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Sammanfattning 
Tryckeribranschen är en ekonomiskt pressad bransch som söker nya bespa-
ringsmetoder. En av metoderna är att minska insatsvaran tryckfärg med färgre-
duceringsprogramvara. 
 
Rapporten undersöker möjligheterna med färgreduceringssystem. Detta genom 
att studera hur man använder sig av färgreducering och hur det påverkar trycket. 
 
Studien avser besvara: 
 

• Hur stor färgminskning kan man använda sig av utan negativa konse-
kvenser på bildkvalitén?  

• Hur går man tillväga för att skapa den färgminskningen?  
• Överensstämmer total färgförändring och visuell bedömning av tryck?  

För att få svar på dessa frågor togs en testform fram med nödvändiga bilder och 
färgfält som sedan genomgick en rad färgreduktioner. Testformen utvärderades 
digitalt med avseende på TAC och total färgförändring. Därefter trycktes 
testformen och utvärderades visuellt av en testgrupp och uppmättes för att visa 
färgförändring efter tryck. 

Resultatet av undersökningen visar att det går att färgreducera tryck utan avse-
värda negativa konsekvenser på bildkvalitén. En reducering från 300 % TAC till 
en TAC mellan 240 % och 210 % är fullt möjlig för att få en besparing och vara 
inom standard för total färgförändring. Detta går att göra väldigt lätt med en 
programvara som Alwan CMYK Optimizer ECO, med enbart förvalda inställ-
ningar och en inställd Total Ink Limit mellan 240 % och 210 %. Resultatet visade 
även en stark korrelation mellan den visuella bedömningen och den totala färg-
förändring, som tyder att både metoder är lämpliga för bedömning av tryck. 
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Abstract 
The printing industry is under economic pressure and seeks new ways to save 
money. One way is to reduce the use of ink with ink reduction software. 
 
The report is to examine the possibilities with ink reduction software. This 
through studies how to use ink reduction software and its effects on print. 
 
The study is to answer  
 

• How much ink reduction is possible without negative impact on the im-
age quality? 

• How do you reach this ink reduction? 
• Does total colour difference and visual assessment of print correlate? 

To answer these questions a testform containing necessary images and colour 
patches was create. It was later subjected to several different levels of ink reduc-
tion. The testform was evaluated digitally in form of TAC and total colour differ-
ence. Thereafter the testform was printed and evaluated visually by a test group 
and measured to display the total colour difference in print. 

The result of the study is that it is possible to apply ink reduction without con-
siderable negative impact on the image quality. A reduction from 300 % TAC to a 
TAC between 240 % and 210 % is fully possible to gain a reduction and produce 
print within standard for total colour difference. This is made easy with a ink 
reduction software such as Alwan CMYK Optimizer ECO, with only pre-set set-
tings and a set Total Ink Limit between 240 % and 210 %. The result also showed 
a strong correlation between the visual evaluation and the total colour difference 
in print, which suggests that both methods are suitable for assessment of print.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Tryckeribranschen är idag en ekonomiskt pressad bransch som letar nya 
metoder att kostnadseffektivisera. Det sker omstruktureringar i arbetsflö-
det och olika kvalitetsmetoder börjar tas i anspråk, och framförallt tas det 
fram metoder att minska insatsvarorna, som papper och tryckfärg 
(Stanton, Neumann & Bohan, 2009). 

Det finns idag programvaror som kan automatisera stora delar av färghan-
teringen och prepressarbetet, och som digitalt kan reducera färgmängden i 
trycket genom att ersätta en viss mängd CMY-färg med svart (K). Proble-
met med automatiseringen och färgreduceringen är dock att fortsätta pro-
ducera med samma kvalité eller inom ISO-standard med dessa system. 
Förutom rationaliseringen i flödet, är den ekonomiska besparingen av 
färgkostnaden drivkraften idag hos tryckerier som vill lära sig mer om färg-
reducering (Sharma & Starr, 2010). 

Genom att använda ett färgreduceringssystem på rätt sätt, som skapar 
färgreducering och gärna så stor reducering som möjligt kan tryckerierna 
sänka sina färgkostnader och ställtider i produktionen och samtidigt  
behålla samma kvalité som annonsörer och kunder efterfrågar, och på så 
sätt öka marginalerna för lönsamhet (Sharma & Starr, 2010). 

Projektet startas för att undersöka möjligheterna med ett färgreducerings-
system, genom att studera hur man använder sig av färgreducering och hur 
det påverkar trycket.  

Rapporten inriktar sig främst till företag och personer som vill fördjupa sin 
kunskap om färgreduceringsprogramvaror. 

1.2 Färgreduceringsteori 
Färgreducering syftar till att minska färgpålägget. Det sker främst genom 
Gray Component Replacement (GCR), eller det äldre Under Color Removal 
(UCR) (Enoksson, 2006).  

I teorin skapar en lika blandning av processfärgerna cyan, magenta och gul 
en neutral färg och är de enda tre färger som behövs för att trycka och åter-
skapa en bild. Svart tryckfärg behövs alltså, teoretiskt sett, inte i trycket. Att 
införa svart i trycket gör det möjligt att återskapa samma färg med olika 
sammansättningar av CMYK. Det finns alltså fler än en kombination att 
skapa samma färg (Kipphan, 2001).  

GCR använder den möjligheten för att förändra TAC och CMYK-
sammansättningen. Genom GCR ersätts en viss del av CMY-färgerna med 
svart för att minska färgpålägget och även skapa en mörkare ton med högre 
kontrast (Romano & Romano, 1998).   

Följande exempel är hämtat från Kipphan (2001): En färgton som innan 
bestod av 70 % cyan, 80 % magenta, 90 % gul och ingen svart går att åter-
skapa med att ersätta 30 % av respektive färg med svart, i färgteorin. Den 
nya CMYK-sammansättningen blir då följaktligen 40 % cyan, 50 % ma-
genta, 60 % gul och 30 % svart. Den tidigare totala färgtäckningen (TAC) 
minskar då med 60 procentenheter, från 240 % till 180 %. Se exemplet i 
fig. 1. 
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Figur 1 – Exempel på Gray Component Replacement. 

UCR är en äldre version av GCR där skillnaden är att UCR verkar och redu-
cerar enbart i neutrala toner, medan GCR verkar över hela färgomfånget 
(Enoksson, 2006). Idag har UCR spelat ut sin roll och har ersatts av GCR, 
även om begreppet finns kvar i teorin (Enoksson, 2006).   

GCR finns även i ICC-profiler för CMYK. Konvertering mellan ICC-profiler 
inom samma eller olika färgrymder, skapar samma effekt om den sker mel-
lan olika profiler med skilda GCR-inställningar. En sådan konvertering, 
mellan CMYK och CMYK, sker ofta med en DeviceLink-profil. Vilket är en 
speciell ICC-profil som förbinder två ICC-profiler med varandra utan an-
vändning av referensfärgrymd, ”Profile Connection Space” (PCS), de 
CIELAB-värden som i en vanlig konvertering översätter profilen.  
DeviceLink-profil innehåller och nyttjar istället en egen tabell för konverte-
ring (Homann, 2007). DeviceLink är en fördel i CMYK–CMYK-
konvertering då den behåller information som annars kan gå förlorad.  
DeviceLink möjliggör att behålla fulltoner, sekundärfärger, samt styra GCR 
och TAC (Trichon, 2007). 

Färgbesparing beskrivs i antal minskade procentenheter i en given punkt 
eller yta. Hur stor den totala ekonomiska besparingen är efter lyckad 
användning av färgreducering i produktion är svårt att räkna ut exakt 
eftersom den exakta reduktionen skiljer sig från produktion och trycksak. 
Det effektivaste sättet att räkna ut besparingen är med annuitetsmetoden, 
en vanlig investeringskalkyl, med underlaget att CMY-färgerna kostar ca 
270–300 kr/l, medan svart färg kostar ca 140–150 kr/l (Sharma & Starr, 
2010). Producenterna av de olika färgreduceringsprogrammen tar ofta upp 
egna exempel på stora besparingar. 

En minskning av TAC är att eftersträva i tryck, då det minskar färgkostna-
den, samt för de stora fördelarna hos produktionen, som en färgreducering 
medför. Hög färgmängd är ofta orsaken till långa torktider/ställtider eller 
fel i trycket, t.ex. ”set off” och ”rub off” (på svenska kallat smetning) 
(Stanton, Neumann & Bohan, 2009). Ytterliggare en fördel med minskad 
TAC är att det i teorin skapar en stabilare process med avseende på 
variation och  färgförändring under tryckningen. Genom att minska 
andelen CMY-färger i trycket minskas också variationen (Sharma & Starr, 
2010). 

Detta projekt behandlar ett CMYK–CMYK-flöde, utan konvertering mellan 
ICC-profiler och använder sig enbart av färgreduceringsprogramvara. För 
mer läsning samt djupare förståelse om färghantering och ICC-profiler 
finns International Color Consortiums webbsida (http://www.color.org), 
som är den organisation som förvaltar en stor del av arbetet med ICC-
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profiler och färghantering. Som introduktion till färghantering och ICC-
profiler finns även boken Understanding Color Management av Abhay 
Sharma, som pedagogiskt förklarar hur ICC-profiler och färghantering 
fungerar och tillämpas. 

1.3 Färgreduceringsprogramvaror 
I dagsläget finns det en rad olika färgreduceringsprogramvaror på mark-
naden, de flesta framtagna av stora leverantörer inom tryckbranschen. 
Exempel på färgreduceringsprogram är Alwan CMYK Optimizer ECO, 
AGFA Apogee Inksave, GMG InkOptimizer och Kodak ColorFlow. Enligt 
Sharma & Starr (2010) finns ingen skillnad mellan de elva populära  
programvaror som de utvärderade, i avseende med förmåga att färgredu-
cera med total färgförändring samt åstadkommen färgreduktion.  

I kontrast kommer Stanton, Neumann & Bohan (2009), som också under-
söker ett antal olika programvaror, fram till slutsatsen att det är skillnad 
mellan de olika lösningarna. Sex av de programvaror de undersöker klarar 
deras satta krav, medan fyra blir underkända. Deras rapport visar dock att 
skillnaden är liten mellan den bästa och sämsta programvaran, båda är 
nära gränsen för godkänd.  

Sharma & Starr (2010) tar även upp den viktiga poängen att programva-
rorna uppdateras, fler konkurrenter tillkommer och nya funktioner intro-
duceras med tiden. Det är därför omöjligt att långsiktig göra skillnad  
mellan de olika lösningarna. 

Till skillnad från tidigare metoder att reducera färg i tryck är dessa pro-
gramvaror framtagna för att passa in i ett existerande prepressflöde och 
fungera som ett verktyg för tryckprocessen, genom automatisering och 
ökad press-stabilitet (Sharma & Starr, 2010). Man kan nå samma färgre-
duktion genom andra metoder, så som DeviceLink-profiler och egna ICC-
profiler, men dessa kräver betydlig större kompetens och tid för att kunna 
användas effektivt (Stanton, Neumann & Bohan, 2009). 

Färgreduceringsprogramvaror bygger i allmänhet på samma grundprincip 
som DeviceLink-profiler. Alwan Color kallar tekniken i sin programvara för 
”Dynamic DeviceLink Profile”. 

I den här rapporten används Alwan CMYK Optimizer ECO, som färgredu-
ceringsprogramvara. På företagets hemsida kan man läsa att Alwan CMYK 
Optimizer ECO minskar färgåtgången avsevärt utan synlig färgförändring. 
Alwan CMYK Optimizer ECO är ett idealiskt komplement till prepress och 
färghantering. Beskrivningen fortsätter med flera liknande påståenden och 
löften, bland annat att programvaran skapar den optimala färgreducering-
en som är möjlig. 

1.4 Tidigare studier om färgreduceringsprogramvaror 
Färgreducering är ett populärt ämne inom tryckeribranschen genom dess 
besparingspotential, men det finns få studier som bevisar effekterna på ett 
förtroendefullt sätt. De flesta studierna hittar man hos de olika tillverkarna 
och återförsäljarna av programvarorna, vars objektivitet kan ifrågasättas.  

I den här rapporten refereras framförallt till två tidigare studier: En av 
Sharma & Starr (2010) samt en av Stanton, Neumann & Bohan (2009). 
Båda rapporterna visar att färgreducering faktiskt fungerar, och 
konstruerar en systematisk metod för att påvisa effekterna av 
färgreducering. Stanton, Neumann & Bohan (2009) visar att man kan 
vänta sig en reduktion mellan 15 % och 25 % från de olika programvarorna, 
medan Sharma & Starr (2010) visar liknande resultat på 17 % och 30 %. 
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Ingen av  rapporterna av Stanton, Neumann & Bohan (2009), eller av 
Sharma & Starr (2010), täcker in hur de når sina färgreduktioner, vilka 
inställningar de använder eller hur hög TAC som ställs in i programvaran. 
De redovisar bara resultatet av reduktionen. De två rapporterna sätter inte 
heller en gräns över hur stor reduktion som är lämplig under givna förut-
sättningar. De värderar således inte hur stor reduktion som är lämpad  
i förhållande till den totala färgförändringen som sannolikt uppstår under 
färgreduktionen. 

1.5 Projektmål och avgränsningar 
Den här rapporten ska metodiskt undersöka effekten av färgreducerings-
programvara (Alwan CMYK Optimizer ECO) och hur man bör använda 
färgreducering för att nå en färgbesparing utan att minska bildkvalitén. 
Detta ska ske genom mätning av digitalt original och tryckta ark, samt vi-
suell utvärdering av tryck. Genom denna metod skapas en helhetsbild över 
färgreduceringsprogramvarans påverkan på trycket. 

Projektmålet går att dela upp i tre frågeformuleringar. 
 
• Hur stor färgminskning kan man använda sig av utan negativa konse-

kvenser på bildkvalitén?  
• Hur går man tillväga för att skapa den färgminskningen? 
• Överensstämmer total färgförändring och visuell bedömning av tryck?  

Projektet avgränsas till endast en tryckprocess men teorin ska även kunna 
användas inom andra tryckprocesser som arkoffset, då programvaran fun-
gerar med alla tryckprocesser. Praktiskt kommer projektet att innefatta 
digitaltryck med HP Indigo 5500. Det kommer även att avgränsas till be-
struket papper, på grund av tidsskäl. Projektet innefattar endast CMYK-
arbetsflöde med ICC-profilen ISO Coated v2 300% (ECI). 

Metoden i arbetet tar inte upp den riktiga ekonomiska aspekten i arbetet då 
den är svår att bevisa. Hos de digitala filerna är det möjligt att mäta TAC, 
men det faktiska färgpålägget på trycket går inte att visa utan att mäta för-
brukningen hos tryckpress. Något som ansågs för omfattande för att bevisa 
under arbetets gång. 

1.6 Termer och definitioner 
Inom området färgvetenskap och tryck finns en viss begreppsförvirring. 
Många begrepp betyder samma sak eller har flera olika betydelser. Nedan 
förklaras de huvudbegrepp som används i rapporten. 

Färgreducering  Reducering av färg på substrat och digitalt original. 
Avser både den fysiska färgminskningen på sub-
strat och digital TAC hos original. ”Minskat färgpå-
lägg” avser enbart fysisk färg på substrat. 

  Synonym: Ink reduction, ink saving, ink optimizat-
ion. 

  Källa: Stanton, Neumann & Bohan, 2009.  

 

GCR  Grey Component Replacement. Metod som mins-
kar den totala färgtäckningen genom att ersätta 
CMY-färger med svart färg (K).  

  Synonym: Tidigare kallat UCR (Under Color  
Removal). Egentligen inte en synonym, utan en 
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annan äldre metod att begränsa TAC, men  
begreppsförvirring har lett att det innefattar 
samma mening. Även kallat akromatisk repro. 

  Källa: ISO 12637-2:2008. Enoksson, 2006.  

 

TAC Den totala summan färg i en given punkt, total 
färgtäckning i digitalt original.  

 Synonym: Total Area Coverage, Tone Value Sum, 
TIC, Total Ink Coverage, total färgtäckning, total 
yttäckning. 

 Källa: Kipphan, 2001. 

 

TACav I rapporten används TACav som avser den genom-
snittliga TAC på en given area. 

 

Total färgskillnad Total färgskillnad är avståndet som skiljer två fär-
ger i CIELAB-färgrymden och är måttet för att be-
skriva färgskillnad. Betecknas ΔE. Det finns flera 
sätt att beräkna ΔE. I rapporten nyttjas ΔE*ab, 
som används i hela ISO 12647. 

  Synonym: Total färgförändring. 

  Källa: Kipphan, 2001. 

 

Total Ink limit Maximal tillåten TAC. 

 Synonym: Ink Limit. 

 Källa: Groff, 1997. 
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2 Metod 

2.1 Litteraturstudier 
Inom tryck och färgåtergivning finns stor kunskap och mycket litteratur. 
Det finns även tydliga standarder. Serien ISO 12647 är ISO-standard för 
tryck och är en viktig referens i arbetet, då standarden sätter krav för god-
känt tryck och regler för bedömning av tryck.  

Inom ämnet färgreduceringsprogramvaror finns dock ett begränsat antal 
rapporter och studier då ämnet är relativt nytt. Mest information och kun-
skap finns hos återförsäljarna.  

Informationen om färgreducering hittades via Högskolan Dalarnas databas 
Summon, Högskolan Dalarnas bibliotek, Google Scholar, Google och refe-
renslistor. Sökord som användes var: ink reduction, ink saving, GCR/UCR, 
ink reduction software, ink saving software, ink optimization. 

2.2 Tillvägagångsätt 
Metoden som använts i rapporten bygger till viss del på den metod som 
presenteras av Sharma & Starr (2010). Deras metod bygger både på visuell 
bedömning av tryck samt mätdata av digitala filer och tryck. 

För att åskådliggöra färgreduceringens påverkan på bilder och färg, togs en 
testform fram som sedan genomgick en rad färgreduktioner. Testformen 
utvärderades digitalt med avseende på TAC och total färgförändring. 
Därefter trycktes testformen och utvärderades visuellt av en testgrupp och 
uppmättes för att visa färgförändring efter tryck. 

2.2.1 Framställning av digitala original 
En testform togs fram innehållande testbilder och testfält som kan visa de 
förändringar som kan ske efter konverteringen i Alwan CMYK Optimizer 
ECO. Samlingen testbilder beskriver både ytterligheterna i en tryckpro-
duktion samt representerar en vanlig tryckning så att man kan åskådlig-
göra alla tänkbara produktioner.  

Till testformen användes BVDM Roman 16 referensbilder, som är ett 
bibliotek av bilder för testtryckningar och rekommenderas enligt Certifie-
rad Grafisk Produktion (2011). Testbilderna är till för den subjektiva  
bedömningen av färgförändringen.  

Testformen består av fyra stycken SRA3-ark (320 mm × 450 mm) för att 
kunna rymma alla nödvändiga fält för bedömning samt tryckas i HP Indigo 
5500, eller annan tryckpress vid behov. 

Utöver referensbilderna innehåller testformen de fält som behövs för kon-
troll och validering av tryck (Grafiska Företagens Förbund, 2011) samt 
färgkilen PressSign 2007, Bodoni Systems Ltd, v 2,1, till validering och 
färgkartan IT8.7-3. 

Testformen innehåller även ett uppslag från ett magasin som ska represen-
tera en ”vanlig” trycksak. Uppslaget innehåller bilder, text och marginaler 
som det ofta gör i en trycksak och är efter dessa kriterier godtyckligt vald. 
Uppslaget är till för att mäta den genomsnittliga färgreduceringen i en van-
lig trycksak. Givetvis varierar färgreduktionen på hur bilden eller trycksa-
ken ser ut. Detta betyder att den här trycksaken inte är ett facit, men en 
fingervisning hur stor den faktiska digitala reduktionen kan bli i en ”riktig” 
produktion och inte bara i ett färgfält. I fig. 2 ses testformens alla fyra delar 
och fält. 
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Figur 2 – Testformens fyra delar. 

2.2.2 Val av mätfält 
Enligt ISO 12647-2:2004 och ISO 12647-7:2007 finns det bestämda mätfält 
för att validera om trycket är godkänt och inom standard. Dessa mätfält 
består främst av primär och sekundärfärger. Problemet med dessa färgfält i 
det här syftet är att färgreduceringsprogramvaran håller dessa toner 
”rena”, alltså oreducerade. Därför blir de obrukbara för att åskådliggöra 
hur programvaran förändrar bilden med avseende på total färgförändring. 
Sharma & Starr (2010) väljer att skapa en egen testkarta av främst tertiära 
färger som kommer att påverkas av reduceringen. I denna rapport används 
763 av totalt 936 färgfält som återfinns i IT8-kartan, alla färgfält på kartan 
som potentiellt kan påverkas av färgreduceringsprogramvaran, då de be-
står av tre eller fler av CMYK-färgerna. Ingen av färgfälten har en TAC un-
der 11 %, då programvaran är inställd att inte reducera färgerna innan de 
har en TAC högre än 11 %, även kallat ”Black start” (Homann, 2007). 

Testformen exporteras från InDesign CS5 till PDF/X-1a:2001, samt med 
ICC-profilen ISO Coated v2 300 % (ECI), på en MacBook Pro  
(OS X 10.8.2). Den kommande färgreduceringen är en CMYK–CMYK-
reducering inom samma färgrymd (ISO Coated v2 300 % (ECI)). 
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2.2.3 Digital färgreducering 
I studien används Alwan CMYK Optimizer ECO som färgreduceringspro-
gramvara och representerar de inställningar och val som påverkar färgre-
ducering. Alwan CMYK Optimizer ECO är en av programvarorna som  
utvärderades av Sharma & Starr (2010) och visade jämna resultat, repre-
sentativa för alla elva program som utvärderades i rapporten. 

I Alwan CMYK Optimizer ECO finns förinställda tryckoptimeringar bero-
ende på några få variabler, så som vilken ICC-profil man använder, samt 
hur låg Total Area Coverage (TAC) man vill uppnå. 

Mina inställningar bygger på dessa förutsättningar: 

Input files from: Europe 

Relative colorimetric rendering 

Use embedded profile 

Default input CMYK-profile: ISO Coated v2 300 % (ECI) 

Printed in: Europe 

Printing process: Standard Sheetfed Offset 

Spot Colors: Convert to CMYK 

Paper: Wood-free Coated gloss or matt 

Action: Check and Correct 

Transparency: Keep 

Output separation: Both (TAC and GCR) 

De få inställningarna skapar goda förutsättningar för färgreduktion.  

I programvaran finns inte digital offset, vilket HP Indigo ofta kallas, som 
ett alternativ i ”Printing Process”-förvalsmenyn. Istället valdes ”Standard 
Sheetfed Offset”, då det bedöms som det mest närbesläktade och bästa 
alternativet i förvalsmenyn. 

Programvaran har fler inställningar dock är det ett simpelt gränssnitt, bara 
ett fåtal inställningar påverkar färgreduceringen och de flesta anpassning-
arna är förinställda till ett vanligt arbetsflöde. Exempel på programvarans 
gränssnitt syns i fig. 3. 
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Figur 3 – Alwan CMYK Optimizer ECO gränssnitt och inställningar. 

2.2.4 Tillåten färgavvikelse enligt standard 
Inom ISO 12647 och främst ISO 12647-7:2007 som behandlar förprovtryck 
återfinns regler för hur stor avvikelse i ΔE*ab som är tillåtet inom olika 
mätfält. Kortfattat godkänns fulltonsfält i CMYK och sekundärfärgerna 
RGB om de är lägre än ΔE*ab = 6. Medan de specificerade ”outer gamut 
patches” ska ligga runt ΔE*ab = 4. Mätfälten som mäts upp i det här pro-
jektet tillhör inte den kategorin förbestämda fält utan är färger som  
återfinns i IT8-kartan, men värden nära ΔE*ab = 4 ses som en bra riktlinje 
för bedömning.  

2.2.5 Utvärdering av digital färgreducering 
För att åskådliggöra de positiva och negativa konsekvenserna av färgredu-
ceringen, utvärderas de digitala PDF-filerna mot det icke reducerade origi-
nalet i CIELAB-färgrymd med Patchtool och Microsoft Office Excel. Genom 
att jämföra den totala färgskillnaden mellan original och de olika reduce-
rade filerna. 

I utvärderingen jämförs en reducering till 210 %, 220 %, …, 280 %, respek-
tive 290 %, i steg om 10 %, mot originalet med en TAC på 300 %. I färgre-
duceringsprogramvaran finns det inställningar för att bevara fulltonsdensi-
tet i primärfärgerna och sekundärfärgerna, alltså sker det ingen reducering 
i dessa toner för att behålla ”renheten”. Därför mäts färgförändringen i 763 
andra färgtoner, färgfält som återfinns bland IT8-kartans alla 936 färgfält, 
för att se hur olika toner i bilderna påverkas. För att säkerhetsställa att 
färgreduceringen inte påverkar primär- och sekundärfärgerna uppmättes 
alla färgfält som återfinns i PressSign 2007, Bodoni Systems Ltd, v 2,1  
i Photoshop CS5, hos alla reducerade PDF-filer. Färgreduceringen påver-
kade enbart tre av tio fält, nämligen gråbalansfälten bestående av CMY, 
som återfanns i testkilen. 
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2.2.6 Utvärdering av genomsnittlig färgreducering 
Varje färgreducerad PDF analyseras av Ink Coverage 1.15 för att få Average 
Totalt Area Coverage (TACav) av ”den typiska trycksaken”, för att åskådlig-
göra den faktiska färgreduceringen av en trycksak. Detta är intressant där-
för färgreducering alltid beskrivs i form av procentenheter i en given punkt. 
En reducering från 300 % till 210 % kan maximalt skapa en reduktion på 
90 procentenheter i en punkt, samtidigt som reduktionen över hela  
trycksaken är betydligt lägre (Fineeye, 2012). 

2.2.7 Tryckning med olika färgreduktioner 
Ett spritt urval av de digitala filerna (300 %, 280 %, 250 %, 230 % och  
210 %) trycktes sedan i en HP Indigo 5500 på ett papper av typ två, enligt 
standard ISO 12647-2, hos TMG Sthlm. Urvalet av de reducerade filerna 
och originalet trycktes och uppmättes med PressSign 5.0 med färgkilen 
PressSign 2007, Bodoni Systems Ltd, v 2,1, för att säkerhetsställa att tryck-
en är godkända och inom standard. Under tryckningen valdes ett godkänt 
testark per reduktion som underlag till mätning och visuell utvärdering. 

2.2.8 Utvärdering av tryck med färgreducering 
Samma 763 mätfält från IT8-kartan som mättes på de digitala filerna mäts 
igen på de tryckta arken för att visa skillnaden, att se vilka av dessa tryckta 
exempel av färgreducering som ligger inom gränsen för godkänt tryck. 
Varje testark mättes in två gånger för att minimera riskerna för mätfel.  

Mätningen skedde med X-Rite i1PRO (med mätbordet iO-table). Beräk-
ningen av CIELAB-koordinater skedde med Measure Tool med programin-
ställningarna D50-standardljus och 2°-standardobservatör. 

2.2.9 Visuell bedömning av tryck 
De tryckta referensbilderna genomgår sedan en visuell bedömning. Be-
dömning skedde av åtta trycksaksbeställare och tryckare som verkar inom 
branschen, samt fyra studenter, enligt samma metod och enkät som an-
vänds av Sharma & Starr (2010), med skillnaden att enkäten innehåller ett 
extra fält för övriga kommentarer. Den subjektiva bedömningen nyttjades 
för att se om de olika trycken skulle vara godkända exemplar enligt en pro-
fessionell bedömare samt hur de olika reduceringarna bedöms i relation till 
varandra.  

Urvalet av deltagare i den visuella bedömningen bestod av åtta män och 
fyra kvinnor, samtliga valda genom bekvämlighetsurval. Tre deltagare är 
20 till 29, två deltagare i åldersspannet 30 till 39, fem deltagare 40 till 49, 
samt två deltagare inom 50 och 59. Åtta av deltagarna är yrkesverksamma 
tryckare och trycksaksbeställare. Fyra av deltagarna är nyexaminerade 
studenter inom ämnet grafisk design. Det är sedan tidigare bevisat att även 
studerande inom grafisk kommunikation och design har en hög förmåga 
att se färgskillnad och inte enbart personer med stor yrkeserfarenhet  
(Lawler, 2009). 

Bedömningen sker individuellt utan kommunikation med andra deltagare 
och under riktiga förutsättningar för bedömning av tryck i enlighet med 
ISO 12647-7:2007, ISO 3664:2009 samt ISO 13655:2009. Betraktaren 
bedömer trycken efter satta kriterier som finns i enkäten, t.ex. högdagerde-
taljer, hudtoner och färgstick, på en skala 1–10, där tio är lika bra som  
original och ett är en dålig reproduktion av original. I bedömningen som är 
utformat som ett blindtest återfanns ett tryckark utan reducering. I be-
dömningen medverkade totalt 12 deltagare, tre gånger så många som mi-
nimumkravet för bedömning av tryck enligt ISO 12647-7:2007. Gruppens 
standardavvikelse beräknades för att åskådliggöra gruppens enighet i ut-
värderingen. 
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2.3 Databearbetning 
I denna rapport används Pearsons korrelationskoefficient som metod för 
att beräkna om det finns ett tydligt samband mellan total färgförändring 
och den visuella bedömningens betygsättning av tryckarken (Vejde &  
Leander, 2000). 
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3 Resultat 

3.1 Digital färgreducering och total färgföränding 
På de nio PDF:er med färgreduktion mättes vardera de 763 färgfält och 
dess respektive ΔE*ab mot det oreducerade originalet. Diagram 1 visar det 
genomsnittliga ΔE*ab-värdet hos respektive reducering. 

I diagram 2 syns spridningen bland de ΔE*ab-värden som uppmättes, i ett 
låddiagram. Diagrammets max- och min-värde visar 95:e respektive 5:e  
percentilen. Medelvärdet från diagram 1 syns som linjen i diagram 2. 

Diagram 1 – Genomsnittlig ΔE*ab hos de digitala reduceringarna. 

 

Diagram 2 – Spridningen mellan de ΔE*ab-värden som utgör medelvärdet 
i diagram 1.  
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3.2 Färgreducering i tryck och total färgförändring 
På de fyra tryckark med färgreduktion mättes vardera de 763 färgfält och 
dess respektive ΔE*ab mot det oreducerade tryckta originalet. Diagram 3 
visar det genomsnittliga ΔE*ab -värdet hos respektive reducering. 

I diagram 4 syns spridningen bland de ΔE*ab-värden som uppmättes, i ett 
låddiagram. Diagrammets max- och min-värde visar 95:e respektive 5:e 
percentilen. Medelvärdet från diagram 3 syns som linjen i diagram 4. 

Diagram 3 – Genomsnittlig ΔE*ab hos de tryckta reduceringarna. 

 

Diagram 4 – Spridningen mellan de ΔE*ab-värden som utgör medelvärdet 
i diagram 3. 

 

3.3 Genomsnittlig färgreducering 
Den genomsnittliga TAC bland de 763 färgfält hos respektive reducering 
beräknades digitalt och jämfördes mot det digitala originalet. Reduktioner-
na från 290 % till 250 % visar en ökad genomsnittlig TAC, vilket kan ses i 
diagram 5.  
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Genomsnittlig TAC på den ”vanliga” trycksaken beräknat med programva-
ran Ink Coverage. I tabell 1 ses färgreduceringen som skillnad i antal pro-
centenheter mellan de olika reduceringarna på den ”vanliga” trycksaken. 

 

Diagram 5 – Den genomsnittliga färgreduceringen hos de olika reduce-
ringarna. Skillnad i TACav räknas i procentenheter. 

 

Tabell 1 – Genomsnittlig TAC och skillnad i TAC på en ”vanlig” trycksak för 
olika nivåer av färgreducering mot original. 

Total ink 
limit (%) 

TACav (%) 
Skillnad  

(Procentenheter) 

	   	   	  300 % 58,35 0,00 

290 % 58,41 0,06 

280 % 58,19 −0,16 

270 % 57,93 −0,42 

260 % 57,54 −0,81 

250 % 57,13 −1,22 

240 % 56,61 −1,74 

230 % 56,15 −2,20 

220 % 55,24 −3,11 

210 % 53,40 −4,95 

 

3.4 Expertbedömning av färgreducering i tryck 
Fem tryckta ark med olika reduceringar bedömdes av totalt 12 tryckare, 
trycksaksbeställare och studenter, mot tryckt original. Ett av arken var 
oreducerad och lika med originalet. Bedömningen är gjord enligt enkät, se 
bilaga. I tabell 2 redovisas bedömarnas snittbetyg på de olika reducerade 
tryckarken och hur betygen tolkas i enkäten som bedömningen skedde 
efter, samt standardavvikelsen hos gruppens bedömning för varje reduce-
ring. 
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Tabell 2 – Betyg på visuell utvärdering av tryck.  

Reducering Snittbetyg Betygförklaring Standardavvikelse (σ) 
   	  300 % 9,25 Utmärkt 0,62 

280 % 8,43 Liten märkbar skillnad 0,84 

250 % 8,51 Utmärkt 0,91 

230 % 8,44 Liten märkbar skillnad 1,24 

210 % 6,61 Liten märkbar skillnad 1,69 

 

3.5 Enlighet mellan total färgförändring och visuell bedömning 
Pearsons korrelationskoefficient beräknades för att visa sambandet mellan 
betygen från den visuella bedömningen och ΔE*ab-värdena från mätning 
av tryckarken. Korrelationen r är −0,91, som står för en väldigt stark  
negativ korrelation, då −1 är den högst möjliga negativa korrelationen. 
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4 Analys 

4.1 Framkallad färgreducering 
Tydligt i resultatet är att färgreducering fungerar i avseende att sänka TAC 
hos digitala filer. Det är fullt möjligt att sänka TAC flera procentenheter. 
Resultatet i denna rapport är noterbart lägre än de resultat som Stanton, 
Neumann & Bohan (2009) visade på 15 %–25 % samt Sharma & Starr 
(2010) med 17 %–30 %. Detta kan bero på att dessa rapporter räknar in 
resultat från en reducering i RGB–CMYK-flöde och utgår från en annan 
ICC-profil i arbetsflödet, samt att rapporterna bygger på ett annat un-
derlag, andra färgfält än de 736 färgfält från IT8.7-3 som potentiellt kan 
påverkas av programvaran. 

En färgreducering på den ”typiska trycksaken”, till 250 %, visar en redukt-
ion på 1,2 procentenheter. Den ”typiska trycksaken” visar att färgreduce-
ring fungerar även i en ”vanlig” produktion, inte bara i testfält och teore-
tiska exempel. Den åskådliggör också vilka siffror som är mer realistiska 
som en fingervisning i avseende på minskad TAC i en produktion. En riktig 
minskning i TAC från 1 till 5 procentenheter är fullt möjlig. 

Något som visades efter sammanställningen av de olika reduceringarnas 
nya TAC var att en reducering mellan 290 % och 260 % oväntat ökade TAC 
på de 763 färgfält som mättes upp på de digitala filerna och en reducering 
till 250 % lämnade trycken orörda i avseende till färgreducering. Detta i 
stridighet mot resultatet av reduktionen hos den ”typiska trycksaken”, som 
visade en blygsam reducering på under en procentenhet med samma  
reduktion, och i total motsats till vad programvaran ska åstadkomma.  
Resultatet visar att om en reduktion ska vara riktig, måste programvaran 
vara inställd till en större färgreducering. 

Färgminskningen i de försiktigare reduceringarna på 280 % och 270 % 
representeras troligtvis främst i de färgfält med högst TAC, då de måste 
minskas för att rymmas inom den nya Total ink limit-gränsen. Ökningen i 
TAC måste då ske i resterande färger som förändras av färgreduceringspro-
gramvaran. 

Även värt att notera är att ett ΔE * ab på 0,9 åstadkoms direkt vid en färgre-
ducering. Den totala färgskillnaden från 290 % och 250 % var någorlunda 
jämn, från ΔE*ab 0,9 till ΔE*ab 1,1. Detta betyder att en försiktig reducering 
påverkar den totala färgförändringen i samma grad som en något större 
färgreduktion.  

Spridningen av ΔE*ab som kan ses i diagram 2, ökar och följer medelvärdet, 
diagram 1, vid en kraftigare reducering. Det finns dock vissa färgvärden 
som hamnar långt utanför rimliga värden. Dessa färgvärden är få, som kan 
ses i diagram 2, men kan få en större betydelse vid vissa typer av bilder.  

Något som är viktigt att belysa när det gäller färgreduceringsprogramva-
rors förmåga att reducera färg är sättet man beräknar reduktionen på.  
Reduktionen anges i procentenheter i en punkt, alltså inte en procentuell 
förändring i punkten. Dessutom anges reduktionen ofta i ett eller flera fält 
och inte över hela trycket. På så sätt kan resultatet ofta vara missledande i 
rapporter och säljmaterial.  
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4.2 Inställningar för färgreduceringsprogramvara 
I projektets start fanns en idé att färgreducering var en komplicerad pro-
cess för användaren och att det var viktigt att tydliggöra hur man når en 
reducering. Därav frågeställningen hur man når en reduktion utan negativa 
konsekvenser på bildkvalitén. Det blev senare tydlig i det praktiska genom-
förandet att färgreduceringsprogramvaror är utformade för att vara simpla 
och effektiva. I projektet användes endast de förinställda inställningarna 
och mellan de olika reduceringarna förändrades bara den högsta tillåtna 
TAC-nivån (Total Ink Limit). De inställningarna räckte som verktyg för att 
nå en verksam och bra färgreducering. 

4.3 Bedömning av tryck 
I den sammanfattade bedömningen av färgprogramvarors påverkan på 
tryck bör den subjektiva bedömningen av bilderna och mätvärdena som 
visar den totala färgförändringen på de tryckta arken, ses som det yttersta 
beviset och väga tyngst. Då tryck är slutproduktionen och är i slutändan det 
som bedöms av kunder och annonsköpare. 

Diagram 3 visar en tydlig och övertygande trend. Desto högre reduktion 
desto högre ΔE*ab mot original. Den största reduktionen på 210 % skapade 
en total färgskillnad på ΔE*ab 2,82, som är klart under gränsvärdet ΔE*ab 4 
som sätts i ISO 12647-7:2007. Ett ΔE*ab-värde på 2,82 lämnar utrymme 
för variation i press och tryck för att uppnå ISO-standard och bör därför 
vara lämpad för att användas i praktiken. 

Även här ser man att ett ΔE*ab-värde erhålls direkt vid en färgreduktion. 
Uppseendeväckande är att ΔE*ab minskar mellan 280 % och 250 %. ΔE*ab 
minskar med 0,52. För att sedan öka till 1,87 vid 230 % igen. Detta är 
egentligen små skillnader och visar att även en låg reducering påverkar 
trycket i liknande grad som en högre reducering i avseende på total färgför-
ändring.  

4.3.1 Visuell bedömning av tryck 
Bedömningen av trycken visade att det fanns en synbar skillnad mellan de 
olika reduceringarna, men den var inte avsevärd. Trycken låg mellan ett 
utmärkt resultat och en liten märkbar skillnad enligt deltagarna. Oväntat 
fick reduceringen 280 % nästan exakt samma resultat som reduceringen 
230 %. Resultatet visar att testgruppen inte såg stor skillnad mellan tryck-
en, alla tryck var dessutom bra mot original. Det fanns dock en tydlig skill-
nad mellan original och det kraftigast reducerade trycken, 210 %, men alla 
andra reduceringar fick ett tämligen lika resultat. Något som inte är  
oväntat då de olika reduceringarnas ΔE*ab inte skiljer sig avsevärt, skillna-
derna sinsemellan är relativt små. 

Det oreducerade originalet som fanns med i bedömningen utan deltagarnas 
vetskap att det var exakt samma tryck fick det särklass högsta betyget på 
9,25. Det visar att gruppen av bedömare hade god kompetens i bedömning 
av tryck och att även en liten färgreducering påverkar tryckbilden synligt, 
då det näst bästa trycket på 250 % fick det lägre 8,51 i snittbetyg. 

Efter sammanställningen av betygen räknades deltagarnas standardavvi-
kelse fram. Gruppen hade en genomsnittlig standardavvikelse på σ=1,43 
för alla tryck, som kan översättas till ett och ett halvt betygssteg på  
enkätens betygsskala 1–10. Gruppen blir även konsekvent mer oense desto 
kraftigare färgreducering, från 0,62 till 1,69. Detta tolkas som att det är 
svårare att bedöma ett sämre tryck på den givna skalan. I överlag är grup-
pen av bedömare skäligen överens i sin betygsättning och i sin bedömning 
av trycken.  
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Om den subjektiva bedömningen ska få det största inflytandet för bedöm-
ningen av tryck, är det tydligt att en kraftig färgreducering är fullt möjlig 
och kan skapa godkända resultat.  

4.3.2 Bedömningskriterier och korrelation 
De medelvärden från de tryckta arkens totala färgförändring korrelerade 
starkt med de betyg de olika arken fick av gruppen som medverkade i den 
visuella bedömningen. Detta medför ett förtroende både för den visuella 
bedömningens möjligheten att bedöma tryck, och total färgförändring som 
mätvärde och verktyg att värdera tryck.  

Trots dessa medel att bedöma tryck finns det fler faktorer som avgör vad 
som är ett optimalt tryck i praktiken. Det finns fler variabler än total färg-
förändring som bör räknas in. Till exempel bör variation under tryckning, 
stabilare produktion och andra kvalitetsmått väga in i bedömning för vad 
som är ett optimalt tryck. 

4.4 Metodreflektion 
Genomförandet av den subjektiva bedömningen av trycket skedde likartat 
vid varje tillfälle, men betraktningsljuset kan ha skiljt sig åt mellan de olika 
tillfällena, trots att alla deltagare har haft godkänt ljus för betraktning av 
tryck. Risken för negativa metamerieffekter bedöms som liten då deltagar-
na ska följt ISO-standard för betraktning av tryck och bilder, samt att resul-
tatet av bedömningen visar att deltagarna gav likartade betyg oberoende 
bedömningstillfälle. 

Enkäten till den subjektiva bedömningen är en översatt version av den 
enkät som används i rapporten Sharma & Starr (2010). Enkäten innehöll 
två kriterier som få av deltagarna kunde svara på: Moiré och övertryck. 
Dessa resultat utlämnades sedan ur sammanställningen då det inte var 
möjligt att bedöma. Enkäten beskrev även det högsta betyget 10, som lika 
bra eller bättre än originalet. Två av deltagarna tog upp att det är omöjligt 
att producera ett tryck bättre än original, något som helt riktigt är omöjligt 
då tryckarken ska enbart jämföras hur väl de efterliknar originalet inom de 
satta kriterierna. Om trycket skulle upplevas bättre än original är det en 
skillnad i hur väl trycket efterliknar originalet, precis som om trycket upp-
levs sämre. Resultatet av enkäten skulle även kunna bedömas mer nog-
grant om betygsättningen inte var överlappande och om den var mer pre-
cis. I sammanställningen avrundas medelvärdet. Något som kan vara vilse-
ledande då poängsättningen mellan två tryck kan vara väldigt lika med 
bedöms som olika i förklaringen, då ett värde avrundas uppåt och ett nedåt. 
Trots detta besvarade enkäten de frågor som behövde ställas bra.  

Till bedömningen och utvärderingen av de tryckta arken användes endast 
ett tryckark per reducering. Tryckarken uppmättes och säkerställdes som 
godkända tryckark, men trots det skulle ett större urval av tryckark öka 
trovärdigheten i metoden. Ett större urval, med fler reduceringssteg och ett 
större antal tryckark per reducering skulle precisera resultatet. 

Även ett större urval av ”typiska trycksaker” skulle ökat resultatets trovär-
dighet. Istället för enbart ett uppslag från ett magasin, som analyseras i 
denna rapport, skulle underlaget kunna bestå av ett helt magasin, även 
inklusive omslag, som ofta består av fler bilder och text i fyrfärg. 

Vid mätningen av alla digitala filer som reducerades visade det sig att en 
kraftigare reducering än 210 % troligtvis skulle vara relevant för undersök-
ningen, även om 210 % är en väldigt kraftig reducering från 300 %. Digitalt 
visade 210 % ett relativt låg ΔE*ab-värde i förhållande till gränserna i ISO 
12647 och vid den visuella utvärderingen visade den lägsta reduceringen 
även bara en liten märkbar skillnad. Det skulle bidragit till rapporten att 
undersöka om det var möjligt att reducera ännu kraftigare än 210 %.  
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5 Slutsatser 

5.1 Färgreducering utan konsekvenser på bildkvalitén 
Färgreducering med färgreduceringsprogramvaror fungerar. Det är fullt 
möjligt att reducera till en betydligt lägre TAC. Rapporten visar en reduce-
ring från 300 % till 210 %. Mätdata visar att det alltid sker en förändring av 
bildkvalitén med avseende på total färgförändring vid färgreducering med 
färgreduceringsprogramvara. Dock är det möjligt att producera inom ISO-
standard och med små skillnader på bildkvalitén. Den visuella bedömning-
en av trycken visar att alla färgreducerade tryck visar som mest en liten 
märkbar skillnad. 

Det går inte att dra en gräns mellan vad som är optimal reducering eller 
inte. Det finns fler variabler som bör räknas in. Men för att standardisera 
och effektivisera produktionen bör man nå ett medelvärde, ett värde som 
skapar en besparing utan att påverka känsliga bilder avsevärt negativt.  
I denna studie är en reducering från 300 % TAC till 240 %–210 % TAC den 
rekommendation som kan ges. Rapporten visar att en reducering inte är 
verksam innan 240 % och trycket är fortfarande inom gränserna för total 
färgförändring enligt ISO 12647 vid 210 %. Den visuella bedömningen stär-
ker påståendet då en reducering till 230 % bedöms lika bra som en knapp 
reducering och en reducering till 210 % uppvisar fortfarande bara en liten 
märkbar skillnad mot original.  

5.2 Skapa färgreducering utan konsekvenser på bildkvalité 
Det är möjligt att skapa en färgreducering utan avsevärda negativa  
konsekvenser på bildkvalitén genom de grundinställningar som finns i  
programvaran. Programvaran är ett relativt lätt verktyg jämfört med andra 
metoder att minska TAC. Genom grundinställningarna i Alwan CMYK 
Optimizer ECO och en satt Total Ink Limit mellan 240 % och 210 %, skap-
ades en verksam färgreducering utan avsevärda negativa effekter på bild-
kvalitén och trycket. 

5.3 Samband mellan visuell utvärdering och total färgförändring 
Korrelationen mellan betygen hos den visuella utvärderingen och den to-
tala färgförändringen hos trycken är −0,91, en stark negativ korrelation. 
Detta betyder att total färgförändring och den visuella bedömningen 
stämmer mycket väl överens, det vill säga, desto högre ΔE*ab-värde desto 
lägre visuellt betyg. Det gör det möjligt att utvärdera trycken från mätdata 
eller visuell bedömning och fortfarande få ett rättvisande resultat. 

5.4 Framtida studier 
För att säkerhetsställa den riktiga, fysiska färgreduceringen, som visar en 
minskad åtgång av tryckfärg på tryckarken skulle det behövas en kvantita-
tiv undersökning hos ett tryckeri, för att undersöka hur stora besparingar 
de når. Någon sådan rapport, som metodiskt visar de verkliga besparingar-
na, i kronor och minskad tryckfärg, går inte att hitta. 
 
I denna studie undersöks färgreducering som kraftigast till 210 %. Resulta-
tet visar att det skulle vara relevant att undersöka även en ännu kraftigare 
reducering, som fortsatt studie inom ämnet.  
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Bilaga 

Betygsmall för bedömning 
 
Instruktioner: 

• Provark nummer tre är original vart varje tryck ska bedömas och 
utvärderas mot. 

• Poängsättning görs på skalan 1-10. Där 10 är det bästa betyget och 
1 det sämsta. 

o 10 = Lika bra eller bättre än originalet. 
o 9 = Utmärkt 
o 7-8 = Liten märkbar skillnad 
o 5-6 = Skillnad som är tydlig att se 
o 2-4 = Väldigt tydlig skillnad 
o 1-2 = Dåligt reproduktion av original 

• Titta på varje numrerad provark 1-6 (du behöver inte betygsätta 
provark nummer tre) och betygsätt dem efter de åtta kriterierna 
som finns i tabellen nedan. Bedömningen ska ske efter hur väl pro-
varket matchar originalet. Skriv in poängsättningen i tabellen. 

 
ID Högdager-

detaljer 
Lågdager-
detaljer 

Hudto-
ner 

Färgstick 
/gråbalans 

Gradien-
ter 

Över-
tryck 

Moiré Artefak-
ter 

Andra 
kommen-
tarer 

1          
2          
3 - - - - - - - - - 
4          
5          
6          
 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


