
Fakta och bild: Testfakta i december 2017

Fotoböcker

Webbsida

Funkar till (programvara)

Testad bok

Pris för testad bok (kronor)*
Fraktkostnad (kronor)
Totalpris (kronor)
Utlovad leveranstid
Faktisk leveranstid (arbetsdagar)

Bildkvalitet (50%)
Pappers- och bindningskvalitet (25%)
Designverktyget (25%)

BETYG 1 TILL 5 DÄR 5 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYGET INOM PARENTES)

TOTALBETYG

* Till testet har vi beställt standardböcker (billigaste alternativet). I de fall där det inte går att trycka på pärmen har vi köpt till skyddsomslag (detta inkluderas i priset). 

4,3
4,4
2,0

Riktig bokkänsla i 
papper, pärm och 

skyddsomslag. Skön 
att bläddra i. Naturliga 

färger i bilderna. 
Lite sämre lyster

i bilderna och något 
tunn pärm. 

Designprogrammet 
känns föråldrat och 
tar tid att komma 

igång med. 

crimson.se

Mac och PC

30x21 cm, hård
pärm, 40 sidor

390
53

443
5–10 arbetsdagar

4

Crimson

3,8

4,8
2,8
2,0

Bäst bildkvalitet.
Fina färger och fin 

lyster.

För tjockt papper. 
Känns mer som ett 
fotoalbum än bok. 
Svår att jobba med 
eftersom verktyget 
tappar kontakt med 
servern hela tiden. 

myfujifilm.se
PC, Online, iOS

(begränsad)
30x20 cm, hård
pärm, 24 sidor

295
49

344
ca 2 veckor

6

Fujidirekt/My Fujifilm

3,6

3,9
2,7
3,5

Bra tryck och fint 
omslag. Enkelt och 
lättjobbat design-

verktyg.

För kallt och plastigt 
papper. Klumpig 
bindning. Boken 
luktar starkt av 

kemikalier. 
Designverktyget 

erbjuder få valmöjlig-
heter. 

apple.com/se

Mac

28x22 cm, hård
pärm, 24 sidor

332
99

431
5–10 arbetsdagar

3

Apple

3,5

4,0
3,7
2,0

Fint djup i bilderna 
och bra färgåter-

givning. 

Pappret känns 
plastigt och halt. 

Krångligt och 
omodernt designverk-

tyg. 

fotoklok.se

PC, Mac, Online

28x20 cm, hård
pärm, 24 sidor

375
69

444
3–5 arbetsdagar

3

Fotoklok

3,4

3,6
1,8
4,0

Okej bildåtergivning 
och  lättanvänt 
designverktyg. 

Sämre tryck med 
känsla av hinna över 

bilderna. Plastigt 
papper med slarvig 

och klumpig bindning. 
Försättspappret 
passar inte med 

pappret i resten av 
boken.   

blurb.com

PC, Mac, iOS, Online

25x20 cm, hård
pärm, 24 sidor

349
111
460

ca 7 arbetsdagar
8

Blurb

3,3

3,8
3,7
1,0

Bra papper och skön 
att bläddra i. Bra tryck 
och lyster i bilderna.

Känns anomym. Dålig 
och lite för tjock pärm 

och försättsblad. 
Krångligt och 

omodernt designverk-
tyg.  

photohome.se

PC, Mac

27x20 cm, hård
pärm, 24 sidor

449
39

488
4–9 arbetsdagar

9

Photohome

3,1

2,1
2,8
4,5

Bilder med milda 
färger har fin åter-
givning. Lättanvänt 
och flexibelt verktyg 
med bra funktioner. 
Färgstarka bilder är 
för hårda och grälla. 
Trycket på omslaget 

är för rött. Boken 
knastrar när man 

öppnar den. Dåligt 
papper ger billig 

känsla. 

onskefoto.se
PC, Mac, iOS,

Android, Online
28x21 cm, hård
pärm, 24 sidor

348
59

407
6–8 arbetsdagar

5

Önskefoto

2,9

1,6
2,7
3,5

Lättanvänt 
designverktyg.

Ljusa, obalanserade 
bilder med onaturliga 
färger och för mycket 

gult i. Det blanka 
omslaget och valet av 

papper ger en billig 
känsla. 

cewefotobok.se

PC, Mac, Linux

28x21 cm, hård
pärm, 28 sidor

369
50

419
5–8 arbetsdagar

7

CEWE

2,4


