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färgpressen v. 3
för att dina bilder ska bli bra i dagspress måste de 
anpassas för de speciella förutsättnigar som råder vid 
dagstidningstryck. Med hjälp av Tidningsutgivarnas 
ICC-profiler, färginställningar och rekommendationer 
har du alla förutsättningar för att skapa bilder som är 
optimalt anpassade för svensk dagspress.

Tidningsutgivarnas inställningspaket färgpressen v.3 innehåller:

• fargpressen_v�.icm
 ICC-profil för färgbilder anpassade för dagspress

• fargpressen_v�_grey.icm
 ICC-profil för gråskalebilder anpassade för dagspress

• fargpressen_v�_�006.csf
 rekommenderade färginställningar till adobes programvaror

färgpressen v.3 finns att ladda ner på www.dagspress.se

så får du optimalt 
resultat på dina bilder!

fargpressen_v�_�006.csf

fargpressen_v�.icm 

fargpressen_v�_grey.icm
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5000 K
Tänk på att använda lysrör 
med rätt betraktningsljus.

Betraktningsmiljö
Innan du börjar arbeta med dina bilder är det viktigt att 
du skapar rätt förutsättningar runt omkring dig. Vilket 
ljus du betraktar bilderna i och den miljö du arbetar i har 
en stor inverkan på din färguppfattning.

Betraktningsljus

Vårat färgintryck är helt beroende av betraktningsljuset. en färg kan 
upplevas på ett sätt i en belysning och helt annorlunda i en annan. 
Detta beror på att somliga ljuskällor endast återger ett begränsat 
omfång av färger. ljusets färg anges i färgtemperatur med måttet 
Kelvin (K). för låg färgtemperatur ger ett gulare ljus medan en för 
hög färgtemperatur ger ett blåaktigt intryck. färgintrycket påverkas 
även av ljusstyrkan. en högre ljusstyrka gör det enklare att urskilja 
rätt och fel i bilden. Därför är det viktigt att du betraktar dina bilder i 
en standardiserad belysning. standard i den grafiska branschen är 
5000 Kelvin, och ljusstyrkan bör vara 2000 ± 250 lux och ska vara 
2000 ± 500 lux. lysrör med önskade egenskaper finns hos åter-
försäljare av grafisk utrustning, samt hos tillverkare och grossister. 

Omgivning

Betrakta dina bilder i en miljö som innehåller en konstant ljusnivå 
och färgtemperatur. försök att uppnå en låg omgivningsbelysning 
runtom bildskärmen genom att skärma av så mycket som möjligt. 
Undvik kraftigt färgade väggar eftersom det kan påverka färg- 
upplevelsen när du arbetar med dina bilder. omgivande ytor, såsom 
tak, golv och väggar, som ligger inom ditt synfält bör ha neutrala 
färger. Undvik även kraftigt ljus från fönster och lampor som lyser 
direkt på skärmen. även färgerna på dina kläder kan reflekteras 
på skärmen och påverka hur du uppfattar färgerna på bildskär-
men. oroliga eller färgstarka mönster som omger en bild påverkar 
färguppfattningen. använd gärna en neutralgrå bakrundsfärg på 
bildskärmens skrivbord.

Bild betraktad i 
glödlampsljus 
(< 5000 Kelvin)

Bild betraktad med 
rätt betraktningsljus 

(5000 Kelvin)

Bild betraktad i 
starkt dagsljus 
(> 5000 Kelvin)
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skärmkalibrering
för att Tidningsutgivarnas verktyg ska fungera som det 
är tänkt är det viktigt att du kalibrerar och karaktäriserar 
din bildskärm regelbundet.

Kalibrering och karaktärisering

Kalibrering och karaktärisering av bildskärmen utförs med hjälp 
av ett mätinstrument (en kalibrator) och tillhörande programvara. 
Dessa finns i många olika former och prisklasser. Innan kalibrer- 
ingen börjar bör bildskärmen ha varit påslagen i ca en halvtimme 
så att den uppnått korrekt färgtemperatur. Kalibratorn fästs på  
skärmen och sedan följs programmets instruktioner. första steget 
är kalibreringen då skärmens ljushet och kontrast justeras. steg 
två är själva karaktäriseringen av bildskärmen då vitpunkt (färg- 
temperatur), gammavärde och ljusstyrka ställs in. rekommen-
derade värden ser du till höger. Karaktäriseringen resulterar i en 
ICC-profil för bildskärmen som genereras av programmet. profilen 
beskriver färgegenskaperna för bildskärmen.

OBS! En bildskärms prestanda försämras med tiden. Därför 
bör du kalibrera bildskärmen regelbundet, ungefär en gång 
per månad. 

Kontrollera din bildskärm

ett referenstryck kan användas som ett hjälpmedel för att kontrol-
lera att bildskärmen är rätt kalibrerad. Tidningsutgivarna har ett 
referens-tryck som finns i digital form för visning på bildskärmen 
samt mot-svarand i tryckt form för jämförelse mellan bildskärmens 
kalibrering och dagstidningstrycket. för korrekt visning på bild- 
skärmen krävs att Tidningsutgivarnas färginställningar och ICC-
profil är aktiverade. Trycket ska granskas under standardiserat  
betraktningsljus.

�. Beställ hem referenstrycket från www.dagspress.se.

�. Kalibrera bildskärmen enligt ovan.

�. Installera Tidningsutgivarnas ICC-profiler och färginställningar 
 (se s. 6-8).

�. ladda hem en referensbild från www.dagspress.se.

5. Öppna bilden i photoshop och kontrollera att du har rätt färg-
 inställningar (se s. 7).

6. Jämför referenstrycket med vad du ser på bildskärmen.

referensbild

Riktvärden vid
skärmkalibrering

Vitpunkt: D50 (5000 K)

Gamma: 2,2

Ljusstyrka: ca 80-120 cd/m2
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ICC-profiler
ICC-profilerna i färgpressen beskriver de färger som är 
möjliga att reproducera i dagstidningstryck. De används 
vid konverteringen från rgB till CMYK och rgB till grå- 
skala. färgerna i bilderna blir därmed optimalt anpas-
sade för dagstidningstryck.  

Varför behövs ICC-profiler?

ICC-profilerna hjälper dig med två saker. för det första ser de till 
att du får en konvertering från rgB till CMYK eller gråskala som 
fungerar bra att trycka i dagspress. Utan en ICC-profil riskerar bil-
derna att gro igen vilket gör att man förlorar nyanser och tappar 
detaljer i mörka områden. för det andra gör ICC-profilerna det 
möjligt att simulera hur CMYK- eller gråskalebilden kommer att se 
ut i tryck redan på bildskärmen. Detta förutsätter att bildskärmen är 
korrekt kalibrerad (se s. 5). 

OBS! Bilderna ovan illustrerar förväntade resultat i tryck.

Tidningsutgivarna har två ICC-profiler för dagspress: 

• fargpressen_v�.icm avsedd för färgbilder

• fargpressen_v�_grey.icm avsedd för gråskalebilder 

Här placerar du dina ICC-profiler

Mac os X:
Macintosh hD: Bibliotek/application support/adobe/Color/profiles

Windows Xp:
C: Windows/system 32/spool/Drivers/Color

Bild anpassad för dagspress med 
Tidningsutgivarnas ICC-profil.

samma bild utan anpassning.
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färginställningar
färginställningarna i färgpressen beskriver färghanter-
ingsrutinerna i programmet såsom vilken arbetsfärg-
rymd som ska användas, vilka ICC-profiler som ska  
användas vid separering, samt hur bilderna ska hanteras 
när de konverteras mellan olika färgsystem.

Färginställningar för Adobe Photoshop

�. placera filen fargpressen_v3_2006.csf i mappen Settings.

 Windows: 
 program files/Common files/adobe/Color/settings

 Macos: 
 Bibliotek/application support/adobe/Color/settings 

�. Öppna photoshop.

�. Välj Redigera > Färginställningar...

�. I Inställningar väljer du Färgpressen_v3_2006.

5. Klicka på OK.

Obs! 
Denna färginställning är 
en generell rekommen-
dation. Om du av någon 
anledning behöver andra 
inställningar går det bra. 
Det viktigaste är att du  
ser till att Färgpressens 
ICC-profiler används.
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Synkronisera färginställningar

om du använder flera adobe-program och arbetar i Cs kan du ak-
tivera färginställningar i programmet Bridge. adobe Bridge fungerar 
som en kontrollcentral i adobe Cs och här kan du bland annat 
synkronisera färginställningar mellan programmen så att färghan-
teringen appliceras på samtliga adobe Cs-program. 

�. placera filen fargpressen_v3_2006.csf i mappen Settings.

 Windows Xp: 
 program files/Common files/adobe/Color/settings

 Mac os X: 
 Bibliotek/applications support/adobe/Color/settings 

�. Öppna Bridge.

�. Välj Redigera > Färginställningar för Creative Suite...

�. Klicka för rutan Visa utökad lista över färginställningsfiler.

5. Välj Färgpressen_v3_2006 från listan och klicka på Tillämpa.

OBS! acrobat påverkas inte av dessa inställningar, utan där måste 
inställningarna göras i programmet via Acrobat > Inställningar... > 
Färghantering.
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Bildbehandling
för att fotografiska bilder ska bli bra i dagstidningstryck 
måste de bearbetas för de speciella förutsättningar som 
råder. Viktiga parametrar är kontrast, gråbalans samt bra 
färgåtergivning. Innan bildbehandlingen börjar måste 
bildskärmen vara rätt kalibrerad samt färginställningar 
och ICC-profiler för dagstidningstryck vara aktiverade.

Bildbehandling i Photoshop

för att göra bildbehandlingen så flexibel som möjligt bör du an-
vända justeringslager när du gör dina ton- och färgjusteringar på 
bilden. Justeringslager skapar du genom att välja Lager > Nytt just-
eringslager. om du bara vill påverka en del av bilden med dina just-
eringar kan du använda dig av en lagermask, Lager > Lagermask. 

�. Sätt svart- och vitpunkt
 Välj Lager > Nytt justeringslager > Nivåer för att justera svart- och 
 vitpunkt. små vita ytor utan detaljer kan med fördel vara pappers- 
 vita. Justera vit- och svartpunkt genom att dra i reglagen.

�. Justera kontrast och gråbalans
 Välj Lager > Nytt justeringslager > Kurvor för att justera kontrast 
 och gråbalans. genom att ändra kurvans form ändras bildens  
 kontrast. en brantare kurva ger en större kontrast i bilden. Justera  
 kontrasten så att bilden ser bra ut. Var inte rädd för hög kontrast,  
 men se upp så att detaljer i lågdagrar och högdagrar inte för- 
 svinner. Det är även viktigt att justera gråbalansen noggrant. Det  
 som ska bli grått i tryck ska se grått ut på bildskärmen. för att  
 justera gråbalansen kan du använda den grå pipetten. Klicka på  
 den del i bilden som du vill ska vara helt grå i tryck så kommer  
 övriga färger att justeras därefter. om du inte hittar någon del i  
 bilden som ska vara neutral men ändå tycker att färgbalansen i  
 bilden är felaktig kan du använda verktyget Färgbalans genom att  
 välja Lager > Nytt justeringslager > Färgbalans.

�. Justera färger
 Välj Lager > Nytt justeringslager > Nyans/Mättnad för att justera  
 nyans, mättnad och ljushet i bilden. Justera så att färgerna ser  
 naturliga ut. Var extra noggrann med hudtoner och andra färger  
 som vi alla lätt känner igen: svenska flaggan, falurödfärg osv. ett  
 alternativt verktyg för färgjustering är Lager > Nytt justeringslager >  
 Selektiv färgändring...

�. Spara bilden i RGB-läge
 spara bilden med alla justeringslager och inbäddad profil innan du  
 går vidare och tryckanpassar bilden (s.10). Det kan vara bra att ha  
 kvar lagren om du senare vill gå tillbaka och göra korrigeringar.  
 formaten TIff och psD kan inkludera både lager och profil.
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Tryckanpassning
när du är nöjd med bildbehandlingen är det dags att  
anpassa bilden för dagstidningstryck. här är det viktigt 
att kontrollera att du har rätt storlek och upplösning på 
bilden, att du lägger på extra skärpa på bilden samt att 
du konverterar bilden till CMYK.

Upplösning och storlek

Börja med att lägga samman alla justeringslager genom att välja 
Lager > Gör till ett lager. Kontrollera sedan att du har rätt storlek 
och upplösning på bilden. I dagstidningstryck bör färg- och grå-
skalebilder ha en upplösning på 200 ppi. Upplösning och storlek 
kontrollerar du i rutan Bildstorlek genom att välja Bild > Bildstorlek. 

Skärpa

Vid rastrering och tryck försämras detaljskärpan, vilket gör att 
man måste kompensera för detta genom att överdriva skärpan.  
genom att använda filtret Oskarp mask får du skärpa i tryck. Visa 
bilden på skärmen i den storlek bilden ska ha i tryck. Välj Filter > 
Skärpa > Oskarp mask... se till att vyn i Oskarp mask visar bilden i 
100 procent och att Förhandsvisa är ikryssad. ställ in Radie till ca 
1,0 och Tröskelvärde till 0. Öka därefter Mängd så att bilden blir  
betydligt skarpare än det resultat du vill ha i tryck. Till sist kan 
tröskelvärdet ökas försiktigt så att brus och korn inte skärps så 
mycket. ett för högt tröskelvärde resulterar i kantiga konturer och 
oskarpa detaljer.

Konvertera bilden till CMYK

Innan bilden ska skickas till tryck måste den konverteras från rgB 
till CMYK eller gråskala. Detta gör du genom att välja Bild > Läge > 
CMYK-färg, alternativt Bild > Läge > Gråskala. när du konverterar 
dina bilden är det de profiler som angetts i färginställningarna (se s. 
7) som appliceras på bilden. CMYK-bilden kan nu uppfattas något 
mindre mättad i färgerna när du betraktar den på bildskärmen, men 
färgerna är nu anpassade för att tryckas i dagstidningstryck. 

�00 ppi
I dagstidningstryck bör 

färg- och gråskalebilder ha 
en upplösning på �00 ppi.
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