04.

digital bild
Vilken upplösning ska bilder ha för att kunna tryckas?
Ska man använda TIFF, EPS eller JPEG-bilder? Kan man
använda PDF-format för bilder? Kan jag spara en bild så
att den tar mindre plats, men inte förlorar kvalitet? Vad
är en duplexbild och hur gör man? Hur många megapixel måste min kamera ha för att jag ska kunna använda
bilderna i tryck? Vilka filformat är bäst för frilagda bilder?
Hur mycket kan man förstora en bild? Vilka filformat
passar för en logga eller ett diagram? Förstörs en bild
mer varje gång jag sparar i JPEG-format? Hur får man
bäst kvalitet med digitalkameran?
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fotografering utförs idag huvudsakligen med digitala kameror. För att uppnå

hög bildkvalitet med digital fotografering behöver man förstå hur digital bild
fungerar och dessutom förstå och kunna hantera kameran. I det här kapitlet
kommer vi därför att gå igenom digital bildteori från grunden. Vi ska titta
närmare på digital fotografering och de olika typerna av kameror som finns. Vi
ska gå igenom hur kameran är uppbyggd, hur den fungerar, hur den skapar den
digitala bilden och vi ska jämföra de olika typerna av filer som en kamera kan
leverera. Vi kommer också att ge lite tips om hur man uppnår god bildkvalitet
med sin digitala kamera.
I de fall man fotograferar med film måste bilderna läsas in med en scanner
för att omvandlas till digital form. Huvudsakligen delar man in scannrar i
planscannrar, filmscannrar och trumscannrar. När man läser in bilder med
en scanner kommer man i kontakt med begrepp som tonomfång, tonkompri
mering och gamma. Upplösning, rastertäthet, skalningsfaktor och samplings
faktor är andra begrepp av central betydelse. Vi kommer här att förklara dessa
begrepp och gå igenom hur man i praktiken läser in en bild.
Men först börjar vi med att titta närmare på de två huvudtyperna av digitala
bilder: objektgrafik och pixelbilder. Objektgrafik består av matematiskt beräk
nade kurvor och linjer som bildar ytor och former och används exempelvis vid
illustrationer och logotyper. Pixelbilder i sin tur är bilder som är uppbyggda av
kvadratiska bildelement, pixlar, i olika kulörer och toner och används framför
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objektgrafik vs vektorgrafik
Objektgrafik kallas ibland felaktigt för vektorgrafik.
Beteckningen har följt med från den tiden då vektor
teknik användes. En vektor är lite förenklat en rät linje
mellan två punkter. För att skapa mjuka former läggs
många korta raka linjer i följd. När man förstorar en
sådan bild blir de räta linjerna synliga och former som
är avsedda att vara mjuka upplevs som hackiga.
Vissa filformat för objektbaserade bilder bygger på
vektorer, exempelvis WMF-format.
Böjda linjer i objektgrafik baseras idag på bezier
kurvor och inte på vektorer. De består, i motsats till
vektorer, av mjuka böjda kurvor som kan anta vilken
bågform som helst och förstoras hur mycket som
helst utan några förluster i kvalitet.

objektgrafik
Objektgrafik består av kurvor och linjer.
Det betyder att bilderna förblir skarpa
även i extrem förstoring.

utformning av objektgrafik
Ritläge

allt till fotografiska bilder. Vi kommer även att gå igenom begrepp som kulör
lägen, upplösning och olika filformat samt förklara komprimering av bilder.

4.1 Objektgrafik

bezierkurvor
Så här skapas en bezierkurva. Ett antal ankarpunkter styr kurvans utformning. Objektgrafik
baseras till stor del på bezierkurvor.

toningar
I Adobe Illustrator kan man skapa toningar
mellan två eller flera kulörer.
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Logotyper, nyhetsgrafik och illustrationer är exempel på bilder som oftast byggs
upp med objektgrafik. Objektgrafik kan bestå av raka linjer, cirklar, kvadrater,
bågkurvor, teckensnitt och andra grafiska objekt. Dessa kan i sin tur ha kon
turer och fyllningar i olika kulörer, mönster och toner. Flera kurvor läggs efter
varandra för att skapa mer komplexa former. Bågkurvor i objektgrafik baseras
oftast på så kallade bezierkurvor, namngivna efter en matematiker hos den
franska biltillverkaren Renault, Paul Bézier, som skapade den typen av kurva
för att enkelt kunna skapa vackra böjda karossformer.
Objektbaserad grafik består av konturlinjer som bildar objekt som i sin
tur kan fyllas med kulörer och mönster. Egentligen byggs objekten upp av
matematiska värden, som anger hur datorn ska rita en viss linje från en punkt
till en annan i bilden. Man kan också uttrycka det så att objektgrafik består av
matematiska objekt i ett koordinatsystem. Grafiken skapas därmed först när
den ritas upp på skärmen eller på skrivaren. Man får då mycket exakta figurer
med absolut skarpa konturer som kan ritas upp i vilken storlek som helst utan
att kvaliteten påverkas. Det är skrivaren eller skärmen och inte bilden som
begränsar kvaliteten.
Objektgrafik tar ofta lite minne i anspråk eftersom det enda som behöver
anges för varje objekt är placering och information om utformning; ett par
enkla värden. Detta gäller även de kulörer som används i objektgrafiken. De
anges i siffror för respektive objekt.
Objektgrafik baserar sig på en rad grundläggande beståndsdelar:

avancerad objektgrafik
Med hjälp av Illustrators funktion Nät kan mycket naturtrogna bilder skapas, men
det är ett tidsödande arbete. Till höger ser vi själva nätet som bilden baseras på.
I varje knutpunkt mellan två linjer kan en kulör och dess utbredning anges.

Visningsläge

4.1.2 Fyllningar

Kurvor och slutna objekt kan fyllas med kulörer, toningar och mönster. Kulörer
anges i de värden man vill ha och mönster och toningar väljs bland standard
varianter eller egenhändigt framställda alternativ.
4.1.3 Mönster

Ett mönster består av mindre grupper av objekt som upprepas i ett mönster.
Det är lätt att själv framställa mönster som man sedan kan använda i sina
illustrationer.
4.1.4 Toningar

Toning utgörs av övergångar mellan ett antal kulörer på bestämda avstånd.
Toningar kan antingen vara linjära eller cirkulära.
4.1.5 Stansning

En sluten kurva som placeras i ett fyllt slutet objekt kan väljas att utgöra en
stansning. Det innebär att den slutna kurvan stansar, som en pepparkaksform,
ut ett genomskinligt hål i det fyllda objektet. Det betyder att vad man än lägger
bakom objektet så kommer det att synas genom det hål som den slutna kurvan
bildar [se stansningen i stjärnan i bilden till höger].

I Adobe Illustrator skapas konturobjekt i ett
osynligt koordinatsystem. I paletten färg
kan man ge dem olika attribut som fyllning
och konturlinje. Paletter finns även med
inställningsmöjligheter för linje, övertoning , genomskinlighet, mönster med mera.

4.1.1 Konturer och linjer

En linje eller en kontur i objektgrafik kan anta vilken kulör som helst. Man kan
även ange hur bred den ska vara samt om den ska vara heldragen eller kanske
streckad, liksom hur hörn ska utformas: rundade, spetsiga eller kantiga.

4.1.6 Blandningar och transparens

Objekt kan göras genomskinliga, transparenta, och/eller blandas med underliggande objekt med hjälp av olika funktioner.
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07.

prepress
Hur kontrollerar man om alla sidor ligger på rätt plats inför tryck?
Varför kan en trycksak inte ha 15 sidor? Vad är PDF/X? Varför blir
trycket aldrig som förprovtrycket? Kan man godkänna kulörer på
bildskärmen? Kan jag reklamera min trycksak om jag inte har något
förprovtryck? Vad händer när jag konverterar en bild från RGB till
CMYK?
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postscript
pdf
jdf – job definition format 	
tryckanpassning
kontroll och förprovtryck
utskjutning
rastrering
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prepress är ett ganska otydligt samlingsnamn för alla de arbetsmoment

som utförs innan man sätter igång med själva tryckningen. Repro är en äldre
term som ofta har likställts med prepress. Gränsdragningen mellan prepress,
layoutframställning och bildarbete är oklar och skapar i praktiken en hel del
problem och missförstånd kring vem som ansvarar för vad. Förr fanns det så
kallade prepressföretag som sysslade med både prepress, layoutframställning
och bildarbete – något som ytterligare bidrog till förvirringen kring vad prepress egentligen är.
Idag görs layoutframställning i allmänhet på reklam- och inhousebyråer
samt förlag. Bildarbetet börjar flyttas över till fotografen eller specialiserade
bildretuschföretag. Så vad är då prepress? I den här boken har vi valt att definiera prepress som de arbetsmoment och tekniker som krävs för att skapa
tryckanpassade digitala filer som kan ligga till grund för tryckformsframställningen.
I praktiken handlar det om arbetsmoment som skapande av högupplösta
PDF-filer, tryckanpassning av bilder och dokument, kontroll, utskjutning och
rastrering samt om tekniker som Postscript, PDF, JDF och olika slags förprovtryck. Stora delar av prepressarbetet är idag automatiserat och oftast utförs
det på tryckeriet.
Eftersom gränsen är flytande utförs ibland vissa delar av den som arbetar
med layoutframställning eller bildhantering. Det viktiga är egentligen inte
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vad man kallar saker och ting utan att man har definierat vem som gör vad, att
man förstår vilka arbetsmoment som krävs och vilken kompetens man måste
ha för att kunna ta ansvar för dem.

Parlez vous
Postscript?
Ja, natürlich!

Postscript är ett sidbeskrivningsspråk
När man ska skriva ut en sida är det viktigt att
skrivaren förstår hur sidan ska se ut. Därför måste
sidan översättas till ett språk som skrivaren förstår.
Ett sådant språk kallas för sidbeskrivningsspråk
och Postscript är den standard som gäller.

postscript-kod

%!PS
/cm{28.35 mul}def
0.5 cm 1 cm moveto
2 cm 5 cm lineto
4 cm 0.5 cm lineto
			
closepath
stroke
showpage

%definiera cm-procedur
%skapa utgångsvärde
%skapa linjesegment
%ytterligare
linjesegment
%slutför figuren
%rita kontur
%visa resultatet

koden för en triangel
Postscript-koden ovan skapar triangeln om
den skickas till en skrivare. Text efter »%«
är en kommentar som ej skrivs ut.
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7.1 Postscript
När man ska skriva ut en sida är det viktigt att skrivaren förstår hur sidan ska se
ut. Problemet är bara att skrivare inte kan tolka filformaten från olika program
som exempelvis Quark Xpress, Adobe Indesign eller Microsoft Word. Därför
måste sidan översättas till ett språk, ett sidbeskrivningsspråk, som skrivaren
förstår. Ett sidbeskrivningsspråk är ett grafiskt kodpråk som beskriver en sidas
uppbyggnad och utseende. Det används för att tala om vad en sida innehåller (text, bilder, illustrationer etcetera och deras beståndsdelar) och var dessa
element ska placeras på sidan. Några exempel på sådana sidbeskrivningsspråk
är AFP från IBM, PCL från HP eller CT/LV från Scitex. Postscript från Adobe
är emellertid helt dominerande inom det grafiska området och har blivit en så
kallad de facto-standard. Det är en öppen standard vilket innebär att andra
företag än Adobe har möjlighet att använda standarden. I grafisk produktion,
där program och maskiner från olika leverantörer måste kunna tala med varandra obehindrat, är det ett absolut krav med ett sidbeskrivningsspråk som
är leverantörsoberoende.
Postscript utgör idag grunden för all grafisk produktion och är tätt sammanlänkat med PDF-formatet (även det utvecklat av Adobe). Det är egentligen
ett slags programmeringsspråk för att styra skrivare men bör idag mer ses
som ett system som utgör en av grundbultarna i den grafiska produktionen.
Postscriptsystemet utgörs av tre huvuddelar:
• Översättning till Postscript-kod – när man ska skriva ut en sida översätts
den i programmet som man arbetar i till Postscript-kod.
• Sändning av Postscript-kod – Postscript-sidan adresseras och skickas till
den utskriftsenhet som den ska skrivas ut på.
• Tolkning/rippning av Postscript-kod – sidan tolkas och översätts så att
utskriftsenheten kan skriva ut sidan.
Själva koden bestod tidigare av 7-bitars textfiler (ASCII) men sparas idag som
8-bitars binärkod [se Binära tal, sidan 39]. Postscript finns idag i tre versioner:
Postscript nivå 1, Postscript nivå 2 och Postscript 3 [se 7.1.7]. Postscript 3 är den
senaste versionen och innehåller utökade möjligheter jämfört med de tidigare
versionerna.
Adobe har samlat alla Postscript-specifikationer i en bok som heter »The
Postscript Language Reference Manual«. I denna manual finns reglerna för
Postscript samlade för alla som vill tillverka Postscript-baserad utrustning
eller program. Tyvärr har det historiskt funnits problem med olika varianter
av Postscript vad gäller både skapandet och tolkandet av koden. Postscript är
en form av programmeringskod och det gör att det inte finns ett entydigt sätt
att beskriva en layout i form av Postscript-kod. Olika program är olika bra på
att skapa Postscript-filer. Detta har vanligen visat sig som problem med att text
och bilder på sidorna flödar om. Man brukar därför rekommendera att man ska

använda sig av system och utrustning som använder »äkta« översättnings- och
tolkningsfunktioner från Adobe.
Man kan även spara dokument i Postscript-format utan att de skickas till en
skrivare. Detta görs exempelvis ibland om man ska skapa en PDF-fil eller om
man arbetar med vissa äldre program som exempelvis äldre utskjutnings- och
svällningsprogram som utgår ifrån Postscript-filer. Postscript-filerna i sig är
inte redigerbara. Om man vill göra ändringar får man göra dessa i originalfilen
och spara ner en ny Postscript-fil.
Även om PDF-filer oftast används i dagens arbetsflöde bygger funktionaliteten fortfarande helt på de underliggande möjligheterna som finns i Postscript.
Dels konverteras många dokument till Postscript innan de konverteras till
PDF med Acrobat Distiller, dels använder rippen i skrivaren Postscript-språket för att kunna bearbeta alla utskrifter, även PDF-filer som skickas direkt
till skrivaren.
7.1.1 Postscript är objektbaserat

Postscript är ett objektbaserat sidbeskrivningsspråk vilket innebär att en sida
beskrivs med olika objekt. De objekt som ingår i en Postscript-fil beskrivs med
hjälp av matematiska kurvor. Detta gäller från teckensnitt till grafiska objekt,
till exempel linjer, kurvor, rektanglar, toningar, mönster och cirklar. Bilder som
är uppbyggda av pixlar, till exempel inlästa bilder, lagras i Postscript-filen som
en bitkarta med ett Postscript-filhuvud.
Dokument bestående av Postscript-kod byggs upp kurvbaserade och pixel
baserade objekt. Om filen bara består av kurvbaserade objekt kan man förminska eller förstora sidorna utan kvalitetsförluster. Om en pixelbaserad bild ingår
i filen kan man inte förstora sidan utan att kvaliteten blir lidande [se Digital
bild 4.7.1].
7.1.2 Hur skapas Postscript-filer?

Varje gång man skriver ut ett dokument från sin dator till en Postscript-skrivare
skapas automatiskt Postscript-kod av sidorna. Postscript-koden innehåller all
information om hur sidan ska se ut på utskriften, oavsett vilket program sidan
kommer ifrån eller om den varit en PDF.
Istället för att skriva ut direkt till en fysisk skrivare kan man välja att spara
ner utskriften som en Postscript-fil. Exakt hur det går till beror på vilket program man använder. De grafiska, Postscript-baserade programmen (Adobe
Indesign, Adobe Framemaker, Quark Xpress, Adobe Illustrator med flera) kan
själva skapa Postscript-kod både vid utskrift och då man vill spara utskriften
som en fil. Idag kan dock i princip alla grafiska program använda sig av PDF
direkt, varför det oftast är onödigt att först skapa en Postscript-fil.
Använder man icke Postscript-baserade program, till exempel Microsoft
Word, måste datorns egen utskriftsfunktionalitet användas för att kunna
skapa Postscript. Datorn måste då ha en Postscript-baserad skrivare installerad. Till varje Postscript-baserad skrivare, även om utskriften ska bli en fil
på hårddisken, kopplas en PPD (Postscript Printer Description). Detta är en
inställningsfil som innehåller information om skrivaren, till exempel antal
pappersfack och maximalt utskriftsformat. Om en fysisk Postscript-skrivare
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08.

papper
Varför blir vissa trycksaker svåra att bläddra i? Vad är
skillnaden på bestruket och obestruket papper? Vilka
papper ger bäst bildkvalitet? Vad är kartong? Varför
gulnar vissa papper? Är det stor prisskillnad mellan
olika papper? Hur vet man hur tjock ryggen på en tryck
sak kommer att bli? Varför spricker vissa trycksaker i
ryggen? Vilket papper ska man välja om trycksaken ska
hålla länge? Är blekta papper mindre miljövänliga?

8.1 Bestruket och obestruket
8.2 Glättat och matt
8.3 	Träfritt och trähaltigt
8.4 	Papper och kartong	
8.5 	Plaster och folier
8.6	Pappersformat
8.7 Ytvikt och Tjocklek
8.8 	Densitet och bulk
8.9 Ytjämnhet och formering	
8.10 	Ljushet och vithet
8.11 	Opacitet
8.12	Fiberriktning	
8.13	Dimensionsstabilitet
8.14	Styrka
8.15 Åldrings- och arkivbeständighet
8.16	Att välja papper
8.17	Papper och miljö
8.18	Hantering av papper
8.19	Papperstillverkning	
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det finns papper för en mängd olika ändamål. I den här boken begränsar vi oss
till papper för grafiskt bruk, finpapper. Papperets egenskaper är helt avgörande
för tryckresultatet. Därför bör man välja papper så tidigt som möjligt i den
grafiska processen, helst innan man har börjat med layoutarbetet. Man kan
då anpassa produktionen efter pappersvalet och optimera kvaliteten. Alltför
ofta väljer man papper för sent eller bestämmer sig för att byta papper strax
före tryckstart.
Många väljer papper utan att tänka på vilka konsekvenser det får för den
trycksak som ska produceras. Valet av papper påverkar bland annat läsbarhet,
layout, bildbehandling och reproduktion, tryckkvalitet, efterbehandling samt
trycksakens hållbarhet och funktion. Eftersom papper är känsligt för temperatur och luftfuktighet är det också viktigt att tänka på hur man hanterar
papperet. Papperets egenskaper bestäms under dess tillverkningsprocess och
påverkas bland annat av de träslag och tillbehör som används i pappersmassan.
I detta kapitel kommer vi att börja med vad man ska tänka på när man väljer
papper för att sedan gå igenom de viktigaste egenskaperna och begreppen
och vad de har för betydelse för den blivande trycksaken. Vi kommer även
att ta upp vad man ska tänka på när man väljer papper och vad som gäller på
miljöområdet. Vi avslutar med några viktiga frågor kring hantering av papper
och tittar lite närmare på själva tillverkningsprocessen.
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bestruket och obestruket papper

8.3 Träfritt och trähaltigt
obestruket vs bestruket
Här ser vi obestruket (vänster)
och bestruket (höger) papper.
Med en bestrykning förbätt
ras både papperets optiska
egenskaper och tryckbarhet.
Man kan använda sig av en
högre rastertäthet beroende
på papperets jämnare yta. Färg
upptagningen blir också snab
bare och jämnare och man får
en högre glans i trycket.

8.4 Papper och kartong
Kartong är en styv pappersprodukt. Pappersleverantörerna brukar ofta definiera
kartong som ett papper vars ytvikt överstiger 170 g/m2. Om ett papper finns i
både lätt pappersytvikt och i tyngre kartongytvikt kallas kartongvarianten för
finkartong. Den typen av kartong produceras på samma sätt som papperet.
Kartong producerad i speciella kartongmaskiner kallas grafisk kartong. Den kan delas in i två typer: flerskiktskartong och homogenkartong.
Flerskiktskartongen består oftast av flera skikt med olika typer av massa. Den
homogena kartongen är också uppbyggd av flera skikt men skikten består av
samma typ av massa.

kontrast
På ett obestruket papper (simulerad nederst)
uppnås inte samma kontrast som på ett
bestruktet papper (överst).

8.1 Bestruket och obestruket
Den vanligaste indelningen av papper är i bestruket och obestruket papper.
Det bestrukna papperet kan sedan delas in ytterligare beroende på mängden
bestrykning: lättbestruket, mediumbestruket, högbestruket och konsttryckspapper. Bestrukna papper får en jämnare yta vilket ger en högre tryckkvalitet.
Några exempel på bestrukna papper är papper till broschyrer, konstböcker och
tidskrifter. Några exempel på obestrukna papper är brev- och kopieringspapper eller papper till pocketböcker. De flesta obestrukna papper ytlimmas för
att få en bra ytstyrka. Obestrukna papper är inte nödvändigtvis billigare än
bestrukna.

8.2 Glättat och matt
Papperets yta kan även glättas för att uppnå en högre glans. Ett bestruket papper kan vara matt eller glättat. Även ett obestruket papper kan glättas. Ett
glättat papper ger en god återgivning av bilder och färger medan läsbarheten
av text blir dålig på grund av störande ljusreflexer. För att få en högre läsbarhet
trycks böcker med mycket text oftast på matta och/eller obestrukna papper.
Nya mattbestrukna kvaliteter har tagits fram, så kallade silk- eller sidenmatta
kvaliteter. De har fördelen att ytan är jämn men utan reflexer, vilket innebär
att man kombinerar god läsbarhet med god bildkvalitet.
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Indelningen i träfritt och trähaltigt baseras på vilken pappersmassa som papperet framställts av och blir allt mindre viktig i modern grafisk produktion.
Det trähaltiga papperet har kortare livslängd, sämre styrka och vithet men i
gengäld högre opacitet och bulk än träfritt. Trähaltiga papper är generellt sett
billigare än träfria. Benämningen träfritt och trähaltigt kommer framför allt
från tullbestämmelser med olika nivå på tull för de olika typerna av papper.
Olika länder har olika nivåer för vad som betraktas som träfritt respektive
trähaltigt vilket har inneburit att man idag inte använder denna indelning
lika mycket som förr.

lumphaltigt papper
Om man blandar minst 25 procent bomullsfibrer
i massan kallas papperet lumphaltigt. Det lum
haltiga papperet påminner lite om tyg och känne
tecknas av hög styrka och behaglig mjukhet. Det
lumphaltiga papperet lämpar sig för olika typer av
specialtryck, till exempel folieprägling.

8.5 Plaster och folier
Ibland vill man trycka på plaster eller folier istället för papper. Plaster är kemiskt
beständiga, okänsliga för fukt och temperatur, starka och flexibla, lättbearbetade och billiga. Därför har plaster på senare år fått ett genombrott som
tryckbärare, i första hand inom förpackningsindustrin.
Det finns två sorters plaster: termoplaster och härdplaster. Termoplaster är
fasta i rumstemperatur men mjuknar vid uppvärmning och blir formbara, för
att sedan återta sin form när de svalnar. Termoplaster kan lätt appliceras på
olika ytor, exempelvis på förpackningar med krympplast. Härdplaster däremot
är känsliga för uppvärmning. De smälter och löses upp vid för hög värme.
Härdplaster används ofta för burkar av olika slag.
Den väsentliga skillnaden i trycksammanhang mellan papper och plast är
att papper är poröst, och därmed ett absorberande material. Det innebär att
tryckfärgen sjunker in i papperet. När man trycker på plast lägger sig tryckfärgen ovanpå plasten. I praktiken innebär detta att det tar längre tid för färgen
att torka. Det är också svårt att trycka flera färger på varandra och man får en
större risk för smetning. När man trycker på plast måste man därför använda
sig av andra tryckfärger än när man trycker på papper. Tryck på plast ställer
även särskilda krav på tryckfärgens bindemedel så att färgen fäster ordentligt
på ytan. Det är också viktigt att färgerna inte innehåller lösningsmedel som
kan angripa plasten. Olika plaster kan ha olika kemiska egenskaper vilket gör
det svårt med standardiseringen av tryckfärg för plast.

tryck på genomskinlig plast
Eftersom genomskinlig plast inte kan reflektera
ljus är det viktigt att tänka på att lägga vit tryck
färg, så kallad täckvit, under den dekor som ska
tryckas.

oxidationstorkning
När man trycker på plaster och folier lägger sig
tryckfärgen på materialets yta. Därför måste man
använda tryckfärg som torkar genom oxidering,
en kemisk reaktion som uppkommer när färgen
kommer i kontakt med syre. Denna process tar
betydligt längre tid än när man trycker med vanlig
tryckfärg på papper. Det kan ta ett till tre dygn
innan färgen har torkat fullständigt.
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09.

tryck
När passar digitaltryck och när passar offset? Vilken
tryckteknik blir billigast för stora upplagor? Varför
smetar tryck av sig ibland? Är man begränsad vad
gäller pappersval vid digitaltryck? Hur kan man undvika moiré? Vad gör man på ett intag? Varför kan man
inte trycka med så mycket färg i flexografi? Blir texten
alltid rastrerad i djuptryck? Hur mycket färg kan man
lägga på i en tryckpress och vad sätter gränsen?

9.1 Vilken tryckteknik passar för vad?
9.2 Xerografi
9.3 Bläckstråle
9.4 	Sublimering
9.5 	Offset
9.6 Boktryck
9.7 	Screentryck
9.8 	Djuptryck
9.9 	Flexografi
9.10	Tryckintag
9.11 	Att mäta och kontrollera tryck
9.12 	Miljöarbete på tryckeriet
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328
331
332
349
351
353
356
358
362
370

i engelskan och tyskan används ordet »tryck« (»print« respektive »druck«)

både för det som sker i en skrivare och det som sker i en tryckpress. I svenskan
använder vi istället två olika termer, utskrift och tryck. Men för den som vill
göra en trycksak finns det egentligen ingen större skillnad. Hur man väljer
att producera sin trycksak och med vilken teknik styrs av parametrar som
upplaga, format, material och kvalitet. Både med skrivare och tryckpressar
kan man skapa trycksaker och de tekniska gränserna dem emellan är flytande.
Därför har vi valt att samla alla varianter av tryck- och skrivartekniker i detta
kapitel.
Den grundläggande skillnaden mellan tryckteknik och skrivarteknik är
att de förstnämnda alltid använder sig av någon sorts tryckform, exempelvis
tryckplåtar för offsettryck eller klichéer för flexografi. Tryckformar är statiska
vilket innebär att alla tryck som görs från en och samma tryckform ser likadana
ut. Trycktekniker lämpar sig i allmänhet för större upplagor och de vanligaste
är offset, djuptryck, flexografi och screentryck. Skrivartekniker använder inga
tryckformar vilket innebär att varje utskrift kan vara unik och skilja sig från
utskriften innan. Skrivartekniker lämpar sig i allmänhet för mindre upplagor
från cirka 500 ner till enstaka exemplar och de vanligaste är xerografi, bläckstråle- och sublimeringsteknik.
När man talar om digitaltryck menar man i allmänhet att maskinen som
används baseras på skrivarteknik, men att den har en så hög kapacitet att den
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Typiska trycksaker och lämpliga skrivartekniker
typ av trycksak

Xerografi

Stora affischer

Roman

Bläckstråle

Typiska trycksaker och lämpliga trycktekniker
Sublimering

Fotografisk

Arkoffset

Rulloffset

Boktryck

Djuptryck

Mellan till stor
upplaga

Enstaka exemplar till liten upplaga
Enstaka exemplar
till liten upplaga

Mellanupplaga

Coffee table book

Stor upplaga

Alla typer

Provupplaga

Mellanupplaga

Stor upplaga

Mycket stor upplaga

Prislista

Enstaka exemplar till liten
upplaga, litet omfång

Mellanupplaga

Stor upplaga

Mycket stor upplaga

Visitkort

Medelhög kvalitet

Blad, folder & broschyr

Enstaka exemplar till liten
upplaga

Förprovtryck/provtryck

Dålig kvalitet

Mellanupplaga
Låga till medelhöga kvalitetskrav,
enstaka exemplar

Hög
kvalitet

Hög kvalitet

Höga kvalitetskrav,
enstaka exemplar

Stor upplaga

Mycket stor upplaga

Höga kvalitetskrav, liten upplaga

Glasflaskor

Direkt på flaskan, hög kvalitet, ej fotografiska bilder eller raster

Etikett
Krympplast, enstaka
exemplar

Plastburkar/flaskor

Krympplast eller
etikett, hög kvalitet

Låg kvalitet, enstaka exemplar till liten upplaga

Tryck direkt på burken,
låg kvalitet

Hög kvalitet, mellan till stor upplaga

Dagstidning

Högsta kvalitet, ej fotografiska bilder
eller raster
Coldset

Papperspåsar,
högsta kvalitet

Påsar

Fotografier

Vepor

Flexografi

Liten till mellanstor upplaga

Årsredovisning,
kataloger & magasin

Etiketter och dekaler

Screen

Hemmaproduktion
Mindre vepor, inomhus, på
papper, enstaka exemplar
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Utomhus och inomhus, textil,
plast och papper, enstaka exem-

Hemmaproduktion
icke-åldringsbeständiga

Foliepåsar, hög
kvalitet

Papperspåsar, låg kvalitet

Plastpåsar och papperspåsar, låg kvalitet

Professionell
produktion
Mellanstora vepor, utom- och inomhus,
textil, plast och papper, stor upplaga
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