C 1,50
M 1,50
Y 1,40

Densitetsvärde bestruket papper

Figur 2. Figuren visar densitetsvärderna för 
obestruket papper (Printlabs 
densitetsvärden för obestruket papper). 

K 1,40
C 1,20
M 1,20
Y 1,10

Densitetsvärde obestruket papper

Figur 3. Figuren visar framtagna densitets-
värderna för obestruket papper med förhöjd 
densitet. 

K 1,60
C 1,35
M 1,35
Y 1,25

Densitetsvärde obestruket papper 
(förhöjd)
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Under tryckningen justerades tryckpressen efter olika densitetsvärden (figur 1–3). Det 
användes två olika densitetsvärden till obestruket papper, den ena efter Printlabs egna 
densitetsvärden för obestruket papper (figur 2). De andra densitetsvärdena skapades 
genom att ta värden som låg mellan Printlabs densitetsvärden för bestruket och 
obestruket (figur 3). De olika densitetsvärdena användes för att skapa en uppfattning om 
hur mycket färg som går att trycka på obestruket papper.

Tryckprocessen kontrollerades på samma sätt som i första tryckningen. Printlabs 
styrsystem Heidenbergs CPC användes i kombination med pressSIGN för att hitta en 
stabil process.

Under tryckningen togs sättningsprover ut för att kontrollera torkningstider. Sättnings-
proverna togs på varje rasterteknik och varje papperkvalitetet med normal och förhöjd 
densitet. Ett ark togs ut ur pressen och en stämpel användes för att stämpla färg från de 
olika svarta ytorna till en tom pappersyta. På bestruket papper togs sättningsprover ut 
var 30.e sekund och på obesktruket papper togs sättningsprover ut var 5.e minut. 

2.2.2.1 Framtagning av tryckform till andra tryckningen
Testformen är utformad för att skapa profiler till den sista tryckningen. Fyra profiler 
skapades utifrån testformen (figur 4).

Nedan presenteras den färdiga testformens utseende och upplägg (figur 5). Testformen 
finns även presenterad i större format (bilaga B).

ECI2002CMYK iCColor(A3)_1_2 testkarta, användes för att skapa profilerna till • 
den sista tryckningen.  
Bilderna, användes för att skapa en uppfattning hur de tryckta bilderna kommer • 
se ut. De profiler som användes till bilderna var: ISO coated v2 300 % eci, PSO 
uncoated ISO 12647, PSO uncoated NPscreen ISO 12647 och PSO coated 
NPscreen ISO12647. De valdes profilerna är tagna från ECIs senaste uppdaterade 
profilpaket, efter rasterteknik och papperskvalitet.
Bodonis pressSIGN-stripp, användes för att kontrollera processen mot  • 
ISO–standarden.

Figur 4. Figuren visar de fyra olika profilerna 
som togs fram utifrån andra tryckningen. 

FM-raster på obetsruket papper 20 µm
FM-raster på betsruket papper 20 µm 
AM-raster på obetsruket papper 150 lpi
AM-raster på obetsruket papper 175 lpi

Figur 5. Figuren visar testformenes utseende för andra tryckningen.
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PSO_Coated_NPscreen_ISO12647

PSO_Uncoated_NPscreen_ISO12647 Färgbalkarna för processfärgerna i 100 %, användes för att fortare 
få upp en godkänd färgstabilitet.

Gråbalk, användes för visuell bedömning av gråbalansen i trycket. 

PressSIGN stripp

Övertoningskarta
ECI2002CMYK iCColor(A3)
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Övertoningskarta, användes till att skapa gradationskurvorna till sista tryckningen.• 
De tre svarta ytorna användes för att kontrollera färgens torkningstid. De svarta • 
ytorna har olika CMYK-blandningar för de olika papperskvaliteterna som ska 
användas. CMYK-blandningarna är skapade utifrån ECIs profilpaket från 2009 för 
offset tryckning. 
CMYK-värdenas fulltonsytor på den första svarta ytan, är tagen från profilen för 
bestruket papper, ISOcoated v2 300 % eci. 
Andra svarta ytan är fulltonsytorna tagna från profilen för obestruket papper, 
PSO uncoated ISO12647 eci. 
Den tredje ytan är skapad för att få lägsta totala färgtäckning på obestruket papper. 
Värdena är tagna från en standardprofil (USuncoated) denna profil valdes p.g.a.  den 
låga totala färgtäckningen. Den totala färgtäckningen i denna profil var 260 % . För 
att få fram vår CMYK-blandning valdes först ett bestämt värde för svart (95 %). 
Utifrån detta värde kunde CMY bestämmas genom att ta den totala färgtäckningen 
minus värdet för svart (260 %– 95 % = 165 % ). För att skapa CMY-blandningen 
utgick vi från profilen ISOuncoated. Kurvverktyget i programvaran Colorthink 
användas för att dra ner den totala färgtäckningen för CMY-värdena till 165 %. 
Sedan kunde de olika värdena för CMY läsas ut i programmet (figur 6).

2.2.3 Sista tryckningen - bilder till de visuella bedömningarna
Syftet med den sista tryckningen var att trycka de slutgiltiga bilderna med rätt profiler. 
Profilerna som användes på bilderna var skapade utifrån andra tryckningen för bestruket- 
och obestruket papper och de olika rasterteknikerna. Även ECIs befintliga profiler och 
ECIs befintliga profiler med lägre total färgtäckning användes (figur 7). 

Tryckprocessen kontrollerades på samma sätt som i första tryckningen med samma 
densitetsvärden som användes under andra tryckningen. Printlabs styrsystem Heidel-
bergs CPC användes i kombination med pressSIGN för att hitta en stabil process. 

Bilderna som användes under sista tryckningen valdes efter hög kontast, mycket detaljer 
och konturer, detta för att få fram det bästa ur FM-rastrets fördelar.

2.2.3.1 Framtagning av tryckform till sista tryckningen
Testformen är uppdelad i fyra delar, där varje del innehåller två bilder med samma 
profil. 
På alla profiler har sedan en gradationskurva lagts på för att kompensera för tonvärde-
sökningen . 

De fyra profiler som användes under sista tryckningen var:
Nya profiler som är skapade från andra tryckningen med normal densitet.• 
ECIs standard-profiler med reducerad total färgtäckning för att få samma totala • 
färgtäckning som de nyskapade.
ECIs standard-profiler (oredigerade).• 
Nya profiler som är skapade utifrån andra tryckningen med hög densitet.• 

Färgbalkar och kontrollstrippar är placerade som i andra tryckningen och har samma 
funktion (figur 8). Testformen finns även presenterad i större format i bilaga C och D.

Figur 7. Figuren visar profilerna som användes 
för varje plåtset. 

FM-raster silk
Nyskapad profil från andra tryck-
ningen 
ECIs profil PSO_coated_NPscreen_
ISO12647_eci
ECIs profil men lägre TIC 280%

FM-raster obestruket papper
Nyskapad profil från andra tryckningen 
(FM_raster_obestruket)
ECIs profil PSO_uncoated_NPscreen_
ISO12647_eci
ECIs profil men lägre TIC 240%
Nyskapad profil fråna andr tryckningen 
med hög densitet

AM-raster silk
Nyskapad profil från andra tryckningen 
(AM_raster_silk)
ECIs profil  ISOcoated_v2_300_eci
ECIs profil men lägre TIC 280%

AM-raster obestruket papper
Nyskapad profil från andra tryckningen 
(AM_raster_obetsruket)
ECIs profil PSO_uncoated_ISO12647_eci
ECIs profil men lägre TIC 240%
Nyskapad profil från andr tryckningen 
med hög densitet

Figur 6. Figuren visar hur CMY bland-
ningarna togs fram utifrån profilen ISO 
uncoated. 
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2.3 Skapandet av nya profiler
För att skapa profiler till sista tryckningen användes programvaran GretagMacbeth  
ProfileMaker 5.0. Testkartorna ECI2002CMYK iCColor (A3)_1_2 från båda rastertek-
nikerna och papperskvaliteterna scannades in med GretagMacbeth iCColor kopplat till 
programvaran MeasureTool. De inlästa testkartorna öppnades sedan i programvaran 
ProfileMaker. 

2.3.1 Inställningar i ProfileMaker
Skapandet av profilerna i ProfileMaker togs till stor del fram genom programmets hjälp-
funktion där beskrivs de olika val/inställningar som kan göras.  

Nedan presenteras de olika inställningar/valen som valts vid skapandet av profilerna.
Referens data- • valdes filen ECI2002CMYK iCColor(A3).
Measurement data- • valdes de inlästa textfilerna som tidigare lästes in med scannern 
GretagMacbeth iCColor. De filer som lästes in var FM-raster obestruket hög 
densitet, FM-raster obestruket normal densitet, FM-raster bestruket (silk), AM-raster 
obestruket hög densitet, AM-raster obestruket normal densitet och 
AM-raster bestruket (silk).
Profile size• - valdes Large för att bättre kompensera för avvikelser i tryckprocessen.
Perceptuell rendering intent• - valdes Neutral Gray för att kompensera för papperets 
nyans.
Gamut Mapping• - valdes LOGO colorful, för att få maximal färgmättnad med rena 
CMY-färger.
Separation• - under predefined valdes offset. Under Separation valdes GCR3, för att få en 
bättre kurva i CMY-färgernas förhållande till den svarta kurvan. Black start, var den 
svarta färgen ska börja läggas på i bilden, här valdes 0 (figur 9).
Black Width• - valdens maxvärdet 100 (figur 9).
Viewing light source• .- denna funktion kunde ej väljas eftersom mätdata inte lästes in 
spektralt. 

17

Figur 9. Figuren visar de inställningarna som 
valdes under separation för bestruket papper. 
Vid bestruket papper höjdes CMYK  max 
till 280.
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Våra profiler med normal densitet ECI med lägre TIC ECI Våra profiler med högre densitet

Figur 8. Figuren visar testformenes utseende på obestruket papper till sista tryckningen.

Media Wedge användes till mätaning av färgom-
fång och kan användas till senare studier.
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Samma inställningar gjordes för alla profiler förutom under Separation, här valdes 
olika inställningar beroende på pappret. För obestruket papper användes 240 % i 
den totala färgmängden i CMYK, där 95 % svart valdes av den totala färgmängden. 
För bestruket papper användes 280 % i den totala färgmängden i CMYK, där 98 
% svart valdes av den totala färgmängden. Värderna för den svarta färgmängden 
valdes efter hur långt upp i tonskalan rasterpunkterna slog igen.

2.4 Skapandet av gradationskurvor till profilerna
De profiler som skapats öppnades i programvaran GretagMacbeth ProfileEditor och en 
kompensationskurva lades på. Gradationskurvan kompenserar för tonvärdesökningen i 
trycket. Gradationskurvor lades på alla profiler som används under sista tryckningen.

I programvaran ProfileEditor öppnades profilerna en och en och följande inställningar/
val gjordes:

Source or destination profile• - valdes de olika profilerna. Perceptuell renderingsmetod 
från CIE LAB till CMYK valdes (figur 10).
Gradation correction•  -> Postlinearization (figur 11)
Reference Data•  . En gradationskarta skapades efter värdena 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 
30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 85 %, 90 %, 95 %, 100 %. 
Measurement Data• - valdes mätdata från de inlästa filerna. Mätdata lästes in med 
en Eye-One och programmet MeasureTool. Filerna som lästes tog från de olika 
papperskvaliteterna och rasterteknikerna. FM-raster obestruket hög, FM-raster 
obestruket, FM-raster bestruket (silk), AM-raster obestruket hög, AM-raster 
obestruket, AM-raster bestruket (silk).

Profilen sparades under Save profile > Manual. Under Manual valdes Lab- CMYK perceptuell 
och relativ, och CMYK- Lab perceptuell och relativ (figur 12).

2.5 Framtagning av profiler till sista tryckningen
För att spara bilderna med rätt profil användes programvaran Adobe Photoshop CS3. 
Under Edit -> Convert to profile -> Destination space, valdes de olika profilerna. 
Conversion option -> Intent -> Relative Colorimetric (figur 13). Denna inställning valdes efter 
visuell bedömning av de olika renderingsmetoderna där relativ kolorimetrisk passade 
bäst för de bilder som valts.
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Figur 10. Figuren visar vilka inställningar 
som valdes under Source or destination 
profile.

Figur 11. Figuren visar vilken funktion som 
användes när gradiationskurvorna lades på 
profilerna.

Figur 12. Figuren visar valen som gjordes 
under Save profile.

Figur 13. Figuren visar inställningar som valdes under, Convert to profile.
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2.6 Exportera InDesign dokument till pdf
Testformerna skapades i Adobes programvara InDesign CS3. Därefter exporterades 
PDF:er med inställningarna enligt bilden (figur 14) 

2.7 Visuella bedömningar
Två testgrupper valdes ut för att utföra enskilda visuella bedömningar av de olika bilderna 
från sista tryckningen. Den ena gruppen var grafiskt kunniga (personer med en grafisk 
utbildning och även personer som arbetar inom den grafiska branschen) och den andra 
gruppen icke grafiskt kunniga. Testpersonernas ålder låg mellan 16 och 75 år.

Bilden som användes till de visuella bedömningarna valdes för p.g.a bilden innehöll 
mycket detaljer, konturer och jämn tonövergång i bakgrunden, eftersom det sägs att 
FM-raster kan återge dessa parametrar bättre än AM-raster.(figur 17)

Bilderna monterades två och två på grå (för att få en neutral bakgrund)A4 ark. Bilderna 
sorterades sedan slumpmässigt en bokstav från A till F (figur 15). 

De visuella bedömningarna inleddes med att testpersonen fick läsa en inledande text 
(bilaga E) sedan presenterades bilderna två och två enligt ordningen (figur 16).

Testpersonen fick svara på frågan Vilken bild är bäst?. Den bild som valdes fick 2 poäng  
och den som inte valdes fick 0 poäng. Om testpersonen inte kunde säga vilken bild som 
var bäst av de två som presenterades fick personen välja oavgjort, bilderna fick då vardera 
1 poäng. I bilaga F till I presenteras resultaten.

Figur 14. Figuren visar inställningarna som gjordes under, Export Adobe PDF. Figur 15. Figuren visar vilken bokstav 
(A– F) de olika bilderna tilldelades. 

A= FM–raster med bestruket papper
B= AM–raster med obestruket papper, 
      normal densitet
C= AM–raster med obestruket papper, 
      hög densitet
D= FM–raster med obestruket papper, 
      normal densitet
E = AM–raster med bestruket papper
F = FM –raster med obestruket papper 
       hög densitet

Figur 16. Figuren visar vilken ordning 
bilderna presenterades i. 

1. A mot B
2. C mot D
3. E mot F
4. A mot C
5. B mot D
6. C mot E
7. D mot F

8. E mot A
9. F mot B
10. D mot E
11. F mot A
12. B mot C
13. A mot D
14. B mot E
15. C mot F

Figur 17. Figuren visar bilden som valdes för 
de visuella bedömningarna.
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3. Teori

3.1 Raster

3.1.1 Traditionellt raster (AM-raster)
AM-raster bygger på att rasterpunkterna placeras ut på en linje med ett konstant 
mellanrum beräknat från rasterpunktens centrum. Rasterpunktens storlek varierar bero-
ende på hur stor färgtäckning som ska användas. Rasterpunkterna finns i olika former: 
runda, kvadratiska och elliptiska. Dessa olika rasterpunktsformer har olika för- och nack-
delar och oftast används de i kombination med varandra för att skapa bästa tryckresultat 
(Johansson, Lundberg & Ryberg. 2006, s. 283).

3.1.1.1 Rastrets uppbyggnad
För att göra en bild tryckbar delas bilden upp i t.ex. rutmönster, där varje ruta bildar en 
rastercell. Varje rastercell är uppbyggd av t.ex.6 * 6 rutor i dessa rutor byggs sedan raster-
punkten upp. Rasterpunkten byggs upp med hjälp av exponeringspunkter, när 50% av 
exponeringspunkterna är exponerade (18 rutor) bildas en gråton och vid 100% expone-
ring (36 rutor) bildas svart. Traditionellt raster mäts i lpi (line per inch) antalet rasterceller 
linjer per tum (Johansson & Karlsson. 2006, s. 34 –35).

3.1.1.2 Rastervinklar
De olika processfärgerna CMYK placeras i bestämda rastervinklar för att undvika 
störande mönster. Det mänskliga ögat uppfattar olika vinklar olika störande. Eftersom 
svart (K) är den mest dominanta färgen ska den placeras i en vinkel som stör ögat minst, 
alltså 45° (Johansson, Lundberg & Ryberg 2006, sid 292). Detta för att ögat har lättast 
att uppfatta mönster som ligger horisontellt och vertikalt (Johansson & Karlsson 2006 
sid. 41). Cyan (C) och magenta (M) placeras i 15° respektive 75° vinkel. Processfärgen 
gul (Y) som är minst dominerande och störande för ögat placeras därför i 0° (Johansson, 
Lundberg & Ryberg. 2006, s. 292).

3.1.1.3 Moiré
Ett fenomen som kan uppstå i AM-raster är moiré. Moiré kan uppstå på två olika sätt, 
objektsmoiré och moirémönster. Objektsmoiré uppstår i kombination med rastrets 
punktmönster och mönster i bilden (t.ex. ett tyg med mycket struktur) (figur 18). Moiré-
mönster uppstår till följd av att rastervinklarna i de olika CMYK–färgerna skiller sig från 
varandra. 

3.1.1.4 Rasterrosetter
Ett annat fenomen som uppstår i AM-raster är så kallade rasterrosetter. Dessa mönster 
uppstår när man vrider rastret till dess vinklar. Rasterrosetter uppstår alltid i AM-raster 
eftersom rastret alltid placeras i vinklar. Rasterrosetter är mest synliga i mellantoner t.ex. 
hudtoner. Rosetterna går att göra mindre synligt genom att öka rasterfrekvensen alltså 
att öka avståndet mellan vinklarna eller öka rastertätheten. Det finns två olika varianter 
av rasterrosetter, en med cirklar av rasterpunkter och en med cirklar där det är en punkt 
i mitten (figur 19) (Johansson & Karlsson. 2006, s. 39 och 41).

Figur 19. Figuren visar två olika typer 
av rasterrosetter. 

Figur 18. Figuren visar objektmoiré.
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3.1.2 Frekvensmodulerat raster (FM-raster)
FM-raster bygger till skillnad från AM-raster på att rasterpunkterna är lika stora men 
varierar i täthet. FM-punkten kan jämföras i storlek med den minsta rasterpunkten i 
AM-raster. I mörka partier placeras rasterpunkterna tätare och på ljusa partier placeras 
rasterpunkterna glesare. Den största fördelen med FM-raster är att inga rasterrosetter 
bildas eftersom rasterpunkterna inte placeras på linje och på detta sätt undviks även 
också moiré (Johansson, Lundberg & Ryberg. 2006, s. 284). 

FM-raster utvecklades redan i började på 1960 -talet att utvecklas av Karl Scheuter då han 
upptäckte att mindre rasterpunkter i en större mängd kunde återge bilder bättre i offset. 
Men det var inte förrän CTPs genombrott som FM-raster blev möjligt att användas i 
större utsträckning (Lisi & Baitz. 2006, s. 592).

FM-raster har utvecklats genom åren. Den första generationen av FM-raster byggde på 
att rasterpunkterna var lika stora och mörka och ljusa partier bestämdes med tätheten 
mellan rasterpunkterna.

Andra generationen FM-raster som används idag bygger på samma princip men raster-
punkten kan variera i storlek (Scott, B. 2004).

En annan skillnad mellan första och andra generationen FM-raster, är hur rasterpunk-
terna är utplacerade. Första generationens FM-raster var rasterpunkterna slumpmäs-
sigt utplacerade. I den andra generationen FM-raster är rasterpunkternas utplacering 
noggrant uträknat för att minska flammighet i trycket (figur 20) (Bossan, M. 2002, s. 5).

3.1.2.1 Kodaks FM-raster Staccato
Staccato är ett andra generationens FM-raster framtaget av Kodak och utveckat för 
arbetsflödet Prinergy. Staccato ger ett fotografiskt intryck med kontinuerliga tonöver-
gångar, fina detaljer och ett utökat färgomfång. Den minsta storleken på rasterpunkten 
i Stoccato är 10,6 µm och den största rasterpunkten kan tryckas i 63,2 µm. Kompensa-
tionskurvor för Staccato kan göras i Kodaks program Harmony (Kodak, Staccato Scre-
ening).

Figur 20. Figuren visar första och andra generationen FM raster, den övre visar första generationen  och 
den nedre bilden visar andra genrationen FM raster (Bossan, M. 2002, s. 5).
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3.2 ICC-profiler
ICC-profiler skapas för att återge färger så rätt som möjligt mellan olika enheter t.ex. 
tryckpress, skrivare, scanrar och kameror. Färger på t.ex. bildskärmar överensstämmer 
ofta inte med de som sedan syns i tryck, men genom att skapa en ICC-profil kan dessa 
olika enheter återge ex. bilder så lika som möjligt. En ICC-profil för en tryckpress skapas 
genom att en testkarta trycks med ett antal referenskulörer. Denna karta läses in i exem-
pelvis GretagMacbeths ProfileMaker med en scanner eller handhållen utrustning. Utifrån 
denna testkarta skapas ICC-profilen (Johansson, Lundberg & Ryberg 2006, s. 85).

3.3 GretagMacbeths ProfileMaker
GretagMacbeths ProfileMaker används för att skapa ICC–profiler. Programvaran 
stödjer upp till tio olika processfärger och kan användas som för både in–och utenheter. 
Programvaran innehåller flera moduler som kan användas för att bland annat redigera 
profiler, konvertera specialfärger som dekorfärger till CMYK/RGB skriva, läsa CxF filer 
och även jämföra olika mätdata (ProfileMaker Pro Help).

3.3.1 GretagMacbeth ProfileMaker, printer
ProfileMaker, printer används för att skapa profiler till olika utskriftsenheter. 
Nedan förklaras de olika inställningarna/valen som finns att välja mellan.

Profile size- • Default eller Large. Default väljs om processen redan har en linjarisering 
och Large väljas om processen inte är helt linjär. 
Perceptuel Rendering- • Paper–colored Grey eller Neutral Grey. Två olika metoder för att 
kompensera för gråbalansen antingen med eller utan papperets nyans.
Gamut Mapping- • LOGO Colorful, LOGO Classic och LOGO Chroma plus. Tre olika 
val för perceptuell och kolorimetrisk renderingsmetod. 
Separation- här väljs den totala färgmängden i CMY kulörerna och K (svart), även • 
vilken separationsmetod UCR eller GCR som ska användas. Black start bestämmer 
när den svarta färgen ska börja läggas på.
Viewing Light Source- här definieras luminansvärdet för profilen. Denna funktion • 
går endast att välja om spektral data läses in. Dessa luminansvärden går att välja 
mellan luminans D50, luminans D65, luminans C, F2 (CWF), F11(TL84), Light Box GTI 
D50 och Light Box Judgell D50 (ProfileMaker Pro Help).

3.3.2 GretagMacbeth ProfileEditor 5.0
Programvara GretagMacbeth ProfileEditor 5.0 används för att kontrollera och korrigerar 
profiler (ProfileMaker Pro Help).

3.4 Renderingsmetoder
En digital bild kan ha ett mycket större färgomfång en vad som går att återge i en tryck-
press. För att konvertera det stora färgomfånget till ett tryckbart färgomfång finns tre 
olika renderingsmetoder (Sharma, A. 2004, s. 261).

3.4.1 Perceptuell renderingsmetod
Perceptuell rendering flyttar in de färger som ligger utanför den nya färgrymden samtidigt 
som avståndet mellan färgerna bibehålls, även gråbalansen bibehålls (figur 21) (Sharma, 
A. 2004, s. 262-263).

Figur 21. Figuren visar perceptuell rende-
ringsmetod.

Nya färgrymden

Gammla färgrymden

Figur 22. Figuren visar absolut kolorimetrisk  
renderingsmetod.

Nya färgrymden

Gammla färgrymden

Figur 23. Figuren visar relativ kolorimetrisk 
renderingsmetod.

Nya färgrymden

Gammla färgrymden
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3.4.2 Absolut kolorimetrisk renderingsmetod
Denna metod bibehåller färgerna som ligger innanför den nya färgrymden men de färger 
som ligger utanför flyttas in till kanten av färgrymden (figur 22) (Sharma, A. 2004 s. 
263-264).

3.4.3 Relativ kolorimetrisk renderingsmetod
Färgerna som ligger innanför målfärgrymden bibehåller sina färger medan de färger som 
ligger utanför målfärgrymden ersätts med liknande färger som ligger innanför. Färgerna 
som flyttas in bibehåller även sitt relativa avstånd (figur 23) (Sharma, A. 2004 s. 264-266).

3.5 Tonvärdesökning

3.5.1 Optisk tonvärdesökning
Optisk tonvärdesökning innebär att det bildas en skugga runt rasterpunkten. Ljuset 
reflekteras inte bara mot pappersytan utan vissa ljusstrålar absorberas även in i papperet. 
Dessa ljusstrålar som reflekteras in i pappret reflekteras aldrig ut på samma ställe p.g.a. 
papprets ojämnheter. Om ljuset träffar en tryckt yta så reflekteras ljuset inte alltid tillbaka. 
Detta göra att det inte uppstår något ljus runt den tryckta punkten och en skugga bildas 
runt rasterpunkten (figur 24) 1 Kolseth.

3.5.2 Mekanisk (fysisk) tonvärdesökning
Mekanisk tonvärdesökning innebär att punktens storlek förändras i tryckpressens 
trycknyp, i överföring plåt-gummiduk-papper. Egenskaper i pressen som påverkar 
tonvärdesökning är färg- och fuktbalans, färgens viskositet och värmeutvecklingen i 
pressen (Hansson, R. 2006, s. 126).

3.6 Papperkvaliteter

3.6.1 Obestruket papper
Obestruket papper är ett papper där det inte läggs på någon bestrykning. Rasterpunk-
terna blir alltid större på obestruket papper än bestruket papper, detta beror på att färgen 
flyter ut i papprets ojämna yta vilket i sin tur orsakar en sämre färgåtergivning i bilder. 
Pappersytan behöver inte vara jämn för att skapa ett bra och intressant tryck. En ojämn 
yta kan ge en naturligare känsla i trycksaken, men för att åstadkomma ett bra tryck så 
behövs speciella inställningar i pressen. Om ett obestruket papper väljs i tryckning bör 
en lägre rastertäthet i AM-raster användas för att minska tonvärdesökningen och fullslag-
ning i bilder. Ett alternativ är att använda FM-raster som sägs skapa ett bättre tryck på 
obestruket papper (Nilsson, S. S. 17–20).

3.7.2 Bestruket papper
Ett bestruket papper innebär att man lägger på ett eller flera lager bestrykning på pappers-
ytan. Bestrykning görs för att åstadkomma en jämnare tryckyta. Papperet bestryks med 
olika många lager bestrykning, beroende på hur jämn yta som önskas ex lättbestruket, 
mediumbestruket och högbestruket. Bestrykningen finns också i olika kvaliteter ex. matt 
eller silk. Ett bestruket papper gör det lättare att åstadkomma en mer detaljerad bildkval-
itet med bra färgåtergivning och god kontrast (Nilsson. S. S. 55-56). Bestruket papper har 
bättre absorptionsförmåga än ett obestruket papper p.g.a att porerna i papperet har en 
mindre diameter, något som är viktigt för färgen torkning (Hansson, R. 2006, s. 60–61).

1 Petter Kolseth, handledning den 23 april 2010.

Figur 24. Pilarna visar förlorade ljus-
strålar E och G vid en belyst rasterpunkt.  
(Gustavson. S)
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3.7 Tidigare publicerat material
Research av tidigare publicerat material inom detta område har gjorts med få resultat. 
Det som har hittats är två artiklar från TAGA en av Artur Rosenberg och Andreas Paul, 
där de bland annat förklara hur FM-raster som är uppbyggt av små rasterpunkter, drar 
mindre färg (Rosenberg & Paul. 1999) och en av Emmi Enoksson och Anders Bjur-
stedt där de har undersökt skillnaden mellan UCR och GCR. (Enoksson & Bjurstedt. 
2006) Slutligen har vi studerat en presentation från ett seminarium i Stockholm, 2002, 
där Matthieu Bossan förklarar fördelarna med Kodaks FM-raster, Staccato (Bossan, M. 
2002, s. 6-33).

Det som inte har hittats är undersökning av FM-raster på obestruket papper och FM-raster 
på obestruket papper i kombination med låg total färgtäckning och förhöjd densitet.

3.7.1 Colour Gamut Improvment When Using FM-screening
Rosenberg och Paul förklarar i sin artikel att FM-raster ger ett större färgomfång. De 
visar även att FM-raster har högre ljushet i mellantonerna vid samma färgmättnad.  Detta 
är en effekt av en jämnare färgfilm i rasterpunkterna.

FM-raster ger en högre bildupplösning och en bättre detaljåtergivning. Effekter som 
uppstår i AM-raster t.ex. moiré, försvinner med FM-raster. Detta gör att bilder återger 
strukturer bättre i exempelvis tyger (Rosenberg & Paul. 1999, s. 594). 

3.7.2 Staccato: Revealing the competitive secrets
Matthieu Bossan berättar i ett seminarium från 2002 om fördelarna med att använda 
Kodaks FM-raster, Staccato. Han berättar och visar bland annat om hur moiré inte 
uppstår, hur huddetaljer återges tydligare, bättre tonövergångar bildas och att brus i bilder 
kan minskar med hjälp av högre densitet. Han visar även att med ökad densitet mins-
kakontrasten i mellantonerna i AM-raster, men i FM-raster ökar kontrasten. Eftersom 
det är svårt att korrigera mellantonerna i pressen med FM-raster är det viktigt att göra 
noggranna kompensationskurvor innan tryckning.

Bossan visar även hur färgfilmen på AM-raster varierar i jämnhet, p.g.a. att rasterpunk-
terna är olika stora. FM-raster ger en jämnare och tunnare färgfilm för att rasterpunk-
terna är av samma storlek. De ger även en mindre mekanisk tonvärdesökning och snab-
bare torktid.

Med FM-raster bildas en större optisk tonvärdesökning. Detta ger i sin tur renare färger 
och papperets nyans återges mindre. Valet av papper blir mer flexibelt då papperets nyans 
kan bortses (figur 25).

Bossan visar också hur FM-raster ej slår sönder tunnare linjer på samma sätt som 
AM-raster, detta p.g.a. att rasterrosetter inte uppstår i FM-raster. Slutligen förklarar han 
även att FM-raster behöver en högre processkontroll vilket många tryckerier idag inte 
uppnår (Bossan, M. 2002, s. 6-33).

Figur 25. Figuren visar optisk tonvärdersök-
ning. Bild: Olle Henningsson, Stora Enso.
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3.7.3 Compensation by black (CB)- a new separation?
Emmi Enoksson och Anders Bjurstedt har i en artikel från TAGA undersökt skillnaden 
mellan GCR och UCR. För att undersöka detta har GCR och UCR undersökts hos 
tre olika programvaror; Photoshop CS, GretagMacbeth´s ProfileMaker 5.0 och Heiden-
bergs PrintOpen 4.0.5. De gjorde även en litteraturundersökning inom området och en 
research på internet för att se vad de kunde få fram för befintlig fakta om GCR och UCR. 
Undersökningen gav två olika förslag:

De första förslaget var att helt bortse från UCR och istället bara använda GCR, eftersom 
UCR bara ersätter de grå partierna i tryck. Detta för att underlätta förståelsen för 
processen istället för att fokusera på skillnaden mellan de olika separationsmetoderna, en 
skillnad som visuellt inte går att se. 

Den andra förslaget är att bortse helt från båda separationerna GCR och UCR för att 
införa en ny term CB (compensation by black). Termen CB gör att användaren själv får 
välja hur mycket svart som ska användas och när svart ska ersätta CMY. Detta gör att 
användaren blir mer medveten om problemen och effekterna av separationen på det 
tryckta resultatet (Enoksson & Bjurstedt. 2006, s. 193).



Emilie Blomqvist
Veronica Cedergren
Examensarbete, 15 hp

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi och Design

Visuell utvärdering av frekvensmodulerat raster på obestruket papper

26

4. Resultat

Denna studie skall undersöka om en kombination av ökad underfärgsborttagning, förhöjd 
densitet och modernt FM-raster kan användas för att åstadkomma ett visuellt bättre tryck 
på obestruket papper.

4.1 Visuella bedömningar
I detta avsnitt presenteras resultatet från de visuella bedömningarna som utförts av de 
utvalda testpersonerna. I bilaga G till I presenteras vaje enskild testpersons resultat.

Stapeldiagrammen visar ett kvalitetsbetyg (index) från de olika rasterteknikerna och 
papperskvaliteterna (figur 26-28).

Figur 26. Figuren visar ett kvalitetsbetyg av samtliga testpersoner.
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Figur 27. Figuren visar ett kvalitetsbetyg av de grafiskt kunniga testpersonerna.

Figur 28. Figuren visar ett kvalitetsbetyg av de icke grafiska kunniga testpersonerna.
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4.2 Färgomfång
Nedan presenteras färgomfånget i CIE LAB a* – b* –planet. För CMY och sekundärfär-
gerna RGB, med förhöjd och normal densitet för respektive papper, bestruket (silk) och 
obestruket (figur 29-30).

Figur 29. Färgomfånget i obestruket papper med hög och normal densitet.

Figur 30. Färgomfånget i bestruket (silk) och obestruket papper.
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4.3 Sättningsprover
Under andra tryckningen utfördes sättningsprover på de olika rasterteknikerna och 
papperskvaliteterna. Resultatet utvärderades genom visuell kontroll.

4.3.1 Sättningsprover på bestruket papper

FM-raster jämfördes med AM-raster på bestruket papper (silk), 260 %- och 300 % TIC 
FM-raster hade en snabbare sättningtid med både 300 % och 260 % TIC. • 

FM-raster på bestruket papper (silk)
En större visuell skillnad uppfattades på 260 % TIC där sättningstiden var betydligt • 
kortare än på 300 % TIC.  

AM-raster bestruket papper (silk)
En visuell skillnad mellan 260 % TIC och 300 % TIC uppfattades där sättningstiden • 
var något kortare på 260 % men inte lika tydligt som med FM-raster.

4.3.2 Sättningsprover på obestruket papper

FM-raster jämfördes med AM-raster på obestruket papper.
Här syntes att båda rasterteknikerna hade en längre sättningstid än på bestruket • 
papper. 

FM-raster jämfördes med AM-raster på obetsruket papper med normal densitet, 260 % TIC.
Här sågs ingen visuell skillnad på sättningtiderna.• 

FM-raster jämfördes med AM-raster på obestruket papper med normal densitet, 300 % TIC 
En visuell skillnad uppfattades där AM-raster gav en kortare sättningstid, skillanden • 
som sågs var dock minimal.

FM-raster jämfördes med AM-raster på obetsruket papper med förhöjd densitet, 260 % TIC.
Här uppfattades en visuell skillnad där FM-raster gav en kortare sättningstid, denna • 
skilland var dock minimal.

FM-raster jämfördes med AM-raster på obetsruket papper med förhöjd densitet, 300 % TIC.
Här uppfattades en visuel skillnad där FM-raster gav kortare sättningstid.• 
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5. Analys

Målet med denna studie var att undersöka om FM-raster på obestruket papper med låg 
total färgmängd (TIC) och förhöjd densitet kan ge ett visuellt bättre tryck än med 
AM-raster. Bossan nämner i sitt seminarium att FM-raster i allmänhet ger ett bättre tryck. 
Utifrån detta trodde vi att FM-raster skulle ge ett visuellt bättre tryck än AM-raster på de 
olika papperskvaliteterna.

Det är väl känt att bestruket papper ger bättre färgomfång än obestruket papper. Detta 
visas även tydligt i vårt resultat. En anledning till detta är att färgerna inte förmår att 
fylla ut det obestrukna papperets ojämnheter. Detta leder till en störande diffus ytre-
flektans vilket gör att färgen förlorar sin höga kontrast (kroma) som uppnås lättare med 
ett bestruket papper.

Bossan förklarar i sitt seminarium att FM-raster ger en tunnare färgfilm och därmed 
snabbare sättningstider. Enligt vårt resultat av sättningsprover så bevisades att FM-raster 
på bestruket papper gav kortare sättningstider i jämförelse med AM-raster på bestruket 
papper. Men på obestruket papper gav AM-raster kortare sättningstider i jämförelse med 
FM-raster. Anledningen till att sättningstiderna är längre på obestruket papper är att 
det obestrukna papperets större pordiameter, gör att färgens oljor absorberas långsam-
mare in i papperet. En anledning till AM-raster gav kortare sättningstid än FM-raster på 
obestruket papper kan vara att sättningsproverna slutades kontrolleras efter 30 min. Detta 
gjorde att färgen inte hann sätta sig helt, vilket medförde att det svårt att se skillnader i 
färgsättningens hastighet på de prover som togs under dessa 30 minuter. Det som kunde 
urskiljas var en liten visuell skillnad att AM-raster på obestruket papper hade snabbare 
färgsättning. Hade sättningarna pågått under en längre tid kanske man tydligare kunnat 
avgöra vilken rasterteknik som gett den kortaste sättningstiden. ECIs befintliga profiler 
för bestruket papper och obestruket papper har en total färgmängd på 300 %. Enligt 
vår undersökning av sättningstider så lönar det sig att gå ner i den totala färgmängden 
eftersom det ger kortare sättningstider.

Om fler specifika frågor hade ställts mot det som eftersträvades hade kanske bedömarna 
sett bilderna med andra ögon. Frågor som eventuellt hade kunnat ställas:
Vilken bild är ”bäst” om du tar ställning till följade punkter:

Detaljåtergivning• 
Kontrast• 
Färgåtergivning• 
Mindre brus• 
Skarpare linjer• 
Bättre tonövergångar (jämnare övergångar mellan färgnyanser)• 

Vi tror att val av bildmotiv kan ge olika intryck, kanske hade en närbild t.ex. ett porträtt 
gett tydligare detaljer och därmed större skillnader mellan FM- och AM raster. Om fler 
bedömare hade valts ut, hade resultatet blivit mer omfattande och skillnaderna hade 
kanske blivit större.

Om en färdig produkt hade presentas för bedömarna t.ex. broschyr, hade kanske helhets-
intrycket blivit annorlunda och känslan i de obestrukna kvaliteterna hade upplevt som 
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tydligare. Glansen som upplevs i de bestrukna kvaliteterna hade blivit mindre störande i 
textpartierna i de obestrukna kvaliteterna. Vi tror att om bedömarna hade fått bedöma 
en färdig produkt t.ex., en broschyr med text och bilder, hade de tagit mer hänsyn till 
helheten av trycksaken. T.ex hade störande glans i textpartier som uppkommer på 
bestruket papper (silk), hade försvunnit med ett obestruket papper. 

När trycket kom direkt från pressen (vått tryck) så tyckte vi att bilderna med FM-raster 
var betydligt klarare och detaljerna uppfattades tydligare än AM-raster både på bestruket 
och obestruket papper. Dessa egenskaper uppfattades inte lika tydligt när trycket torkat, 
något som vi inte hade förväntat oss. Vad exakt detta beror på är svårt att säga men en 
anledning kan vara att den tunna färgfilmen och FM-raster små rasterpunkter flyter in 
mer i papperets ojämnheter när färgen sätter sig än med AM-rastrets punkter. Detta gör 
att detaljerna i FM-rastret inte blir lika tydliga. Om en tryckpress med ett torkparti inline 
i pressen hade används hade kanske tryckfärgen satt sig direkt efter tryck och därmed 
kanske gett det resultatet vi såg då trycket kom ut vått ur pressen.

Anledning till att vi tryckte med rasterstorleken 20 µm med FM-raster var för att för 
att få en tunnare färgfilm. Detta för att sedan undersöka om FM-raster ger en kortare 
sättningstid än AM-raster på bestruket och obestruket papper. Om det istället hade valts 
en större rasterpunkt kanske resultatet blivit annorlunda än de som framkommit under 
denna undersökning.

I allmänhet krävs en större processkontroll för FM-rastret än AM-rastret. FM-rastret kan 
inte justeras på samma sätt som AM-rastret. Med ett AM-raster kan linjernas täthet och 
rasterpunkternas avstånd justeras. Detta gör att det är lättare att trycka med AM-raster 
då fler justeringar kan göras för att uppnå ett bättre tryck.
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6. Slutsatser

Genom studiens visuella bedömningar framkom det att FM-raster i jämförelse med 
AM-raster trots vår förväntning, inte gav någon större visuell skillnad på obestruket 
papper. Vad detta beror på är svårt att säga.

Bedömarna med grafisk bakgrund ansåg att de bestrukna kvaliteterna gav bäst resultat. 
Av de bestrukna kvaliteterna så bedömdes AM-raster som något bättre än FM-raster. 
På de obestrukna kvaliteterna låg kvalitetsbetyget (index) relativt jämnt. De bilder som 
tryckts med normal densitet låg något högre i index än de med förhöjd densitet. Bedö-
marna med icke grafisk bakgrund ansåg att de bestrukna kvaliteterna var betydligt bättre 
än de obestrukna kvaliteterna. På de obestrukna kvaliteterna var resultatet ojämnt om 
man jämför med de grafisk kunniga. Bilderna med förhöjd densitet låg högre än de med 
normal densitet. För bilderna med normal densitet hade AM-raster högre kvalitetsbetyg 
(index) än FM-raster.

I resultatet presenterades färgomfånget för de olika papperskvaliteterna. Vi visade där att 
en förhöjd densitet inte ger ett större färgomfång än normal densitet. Detta betyder att 
förhöjd densitet kan uteslutas i kombination med FM raster eftersom det inte ger bättre 
färgåtergivning.

Vi visade även att bestruket papper ger betydligt bättre färgomfång än obestruket papper 
vilket vi hade förväntat oss eftersom färgen i obestruket papper inte fyller ut papperet 
ojämnheter.

I resultatet presenteras även sättningstider för de olika papperskvaliteterna och raster-
teknikerna. Det bevisas att FM-raster har en snabbare sättningstid på bestruket papper 
än AM-raster. De obestrukna kvaliteterna hade en betydligt längre sättningstid än de 
bestrukna kvaliteterna.

7. Fortsatta studier

Vi tycker det skulle vara intressant att se vilket resultat som skulle uppnås om en hel 
produkt hade gjort t.ex. en broschyr. Kan text och bild tillsammans ger ett bättre intryck 
på obestruket papper? Och upplevs en bättre känsla med obestruket papper? 

Det skulle även vara intressant att mäta densiteten i sättningsproverna och på så sätt få 
fram ett mer exakt resultat, som visar hur fort färgen sätter sig på de olika papperskvali-
teterna och rasterteknikerna.

När vi mätte färgomfånget i bilderna mättes endast fulltonsytona i CMY och sekundärfär-
gerna RGB. Om de andra ytorna (halvtonsytor) hade mätts in kanske ett tydligare resultat 
kunde uppnåtts. Även skillnader mellan de olika rasterteknikerna hade kanske framkommit.
   
Att använda sig av en tryckpress med torkparti inline, kan kanske ge det resultatet som 
det sägs att FM-rastret kan uppnå. Detta tror vi kan vara en intressant fortsatt undersök-
ning på denna studie.
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Bilaga A
I denna bilaga presenteras de inställningar som Printlabs tryckpress Heidelberg Speedmaster 74 hade 
under alla tre tryckningar. Det presenteras även vad för papper, färg, raster och fuktvatten som användes.

Pressens inställningar:
Intryck för bestruket: 0,18 µm
Intryck för obestruket: 0,25 µm

Densitetsvärden för bestruket: K 1,9; C 1,5; M 1,5; Y 1,4
Densitetsvärden för obestruket: K 1,4; C 1,2; M 1,2; Y 1,1 
Förhöjda densistetsvärden för obestruket: K 1,6; C 1,35; M 1,35; Y 1,25 

Fuktvatten
Fuktvattenkoncentrat: Prima fs från AGFA
8% ipa
2% fuktvattenskoncentrat
ph 5,2-5,3

Tryckfärg
NovaStar 925

Papper
Bestruket papper: Galerie Art Silk 130
Obestruket papper: MultiDesign Orginal White

Klimat
Lufttemperatur: ca 20°C
Relativ luftfuktighet: ca 40%

Raster
FM-raster: Staccato 20 µm
AM-raster: 175 lpi (bestruket papper), 150 lpi (obestruket papper)
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Bilaga B
Testform till andra tryckningen för bestruket och obestruket papper.
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PSO_Uncoated_ISO12647 299,6%
C 74,1 M 63,8  Y 63,8 K 98
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ISO coated v2 300% 
C 73,5 M 68,5  Y 63 K 94,9 
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C 65 M 55  Y 45 K 95
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Bilaga C
Testform för obestruket papper till sista tryckningen.

Stokastiskt raster Obestruket papper med GU
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Bilaga D
Testform för bestruket papper till sista tryckningen.

Traditionellt raster Silk papper med GU
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Bilaga E
Informationstext till de visuella bedömningarna.

Visuella bedömningar
Du kommer nu få 15 par bilder att titta på som ska bedömas på läsavstånd. Bilderna kommer att
presenteras parvis (två och två)

Det vi vill att du ska svara på är:
Vilken bild är bäst?

Har du någon kommentar varför du valde just den bilden så får du säga det till oss. (detta kommer
sammanställas i rapporten)

Om du inte kan bedöma vilken bild som är bäst av de två som presenteras, får du svara oavgjort.

För att vi inte ska kunna påverka ditt svar kommer vi inte att svara på några frågor under testets gång.

Undersökningen är anonym, förutom att vi skulle vilja ha din ålder och om du har grafisk bakgrund eller
inte.(Svaren och dina eventuella kommenterar kommer ej kopplas ihop med din ålder)

Tack för din medverkan!
Emilie & Veronica
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Subjektiv bedömning

Parvis jämförelse  Grafisk kunniga
Antal prover = 6

Antal bedömare = 6

Par nr 1 2 3 4 5 6
  A B C D E F
Bed 1  6 3 2 3 10 6

Bed 2  2 10 6 4 2 6

Bed 3  6 4 6 4 8 2

Bed 4  8 3 2 4 10 3

Bed 5  10 5 2 4 8 1

Bed 6  10 0 2 6 8 4

Index  14,0 8,3 6,7 8,3 15,3 7,3

Subjektiv bedömning

Parvis jämförelse  Icke grafisk kunniga
Antal prover = 6

Antal bedömare = 6

Par nr 1 2 3 4 5 6
  A B C D E F
Bed 1  4 5 5 2 8 6

Bed 2  9 3 4 1 9 4

Bed 3  10 5 4 3 6 2

Bed 4  10 0 4 4 8 4

Bed 5  6 3 5 3 9 4

Bed 6  6 4 4 0 10 6

Index  15,0 6,7 8,7 4,3 16,7 8,7

Bilaga E
Kvalitetsbetyg (index) från samtliga svar av bedömarna. Index = 10   summa / bedömare   (prover  1)  



40

Bilaga G

Bedömare 2 - grafiskt kunnig

Bedömare 3 - grafiskt kunnig Bedömare 4 - grafiskt kunnig

Bedömare 1 - grafiskt kunnig
par            Kommentar

1 A B 2 0 A ger mer lyster & mättnad i svart

2 C D 0 2
3 E F 2 0
4 A C 2 0
5 B D 1 1
6 C E 0 2
7 D F 0 2
8 E A 2 0
9 F B 2 0
10 D E 0 2
11 F A 2 0
12 B C 2 0
13 A D 2 0
14 B E 0 2
15 C F 2 0
        19   11

par            Kommentar

1 A B 0 2
2 C D 2 0
3 E F 0 2
4 A C 0 2
5 B D 2 0
6 C E 2 0 E blänker för mycket

7 D F 2 0
8 E A 2 0 E har mer mättnad i svart

9 F B 0 2
10 D E 2 0
11 F A 2 0
12 B C 2 0
13 A D 2 0
14 B E 2 0
15 C F 0 2
        20   10

par            Kommentar

1 A B 2 0
2 C D 1 1
3 E F 2 0
4 A C 0 2 C är mer neutral

5 B D 1 1
6 C E 0 2
7 D F 0 2
8 E A 0 2
9 F B 0 2
10 D E 0 2
11 F A 0 2
12 B C 1 1
13 A D 0 2
14 B E 0 2
15 C F 2 0
         9     21

par            Kommentar

1 A B 2 0
2 C D 0 2
3 E F 2 0
4 A C 2 0
5 B D 1 1
6 C E 0 2
7 D F 1 1
8 E A 2 0
9 F B 1 1
10 D E 0 2
11 F A 0 2
12 B C 1 1
13 A D 2 0
14 B E 0 2
15 C F 1 1
         15   15
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par            Kommentar

1 A B 0 2
2 C D 2 0
3 E F 0 2
4 A C 0 2
5 B D 2 0
6 C E 2 0 E blänker för mycket

7 D F 2 0
8 E A 2 0 E har mer mättnad i svart

9 F B 0 2
10 D E 2 0
11 F A 2 0
12 B C 2 0
13 A D 2 0
14 B E 2 0
15 C F 0 2
        20   10

Bilaga H

par            Kommentar

1 A B 2 0
2 C D 0 2
3 E F 2 0
4 A C 2 0
5 B D 2 0
6 C E 0 2
7 D F 2 0
8 E A 0 2 A ger skarpare färger

9 F B 1 1
10 D E 0 2
11 F A 0 2
12 B C 2 0
13 A D 2 0
14 B E 0 2
15 C F 2 0
         17   13

par            Kommentar

1 A B 2 0
2 C D 0 2
3 E F 2 0
4 A C 2 0
5 B D 1 1
6 C E 0 2
7 D F 1 1
8 E A 2 0
9 F B 1 1
10 D E 0 2
11 F A 0 2
12 B C 1 1
13 A D 2 0
14 B E 0 2
15 C F 1 1
         15   15

Bedömare 5 - grafiskt kunnig Bedömare 6 - grafiskt kunnig

Bedömare 1 - Icke grafiskt kunnig Bedömare 2 - Icke grafiskt kunnig

par            Kommentar

1 A B 2 0
2 C D 0 2
3 E F 2 0
4 A C 0 2
5 B D 2 0
6 C E 0 2
7 D F 0 2
8 E A 2 0
9 F B 2 0
10 D E 0 2
11 F A 2 0
12 B C 1 1
13 A D 2 0
14 B E 2 0
15 C F 2 0
         19   11

par            Kommentar

1 A B 2 0 A är klarare

2 C D 2 0
3 E F 2 0
4 A C 2 0
5 B D 2 0
6 C E 0 2
7 D F 1 1
8 E A 1 1
9 F B 2 0
10 D E 0 2
11 F A 0 2
12 B C 1 1
13 A D 2 0
14 B E 0 2
15 C F 1 1
         18   12

par            Kommentar

1 A B 2 0
2 C D 0 2 D ger mer kontrast

3 E F 2 0
4 A C 2 0
5 B D 0 2
6 C E 0 2
7 D F 2 0
8 E A 0 2
9 F B 2 0
10 D E 0 2 E har stora rasterrosetter

11 F A 0 2
12 B C 0 2
13 A D 2 0
14 B E 0 2
15 C F 0 2 C är ljusare. F mer mättnad

                  12   18
i det oranga
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Bilaga I

Bedömare 3 - Icke grafiskt kunnig

Bedömare 5 - Icke grafiskt kunnig

Bedömare 4 - Icke grafiskt kunnig

Bedömare 6 - Icke grafiskt kunnig

par            Kommentar

1 A B 2 0
2 C D 2 0
3 E F 2 0
4 A C 2 0
5 B D 0 2
6 C E 0 2
7 D F 2 0
8 E A 0 2
9 F B 2 0
10 D E 0 2
11 F A 0 2
12 B C 0 2
13 A D 2 0
14 B E 0 2
15 C F 0 2
        14   16

par            Kommentar

1 A B 2 0
2 C D 0 2 D har varmare orange

3 E F 1 1
4 A C 0 2
5 B D 1 1
6 C E 0 2
7 D F 0 2
8 E A 2 0
9 F B 1 1
10 D E 0 2
11 F A 0 2
12 B C 1 1
13 A D 2 0
14 B E 0 2
15 C F 2 0
         12    18

par            Kommentar

1 A B 2 0 A bättre skärpa

2 C D 2 0 C bättre skärpa

3 E F 2 0 E bättre skärpa

4 A C 2 0 A bättre skärpa

5 B D 2 0 B bättre skärpa

6 C E 0 2 E bättre skärpa

7 D F 0 2 F bättre skärpa

8 E A 2 0 E mer kontast

9 F B 2 0 B för kornig

10 D E 0 2
11 F A 2 0 A är klar, ger kallt intryck

12 B C 2 0 B är mjukare

13 A D 2 0
14 B E 0 2
15 C F 2 0
         22    8

par            Kommentar

1 A B 2 0 B är grummlig

2 C D 1 1
3 E F 2 0
4 A C 2 0 C är grummlig

5 B D 2 0
6 C E 0 2
7 D F 2 0
8 E A 0 2 A ger bättre färger

9 F B 2 0
10 D E 0 2
11 F A 0 2
12 B C 1 1
13 A D 2 0 A snyggare p.g.a mer grönt än svart

14 B E 2 0 E svarta fläckar i bakgunden

15 C F 2 0
        20   10



43

par            Kommentar

1 A B 2 0
2 C D 2 0
3 E F 2 0
4 A C 2 0
5 B D 0 2
6 C E 0 2
7 D F 2 0
8 E A 0 2
9 F B 2 0
10 D E 0 2
11 F A 0 2
12 B C 0 2
13 A D 2 0
14 B E 0 2
15 C F 0 2
        14   16

par            Kommentar

1 A B 2 0 A bättre skärpa

2 C D 2 0 C bättre skärpa

3 E F 2 0 E bättre skärpa

4 A C 2 0 A bättre skärpa

5 B D 2 0 B bättre skärpa

6 C E 0 2 E bättre skärpa

7 D F 0 2 F bättre skärpa

8 E A 2 0 E mer kontast

9 F B 2 0 B för kornig

10 D E 0 2
11 F A 2 0 A är klar, ger kallt intryck

12 B C 2 0 B är mjukare

13 A D 2 0
14 B E 0 2
15 C F 2 0
         22    8

43

Bilaga J

Sättningsprover på obestruket papper med 260% TIC

FM-raster 
normal densitet

AM-raster 
normal densitet

FM-raster 
förhöjd densitet

AM-raster 
förhöjd densitet

1 min

2 min

3 min

4 min

5 min

10 min

15 min

20 min

25 min

30 min

1 min

3 min

5 min

10 min

15 min

22 min

30 min

40 min

45 min

1 min

5 min

10 min

15 min

20 min

25 min

30 min

0,5 min

1 min

1,5 min

2 min

2,5 min

3 min

3,5 min

4 min

4,5 min

5 min

10 min

15 min

20 min

25 min

28 min
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Bilaga K

Sättningsprover på obestruket papper med 300% TIC

FM-raster 
normal densitet

AM-raster 
normal densitet

FM-raster 
förhöjd densitet

AM-raster 
förhöjd densitet

0,5 min

1 min

2 min

3 min

4 min

5 min

10 min

15 min

20 min

25 min

1 min

5 min

10 min

15 min

20 min

25 min

30 min

1 min

2 min

3 min

4 min

5 min

10 min

15 min

20 min

25 min

30 min

1 min

3 min

5 min

10 min

15 min

22 min

30 min

40 min

45 min

30 min
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Bilaga L

Sättningsprover på bestruket papper med 260% TIC och 300% TIC

FM-raster 
260% TIC

AM-raster 
260% TIC

FM-raster 
300% TIC

AM-raster 
300% TIC

AM-raster 
förhöjd densitet

1 min

2 min

3 min

4 min

5 min

6 min

1 min

2 min

3 min

4 min

5 min

6 min

7 min

8 min

9 min

1 min

2 min

3 min

4 min

5 min

6 min

7 min

8 min

9 min

10 min

1 min

2 min

3 min

4 min

5 min

6 min

7 min

8 min

9 min

10 min


