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Sammanfattning 

Målsättningen med färgåtergivning i katalogproduktion är att färgen på produkten i katalogen ska upplevas samma som färgen på själva produkten. 
ICSAB (IKEA Catalogue Services), producerar varje år IKEA-katalogen som innehåller ca 15000 olika produktbilder. Att reproducera dessa bilder 
är ett komplext problem som ställer höga krav på färghanteringssystemet, färgspecificering av produktfärger, färgverifieringsmetoder samt den 
visuella bedömningen av produktbilderna. 

Rapporten beskriver produktionsflödet på ICSAB från fotografering av produkterna i fotostudion ti1l utmatning av förprovtryck. Utifrån detta 
arbetsflöde analyseras de faktorer som påverkar färgreproduktionen. Rapporten ger förslag på hur färghanteringen kan optimeras genom ICC-
baserat färghanteringssystem med anpassade profiler för alla olika enheter i produktionen, vilka konverteringsmetoder som bör användas mellan de 
aktuella färgrymderna samt färghanteringsmodulens inverkan på färg-reproduktionen. 

Rapporten ger även förslag på hur färgerna skall specificeras med uppmätta spektralfördelningar och LAB-värden för respektive produktfärg. Samt 
verifieras med hjälp av kvantitativa toleransmetoder så som CIELAB och eventuellt även elliptiska toleransmetoden CIE94 eller CIEDE2000.  

För att förbättra den visuella bedömningen av färgåtergivningen rekommenderas standardiserade betraktningsvillkor. Dessa bör omfatta 
belysningsvillkor med olika intensitetsnivåer, omgivningsförhållanden, betraktningsgeometri samt hur själva bedömningen bör utföras. 

De tester som utförts på ICSAB, för att se hur det nuvarande systemet reproducerar ett antal produktfärger, visar att gråtonerna reproduceras med 
mindre färgdifferens än färgtonerna.   
För att förbättra färgstyrningen och minska skillnaderna mellan original och reproduktion rekommenderas följande: 
- anpassade profiler för samtliga enheter i produktionen 
- ICC-baserat färghanteringssystem för ökad kontroll över systemet 
- standardiserade betraktningsvillkor för den visuella färgbedömningen 
- verifieringsmetoder för att kvantitativt kontrollera de reproducerade produktfärgerna 
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Sammanfattning
Målsättningen med färgåtergivning i katalogproduktion är att färgen på
produkten i katalogen ska upplevas samma som färgen på själva produkten.
ICSAB (IKEA Catalogue Services), producerar varje år IKEA-katalogen som
innehåller ca 15000 olika produktbilder. Att reproducera dessa bilder är ett
komplext problem som ställer höga krav på färghanteringssystemet,
färgspecificering av produktfärger, färgverifieringsmetoder samt den visuella
bedömningen av produktbilderna.

Rapporten beskriver produktionsflödet på ICSAB från fotografering av
produkterna i fotostudion ti1l utmatning av förprovtryck. Utifrån detta
arbetsflöde analyseras de faktorer som påverkar färgreproduktionen.
Rapporten ger förslag på hur färghanteringen kan optimeras genom ICC-
baserat färghanteringssystem med anpassade profiler för alla olika enheter i
produktionen, vilka konverteringsmetoder som bör användas mellan de
aktuella färgrymderna samt färghanteringsmodulens inverkan på färg-
reproduktionen.

Rapporten ger även förslag på hur färgerna skall specificeras med uppmätta
spektralfördelningar och LAB-värden för respektive produktfärg. Samt
verifieras med hjälp av kvantitativa toleransmetoder så som CIELAB och
eventuellt även elliptiska toleransmetoden CIE94 eller CIEDE2000.

För att förbättra den visuella bedömningen av färgåtergivningen rekommen-
deras standardiserade betraktningsvillkor. Dessa bör omfatta belysnings-
villkor med olika intensitetsnivåer, omgivningsförhållanden, betraktnings-
geometri samt hur själva bedömningen bör utföras.

De tester som utförts på ICSAB, för att se hur det nuvarande systemet
reproducerar ett antal produktfärger, visar att gråtonerna reproduceras med
mindre färgdifferens än färgtonerna.

För att förbättra färgstyrningen och minska skillnaderna mellan original och
reproduktion rekommenderas följande:
� anpassade profiler för samtliga enheter i produktionen
� ICC-baserat färghanteringssystem för ökad kontroll över systemet
� standardiserade betraktningsvillkor för den visuella färgbedömningen
� verifieringsmetoder för att kvantitativt kontrollera de reproducerade

produktfärgerna



 



Abstract 
Color matching is an important part of catalogue reproduction. In order for 
the products to be reproduced in a correct way the color of the product in the 
catalogue must match the color of the actual product. ICSAB (IKEA 
Catalogue Services) produces the IKEA-catalogue, which contains about 
15000 different product pictures. To reproduce these pictures is a complex 
problem that puts high demand on the color management system, the color 
specification of the product colors, the color verification models and the 
visual assessment of the product pictures. 

This thesis describes the production flow at ICSAB, from the photographing 
of the products in the photo studio until the first pre-print. On the basis of this 
workflow the factors that affect the color reproduction are analyzed. The 
thesis gives suggestions on how the color management can be optimized 
through an ICC-based color management system with custom profiles for all 
the different devices in the production, which rendering intents that should be 
used between the color spaces and how the color management module affects 
the color reproduction.  

The thesis also presents a proposal on how the colors are to be specified with 
measured spectral distributions and LAB values for the product colors. And 
verified with quantitative tolerance methods such as CIELAB, or even 
elliptic tolerance method CIE94 or CIEDE2000. 

In order to improve the visual assessment of the color reproduction standard 
viewing conditions are recommended. These should include illuminant 
conditions with different intensity levels, surrounding conditions, viewing 
geometry and how the actual judgment should be performed.  

The tests that have been performed at ICSAB, in order to see how the current 
system reproduces a number of product colors, indicates that the gray tones 
reproduced with higher accuracy than the color tones.  

In order to improve the color reproduction and reduce the difference between 
the original and the reproduction the following changes are recommended: 
 replace the generic profiles with custom profiles for all the devices in the 

production 
 create an ICC-based color management system for increased control over 

the system 
 introduce standardized viewing conditions for the visual color judgment 
 introduce verification methods to quantitatively control the reproduced 

product colors 
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Denna rapport är ett examensarbete i Medieteknik utfört vid Linköpings 
Tekniska Högskola.  Examensarbetet på 20 poäng utgör avslutningen på min 
utbildning inom Medieteknik med inriktningen Publicering.  

Jag vill tacka min uppdragsgivare, IKEA Catalogue Services AB, för att ha 
upplåtit tid och resurser för detta examensarbete, speciellt min handledare 
Björn Zitting. Jag vill även rikta ett varmt tack till min examinator Björn 
Kruse, för vägledning och goda råd. Slutligen vill jag även tacka 
Skandinaviska färginstitutet för hjälp med färgprover. 

 

Norrköping,  

14 maj 2002 

 

Linda Johansson 

 



 



Innehåll
1 Inledning 1

Syfte     1
Mål  1
Rapportens disposition  2
Begränsningar  2
Teknisk utrustning  2

TEORETISK BAKGRUND
2 Färg  5

Ögat & färg   5
Färgrymd  6
Färgomfång   6
Färgåtergivning    6
Kolorimetriska färgegenskaper 7

3 Färgperception 9
Ljuskällan  9
Färgprov      10
Observatör       11

4 Betraktningsvillkor      13
ISO 3664      13

5 Färgmätning      15
Densitometer      15
Kolorimeter      15
Spektrofotometer      15
Spektroradiometer      15
Mätfaktorer      16

6 Färgsystem      17
RGB      17
CMYK      17
HSV & HLS      18
NCS      18
CIE-rymder      19

7 Färghantering      23
Reproducerbara färgomfång      23
Färghanteringssystem      23
Enhetsoberoende färgrymd      24
Kalibrering      25
Karaktärisering      25
Profiler      25
Färgkonvertering      26
Färghanteringsmodulen      27
Interpolering      27
Färghantering i Photoshop      28

8 ICC-baserat
färghanteringssystem      29
PCS      29
CMM      30
ICC-profiler      30
Konverteringsmetoder      31

KATALOGPRODUKTION PÅ
ICSAB
9 ICSAB      35

Katalogen      35
Produktionen      35

10 Produktionsflöde       37
Bildhantering i produktionsflödet  37
Utrustning på ICSAB      40

11 Produktfärger      41
Färgmätning av produktprover     41
Visuell bedömning      42

REPRODUKTION AV
PRODUKTBILDER
12 Reproduktion av produktfärg   45

Färgåtergivning i produktbilder    45
Färgåtergivning i
produktionskedjan     46

13 Färgmatchning     47
Specificering     47
Verifiering     47
Val av verifieringsmetod     51

14 Bildkvalitet     53
Färgdjup     53
Tonfördelning     53
Färgbalans     54
Färgmättnad     55
Upplösning     55
Skärpa     55

15 Färgbedömning     57
Belysning     57
Geometriska förhållanden     57
Bedömning     58
Underlag & omgivning     58
Utrustning     59
Kommentar     59

UTVÄRDERING AV CMS
16 Färghanteringssystemet     63

Enheterna     63
Systemet     70

MÄTNINGAR & ANALYS
17 Färgmätning     75

Färgreproduktion i systemet     75
Färgdifferens under olika
belysningar      77

18 Analys      79
Färgreproduktion i systemet      79
Kvantitativ differens mellan  
färgfotografier      84
Färgdifferens under olika
belysningar      87
Kommentarer      88

FRAMTID & SLUTSATSER
19 Framtida utveckling      91

Intelligenta färghanterings-
moduler      91
Färgupplevelsemodeller      91
Referensbetraktningsvillkor      91

20 Slutsatser      93
Färghanteringssystemet      93
Specificering & verifiering av
produktfärger      94
Visuell bedömning      95

Referenser      97

Ordlista    101

Bilagor
1. CIEDE2000    109
2. Mätvärden för testform    110
3. Mätvärden för utskrift    111
4. Färgdifferens mellan testform &
    utskrift    112
5. Färgdifferens mellan D50 och A, C,
    D65 samt F1    113
6. Determinantberäkning av
    färgomfångets volym    114
7. Determinantberäkning av
    färgomfångets volym    115



 



 

I n l e d n i n g 

 

F ä r g å t e r g i v n i n g   i   k a t a l o g p r o d u k t i o n                                                           1

1 Inledning 
Problemet med reproduktion av produktbilder är att få färgerna i katalogen 
att matcha produktens färger. Produktens färg skapas utav färgpigment som 
blandas till en specifik färg, medan reproduktionen istället begränsas till en 
kombination av de fyra tryckfärgerna cyan, magenta, gult och svart. Att få 
dessa färger att matcha varandra är svårt och ibland omöjligt beroende på 
skillnaderna i pigmenten som utgör färgerna.  

Det andra problemet uppstår i själva produktionskedjan, där färgen ska 
bevaras mellan de olika produktionsfaserna. Om en produkt fotograferas med 
en digitalkamera och bilden sedan visas på en bildskärm kan färgerna se 
annorlunda ut än i originalscenen. När samma bild senare reproduceras från 
en skrivare är det mycket troligt att färgen varken liknar färgen på 
bildskärmen eller i originalscenen.  

IKEA-katalogen innehåller ca 15000 produktbilder och fungerar som en 
reklamkatalog för produkterna, en försäljningshjälp i butikerna och en in-
redningsguide. Konsumenten köper produkter baserat på hur de ser ut i 
katalogen och förväntar sig således att produkten matchar bilden i katalogen. 
Eftersom katalogen är ett så pass viktigt marknadsföringsredskap är det extra 
viktigt att den återspeglar produkternas färger och utseende på ett korrekt 
sätt. Detta ställer höga krav på färghanteringssystemet, färgspecificering av 
produktfärger, färgverifieringsmetoder samt den visuella bedömningen av 
produktbilderna   

1.1 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur IKEA:s produktfärger kan 
återges med korrekta färger i katalogen, utifrån ICSAB:s (IKEA Catalogue 
Services AB) produktion. Arbetet ska utreda vilka faktorer i 
produktionskedjan som påverkar färgreproduktionen så att ICSAB får en 
djupare kunskap om färghantering, och på så vis kan göra en bättre 
bedömning av vilken teknik som bäst lämpar sig i produktionen. Med hjälp 
av rapporten och slutsatserna är det min förhoppning att färghanteringen och 
färgåtergivningen ska kunna förbättras vid arbete med produktfärger i 
katalogen.  

1.2 MÅL 
Målet med examensarbetet är att ta fram förslag på hur ICSAB kan förbättra 
färgåtergivningen i produktbilderna utifrån det egna produktionsflödet. För 
att förbättra produktionskedjan är det viktigt att ha en djupare förståelse för 
bland annat färgrymder, färgperception, olika färgsystem samt färghantering. 
Därför är målet även att på ett ingående sätt beskriva de faktorer som 
påverkar färgåtergivningen genom en omfattande teoridel.  

Arbetet inleds med en undersökning av hur det nuvarande produktionsflödet 
av produktbilderna ser ut på ICSAB, från fotografering i studion till 
granskning av förprovtryck. Målet är att se vilka faktorer som påverkar 
bildreproduktionen i ICSAB:s nuvarande produktionssystem.    
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Färghanteringssystemet är en mycket viktig del i färgreproduktionen, därför 
undersöks de olika enheterna i ICSAB:s färghanteringssystem. Målet är att se 
hur de olika delarna i systemet fungerar och vilka delar som eventuellt bör 
förbättras och hur de ska optimeras.  

Målet är även att ta fram förslag på hur produktfärgerna ska specificeras och 
vilka metoder som är lämpliga att använda för att verifiera att färgerna 
uppfyller kraven på exakthet. Även metoder för den visuella färg-
bedömningen ska behandlas. 

Slutligen kommer ett antal väl definierade produktfärger att fotograferas i 
studion för att sedan skrivas ut på en digital proofer, DuPont Cromalin® 
Digital iG4. Målet med att ta fram förprovtrycket av produktfärgerna är att se 
hur det nuvarande systemet påverkar färgerna.  

1.3 RAPPORTENS DISPOSITION 
Rapporten är indelad i sex delar. Den första delen, teoretisk bakgrund, 
behandlar bakgrund och teorier som behövs för att förstå området 
färgåtergivning. Den andra delen, katalogproduktion på ICSAB, börjar med 
en kortfattad presentation av företaget ICSAB och dess produktion som sedan 
följs av en undersökning av företagets produktionskedja från fotografering 
till tryck. Tredje delen, reproduktion av produktbilder, inleds med en 
beskrivning av problemet med att reproducera produktbilder, sedan 
diskuteras förslag på hur produktfärgerna ska specificeras samt verifieras. 
Även faktorer som påverkar bildkvalitén diskuteras. Fjärde delen, 
utvärdering av CMS, inleds med en utvärdering av de olika enheternas 
färgåtergivning som sedan följ av en utvärdering av färghanteringssystemet 
som helhet. Femte delen, mätningar och analys, innehåller en beskrivning av 
hur mätningarna utförts samt en analys av de resultat som erhållits. 
Rapporten avslutas med framtid och slutsatser, som innehåller en diskussion 
kring vilka nya tekniker som är på gång inom färghantering samt de resultat 
och slutsatser som arbetet lett till. 

Eftersom en del begrepp inom färgläran inte har några bra och välkända 
motsvarigheter i det svenska språket kommer ibland även de engelska orden 
att anges för att undvika missförstånd. 

1.4 BEGRÄNSNINGAR 
Arbetet behandlar endast färgåtergivning i katalogproduktion utifrån 
ICSAB:s egen produktion, där produktionskedjan sträcker sig från foto-
grafering till granskning av förprovtryck. Arbetet innehåller således ingen 
diskussion runt vad som händer med färgerna i steget från förprovtryck till 
färdigt tryck. 

1.5 TEKNISK UTRUSTNING 
Den tekniska utrustning som använts under examensarbetet är en 
spektrofotometer, Spectrolino från GretagMacbeth, med tillhörande 
programvara, Key Wizard, för färgmätningen, samt programvaran Matlab 6.0 
för att behandla och analysera mätresultaten. För profilgranskning användes 
programvaran ICC Viewer (Finns tillgänglig på www.color.org). 
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2 Färg 
En färg upplevs först när ögats näthinna utsätts för elektromagnetisk 
strålning, som har våglängder mellan 380 nm och 780 nm. Detta våglängds-
intervall utgör den synliga delen av ljusets spektrum. Färg består således av 
ljus med olika våglängd, där våglängden bestämmer hur vi uppfattar färgen, 
det vill säga vilken färg ögat ser.  

Figur 2.1. Det synliga färgspektrumet, samt spektralfördelning för en blågrön färg. 

Fysikaliskt kan en färg beskrivas med hjälp av sin spektralfördelning, se 
figur 2.1. Spektralfördelningen beskriver hur ett färgat objekt påverkar ljusets 
reflektion vid varje våglängd. Fördelningen i figuren skulle uppfattas som ett 
blågrönt objekt av ögat, eftersom de flesta av våglängderna som reflekteras 
tillhör den blåa och gröna delen av det synliga spektrumet.  

2.1 ÖGAT & FÄRG 
I ögat finns det två typer av ljuskänsliga celler, stavar och tappar. Stavarna 
fungerar endast under låga intensitetsförhållanden och svarar för mörker-
seendet. Tapparna fungerar endast under höga intensitetsförhållanden och 
svarar för ögats förmåga att urskilja färger. Det finns tre olika typer av 
tappar, där varje typ registrerar ljusstyrkan i en viss del av spektrumet. De 
kallas för L-, M- och S-tappar, och är känsliga för långa, mellan respektive 
korta våglängder. L-tapparna registrerar röda delen av spektrumet, M-
tapparna den gröna delen och S-tapparna den blåa delen. Synsinnet 
kombinerar sedan dessa signaler till en upplevelse av färg. Ögat uppfattar 
alltså färg med hjälp av tre koordinater. Detta brukar kallas för 
tristimulusteorin [9].  

Varje tapps totala stimulering kan matematiskt beskrivas med hjälp av 
projektionsintegraler och tre olika känslighetsfunktioner, enligt ekvation 2.1 
[9]. 
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Ekv. 2.1:  
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I(λ ) är det infallande ljusets våglängdsfördelning, s(λ ), m(λ ) och l(λ ) är 
känslighetsfunktionerna för de tre olika tapparna och S, M och L är de tre 
nervsignalerna. Integralen beräknas över det synliga spektrumet, 380-780 
nm. Värdet som fås av beräkningen kallas tristimulsvärdet [9]. 

2.2 FÄRGRYMD 
En av fördelarna med tristimulusbeskrivningen av en färg är att den kan 
beskrivas i tre dimensioner. Detta betyder att varje färg kan representeras av 
en unik punkt i rymden genom att tolka mängden av de tre stimuli som 
koordinater i förhållande till tre axlar. Den rymd som spänns upp av dessa tre 
axlar kallas färgrymd. 

Färgrymder är antingen enhetsberoende eller enhetsoberoende. En enhets-
beroende färgrymd är en i vilken samma kombination av färgvärden på två 
olika enheter, exempelvis en scanner och en skrivare, inte ger samma visuella 
färg. Inte ens två enheter av samma slag genererar färg identiskt. På grund av 
variationer i fosfor i bildskärmar, ccd-celler i scannrar samt struktur och 
material i papper, pigment med mera i skrivaren, varierar hela tiden resultatet 
beroende på vilken enhet som används. Exempel på sådana färgrymder är 
RGB och CMYK, se avsnitt 6.1 respektive 6.2. I en enhetsoberoende 
färgrymd däremot ger samma kombination av färgvärden samma visuella 
färg på två olika enheter. Exempel på en enhetsoberoende färgrymd är CIE 
LAB, se avsnitt 6.5. 

2.3 FÄRGOMFÅNG 
En enhets färgomfång (Color Gamut) är submängden av färger som en enhet 
kan reproducera med de primärfärger och egenskaper som just den enheten 
har. Färgomfånget är tredimensionellt och det mest korrekta sättet att 
visualisera ett färgomfång är i CIE LAB-koordinater. 

2.4 FÄRGÅTERGIVNING 
Det finns två grundläggande sätt att återge färg inom den grafiska 
produktionsprocessen. Det ena är additiv färgblandning som bland annat 
används i bildskärmar, scannrar, TV-skärmar och videoprojektorer. Det andra 
är subtraktiv färgblandning som används i tryck. 

ADDITIV FÄRGBLANDNING 
En additiv färgblandning består av primärfärgerna röd, grön och blå. För att 
blanda nya färger adderas ljus med dessa tre färger, och det är det som är 
principen för additiv färgblandning.  

Om alla tre ljuskällorna tänds uppfattar ögat blandningen som vit färg och om 
ingen ljuskälla är tänd uppfattas det som svart färg. Lika mängder av de tre 
ljuskällorna bildar en neutralt grå färg. Om en av ljuskällorna är släckt och de 
två resterande lyser med full styrka fås sekundärfärgerna enligt följande: rött 
och grönt ljus ger gult, blått och grönt ger cyan och rött och blått ger 
magenta, se figur 2.2.  
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Figur 2.2. Till vänster, den additiva färgblandningens primärfärger röd (R), grön (G) och blå (B), samt 
sekundärfärgerna cyan (C), magenta (M) och gul (Y). Till höger, den subtraktiva färgblandningens 
primärfärger cyan (C), magenta (M) och gul (Y) samt sekundärfärgerna röd (R), grön (G) och blå (B). 

SUBTRAKTIV FÄRGBLANDNING 
Den subtraktiva färgblandningen består av primärfärgerna cyan, magenta 
och gul. Dessa färger filtrerar det infallande vita ljuset, som innehåller hela 
spektrumet av färger. De tre färger som reflekteras blandas och uppfattas som 
en viss färg. Färger subtraheras således från det infallande ljuset, det är det 
som är principen för subtraktiv färgblandning. 

En otryckt yta reflekterar sin egen färg; vitt om det är ett vitt papper. Cyan tar 
bort rött ljus, magenta tar bort grönt och gult tar bort blått. Om två utav 
primärfärgerna trycks ovanpå varandra fås sekundärfärgerna enligt följande: 
cyan och magenta ger blått, cyan och gult ger grönt, och magenta och gult ger 
rött, se figur 2.2. Om alla tre primärfärgerna trycks på varandra ger det i 
teorin svart färg, men inte i praktiken. Färgerna som används i tryck är inte 
ideala och klarar således inte av att filtrera bort det infallande ljuset. Därför 
används även ren svart färg i tryck. Det finns även andra anledningar till att 
endast använda svart färg istället för cyan, magenta och gul. Dels är det 
givetvis mer ekonomiskt att trycka med en färg istället för tre. Dessutom 
minskar risken för misspass och att färgerna smetas ut på grund av att de inte 
hinner torka innan nästa delfärg ska tryckas.  

2.5 KOLORIMETRISKA FÄRGEGENSKAPER 
Färgens kolorimetriska egenskaper är de som beskriver dess färgton, mättnad 
och ljushet, se figur 2.3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.3. Färgens kolorimetriska egenskaper: färgton (till vänster), mättnad (i mitten) och ljushet (till 
höger). 
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Färgtonen (Hue) är egenskapen hos en ren färg som urskiljer den från andra 
rena färger. Färgtonen är således den egenskap som ger färgen dess namn, så 
som ”röd” eller ”blå”, eller en kombination av några av färgerna så som ”blå-
röd”[6]. 

En färgs mättnad (Saturation) anger till vilken grad en färg upplevs som ren. 
Färgen är helt ren om den inte innehåller vitt eller grått. Omättade färger 
upplevs som utspädda med delar av grå färg medan mättade färger däremot 
upplevs som om de består av ljus av en enda våglängd [6]. 

Ljusheten (Lightness) beskriver färgens intensitet, det vill säga hur ljus eller 
mörk färgen är. Ljusheten sträcker sig från vitt (rent ljus) till svart (inget 
ljus). Det finns två olika begrepp av ljushet. Det ena är den totala mängden 
ljus som reflekterar från ett objekt, som på engelska kallas för brightness. 
Det andra begreppet är den relativa ljusheten, som definieras som ett objekts 
ljushet relativt ett lika belyst objekt som uppfattas som vitt, eller väldigt ljust. 
Det senare har den engelska beteckningen lightness [9].  
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3 Färgperception 
Hur en färg uppfattas påverkas av såväl fysiska egenskaper hos ljuskällan och 
färgprovet som psykologiska egenskaper hos observatören. 

3.1 LJUSKÄLLAN 
Beroende på vilken typ av ljuskälla som färgprovet betraktas under kommer 
färgen att uppfattas olika. Ljuskällans karaktäristik påverkas av flera olika 
faktorer, bland annat färgtemperatur, intensitet, CRI (Color Rendering Index) 
samt spridningsgraden. 

FÄRGTEMPERATUR 
En ljuskällas färgtemperatur är ett mått på den relativa intensiteten för alla 
våglängder i det synliga spektrumet. Alla objekt avger ljus om de värms upp. 
Genom att utgå från en svart kropp, som varken reflekterar eller transmitterar 
något ljus, och värma den kan intensiteten för alla våglängder som avges från 
kroppen beräknas. Enheten för färgtemperatur är Kelvin. Färgtemperaturen 
för några olika ljuskällor finns i tabell 3.1.  

LJUSKÄLLA TEMPERATUR (KELVIN) 

Klarblå himmel 12 000 
Okalibrerad bildskärm 9 300 
Utomhus molnigt 7 000 
Kalibrerad bildskärm 5 000 – 6 500 
Utomhus soligt 5 000 
Grafiskt betraktningsljus 5 000 
Glödlampa 2 500 
Stearinljus 1 500 

Tabell 3.1. Olika ljuskällors färgtemperatur [11]. 

När färgtemperaturen ligger runt 2400oK är ljuset rött, och vid 4800oK är 
ljuset gult. Runt 6500oK är ljuset ganska neutralt och vid 9300oK har ljuset en 
blåaktig ton. 

CRI  
CRI (Color Rendering Index) är ett mått på hur väl färger återges av olika 
ljuskällor i jämförelse med en referensljuskälla vid samma färgtemperatur. 
CIE har definierat en metod för att bestämma CRI för ljuskällor, där måttet 
graderas från 1-100. På denna skala innebär ett CRI på 100 (optimal CRI) att 
färgprover som belyses med en ljuskälla upplevs ha samma färger som när de 
belyses med en referensljuskälla. Om en ljuskälla har ett lågt CRI (50-60) 
kan ljuskällan orsaka allvarliga färgförvrängningar. En bra ljuskälla har ett 
CRI över 90 [6].  
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INTENSITET 
Intensiteten, det vill säga ljusstyrkan, påverkar också färgperceptionen. Vid 
väldigt låga intensiteter kan det vara svårt att göra korrekta färgbedömningar. 
Vid normala ljusförhållanden ska dock inte intensiteten påverka färg-
upplevelsen nämnvärt [6]. 

SPRIDNINGSGRADEN 
Även ljusets spridningsgrad (Degree of Diffusion) påverkar hur en färg 
uppfattas. Hur ljuset sprids beror på hur underlaget, det vill säga papperet, 
som färgen trycks på ser ut. Om underlaget är ett grovt obestruket papper 
kommer det reflekterande ljuset att spridas åt många olika håll, vilket 
påverkar färguppfattningen. 

Om en icke-diffus belysning (dvs. en belysning där ljuset kommer från en 
enda specifik ljuskälla) belyser ett grovt underlag kommer färgupplevelsen 
att påverkas av belysnings- och betraktningsvinkeln. Betraktningsvinkeln har 
även en viktig inverkan på färgupplevelsen om den tryckta ytan har hög 
glans.  

För att ljusspridningen ska ha så liten inverkan som möjligt på 
färgupplevelsen är det bäst att använda en diffus belysning, det vill säga en 
belysning där ljuset inte kommer från någon specifik ljuskälla, när 
färgreproduktioner ska betraktas. En diffus belysning träffar alla delar av ett 
objekt med samma intensitet, vilket gör att den tryckta färgytan återges på ett 
mer korrekt sätt [6].  

STANDARDISERADE LJUSKÄLLOR 
För att kunna specificera betraktningsvillkoren under vilka färgerna 
betraktas, behövs standardiserade ljuskällor som belyser färgen. 1931 
definierade CIE-kommittén (se avsnitt 6.5) tre olika standardljuskällor A, B 
och C. Dessa belysningar definierar den spektrala fördelningen för ljuset vid 
en specifik färgtemperatur, se tabell 3.2. 

STANDARDLJUSKÄLLA BESKRIVNING 
A En tungstensljuskälla med korrelerad färgtemperatur på 2856oK. Färgtonen är gulorange. 

B En tungstensljuskälla med ett filter som simulerar direkt solljus med en korrelerad 
färgtemperatur på 4874oK. Färgtonen är neutral. 

C 

En tungstensljuskälla med ett filter för att simulera indirekt solljus med en korrelerad 
färgtemperatur på 6774oK. Standardljuskällan C används i många betraktningsskåp 
eftersom indirekt solljus anses vara ett vanligt betraktningsvillkor. Ljuskällan C är dock 
inte en perfekt simulering av solljus eftersom det inte innehåller mycket ultraviolett ljus, 
som behövs då fluorescerande färger ska utvärderas. Färgtonen är blåaktig. 

D65 
En tungstensljuskälla med korrelerad färgtemperatur på 6500oK. Ljuskällan är nästan 
identisk med standardljuskällan C, förutom att den är en bättre simulering av indirekt 
solljus eftersom den innehåller en ultraviolett komponent, för att på ett bättre sätt kunna 
utvärdera fluorescerande färger. 

D50 En tungstensljuskälla med korrelerad färgtemperatur på 5000oK. Ljuskällan D50 används 
som standardbelysning inom den grafiska branschen. 

Tabell 3.2. Standardljuskällorna A, B, C, D65 och D50. 

3.2 FÄRGPROV 
Färgprovets inverkan på färgupplevelsen beror i huvudsak på dess spektrala 
absorptions- och glansegenskaper. 
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SPEKTRAL ABSORPTION 
Spektral absorption är måttet på den mängd ljus som absorberas av ett 
färgprov inom det synliga spektrumet. Vita färger har mycket låg spektral 
absorption, medan svarta färger har väldigt hög. Båda har en likformig 
absorption över spektrumet. Ett färgprovs spektrala absorption mäts med en 
spektrofotometer. Instrumentet belyser färgprovet med ljus från en särskild 
punkt i spektrumet. Den mängd av detta ljus som reflekteras eller transmit-
teras av färgprovet mäts och jämförs med mängden infallande ljus. Mät-
värdena uttrycks som en procentdel, se även avsnitt 5.3.  

GLANS 
Glans är en egenskap hos färgprovet som påverkar uppfattningen av dess 
mättnad och ljushet. En viss mängd ljus som faller på färgprovet reflekteras 
alltid från ytan utan att tränga igenom färgen.  Om färgprovet har en väldigt 
hög glans kommer ytreflektionen att reflektera i samma vinkel som det 
infallande ljuset. Då kommer inte ytreflektionen att nå ögat och således inte 
påverka färgupplevelsen från färgprovet. Om ytan däremot har en låg glans, 
det vill säga att ytan är matt, kommer ljuset att reflektera åt många olika håll 
beroende på den grova ytan. Reflektionsvinklarna av ljuset som sprids vid 
ytan på färgprovet har inget förhållande till belysningsvinkeln. I detta fall når 
det spridda ljuset betraktarens öga. Det spridda ljuset blandas med ljuset som 
har filtrerats av färgen, vilket resulterar i mindre mättade färger.   

METAMERISM 
Om två färgprov har exakt samma spektralfördelningar och samma 
ytkaraktäristik kommer alla observatörer att uppfatta att dessa färgprov 
matchar varandra under alla olika typer av ljuskällor [9]. Om två färgprov 
däremot har olika spektralfördelningar kan de matcha varandra under en ljus-
källa, men uppfattas som olika under en annan belysning. Två färgprov kan 
även uppfattas som lika av en observatör, men inte av en annan. Färgprov 
som inte matchar varandra under alla förhållanden är metameriska och 
fenomenet kallas metamerism. All reproduktion av fotografier är 
metamerisk. Reproduktionen skapas av rastreringspunkter i färgerna cyan, 
magenta, gul och svart, medan originalet innehåller betydligt fler färger. 

FLUORESCERING 
Fluorescering uppstår när ett färgprov absorberar ett band med korta 
våglängder, vanligtvis ultravioletta, och reflekterar det som ett band av synlig 
strålning med längre våglängd [6]. Oönskad fluorescering kan orsaka 
färgmatchningsproblem, speciellt då fluorescerande material ingår i original-
bilden som ska reproduceras.  

3.3 OBSERVATÖR 
Det svåraste att definiera och mäta i färgperceptionen är transformationen 
mellan ögat och hjärnan hos observatören. Vissa av dessa mänskliga faktorer 
är fysiologiska och beror på själva ögats uppbyggnad och andra är 
psykologiska. Psykologisk perception är mycket personlig och således 
väldigt svår att definiera. 
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PERCEPTUELLA FENOMEN 
Det finns många olika perceptuella fenomen som påverkar färguppfattningen, 
där de två viktigaste är kontrastverkan och kromatisk anpassning. Det är 
viktigt att även ta med dessa effekter i beräkningarna av färgupplevelsen. 

Kontrastverkan illustreras i figur 3.1. Bilden visar hur den omgivande 
färgen påverkar hur ögat uppfattar färgen på krysset. Krysset som omges av 
den ljusare färgtonen uppfattas som mörkare än det som omges av den 
mörkare färgtonen trots att färgen på kryssen är identisk. Färgperceptionen 
påverkas således starkt av omgivningen runt omkring färgen. En viss färg kan 
uppfattas på olika sätt beroende på vilken annan färg den placeras bredvid.  

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1. Bilden illustrerar kontrastverkan och visar hur den omgivande färgen påverkar hur ögat uppfattar 
färgen på krysset.  

En stor bidragande faktor till färgupplevelsen är ögats förmåga att anpassa 
sig till förändringar i ljusintensiteten, genom att gradvis öppna och stänga 
irisringen. Kromatisk anpassning är den effekt som sker när ögat anpassar 
vitpunkten i en miljö så att färger upplevs lika oberoende av belysningens 
färgtemperatur. Om en färg först betraktas inomhus och sedan utomhus 
upplevs det inte som om färgen ändras. 
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4 Betraktningsvillkor 
Färgupplevelsen kan variera mycket beroende på betraktningsvillkoren vid 
själva färggranskningen. För att minska dessa variationer har olika standarder 
för betraktningsvillkor arbetats fram. Bland annat har ISO-kommittén 
(International Organization for Standardization) arbetat fram en alldeles ny 
standard för betraktningsvillkor inom grafisk produktion, ISO 3664 (Viewing 
Conditions for Graphic Technology and Photography), som senast upp-
daterades i september år 2000 [26]. Standardens specifikationer ska garantera 
en konsekvent effekt på färgerna genom hela produktionskedjan. 

4.1 ISO 3664 
ISO 3664 är en vidareutveckling av den tidigare versionen av ISO-standarden 
från 1975, ISO 3664 (Photography-Illumination conditions for viewing color 
transparencies and their reproduction), och en ANSI-standard, PH2.30-1989 
(For Graphic Arts and Photography-Color Prints, Transparencies, and 
Photomechanical Reproductions-Viewing Conditions). Standarden innehåller 
bland annat specifikationer för belysningens spektralfördelning, intensiteten 
och likformigheten hos belysningen samt bakgrunds- och omgivningsvillkor. 

BELYSNING 
Den referensbelysning som rekommenderas är CIE:s standardbelysning D50. 
En av anledningarna till att D50 valdes är att det är den utav CIE-
belysningarna som kommer närmast att ha lika mycket energi i den röda, 
gröna och blåa delen av spektrumet. Det är även den referensbelysning som 
används i de flesta betraktningsskåp idag.  

Eftersom det inte finns några riktiga lampor som exakt matchar D50 
specificerar standarden hur väl en D50-simulering matchar den teoretiska D50. 
Detta anges med hjälp av CRI (Color Rendering Index), se avsnitt 3.1 CRI. 

Standarden innehåller även två krav på metamerismindex; synligt 
metamerismindex (Visible Metamerism Index) och UV-metamerismindex 
(UV Metamerism Index). Dessa parametrar används för att ställa högre krav 
på den tillåtna skillnaden mellan spektrumet för D50-simulatorn och CIE-
belysningen D50. 

INTENSITETSNIVÅER 
ISO-standarden definierar två belysningsnivåer. Den höga nivån, P1, på 2000 
± 500 lux är avsedd för väldigt kritiska jämförelser. Den låga nivån, P2, på 
500 ± 25 lux är avsedd för att bedöma tonskalan i en bild under en 
belysningsnivå som mer liknar den under vilken reproduktionen slutligen 
kommer att betraktas. 

I de rum där bildbehandlingen utförs bör det eftersträvas en så låg 
omgivningsbelysning som möjligt. Omgivningens belysning ska vara lägre 
än 64 lux och bör vara lägre än 32 lux. Det är lättare att göra en korrekt 
färgbedömning och färgjustering när rumsbelysningen är lägre. Med 
omgivningsbelysning menas ljus i en omgivning som inte kan härledas till en 
viss ljuskälla. 
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BETRAKTNINGSMILJÖN 
Standarden innehåller även specifikationer för den miljö där granskningen av 
reproduktionerna ska göras. Omgivningen, det vill säga väggar, tak, golv och 
andra ytor som ligger inom betraktarens synfält, ska ha en neutral grå ton 
med en reflektion under 60 % och helst under 20 %. Inga starkt färgade ytor, 
inklusive kläder, ska finnas i den närmaste omgivningen, eftersom de kan 
orsaka oönskade reflektioner. Yttre ljus, vare sig det kommer från ljuskällor 
eller reflekteras från objekt och ytor, ska skärmas av så att det inte belyser 
trycket.   

BETRAKTNINGSVILLKOR ENLIGT ISO 3664 
REFERENSBELYSNING  CIE D50 
CRI 90 eller högre 
METAMERISMINDEX  Visuell: C eller bättre 

(bör vara B eller bättre) 
UV: Mindre än 4 

OMGIVNINGSBELYSNING (VITPUNKT) CIE D50 (≤ 5 000oK) 
INTENSITETSNIVÅ (BILDREDIGERING) 32 till 64 lux  
INTENSITETSNIVÅ (BETRAKTNINGSSKÅP)  P1: 1 500-2 500 lux 

P2: 375-625 lux 
OMGIVNINGSBELYSNING (YTTRE) Avskärma fönster, punktkällor m.m. 
OMGIVNINGENS YTOR  Färgneutrala ytor och väggar med en reflektion på 

60 % eller mindre 
UNDERHÅLL Enheterna ska regelbundet testas så att de 

uppfyller specifikationerna 

Tabell 4.1. Specifikationer för granskningsvillkor i ISO 3664 [25] [27]. 
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5 Färgmätning 
Färgmätningsinstrument används för att få en numerisk representation av 
färger. Instrumenten registrerar färg genom att samla och filtrera våg-
längderna i ljuset som reflekterar från objektet. Ljuskällan i mätinstrumentet 
skickar en ljusstråle mot objektets yta och det reflekterande ljuset fångas 
sedan upp av en ljusdetektor. De vanligaste instrumenten för färgmätning är 
densitometern, kolorimetern, spektrofotometern och spektroradiometern.   

5.1 DENSITOMETER 
En densitometer mäter inte färg, utan densitet, vilket motsvarar en ytas 
förmåga att absorbera ljus. Desto mer ljus som absorberas, desto högre är 
densiteten. Det finns två typer av densitometrar: påsiktsdensitometern som 
mäter den mängd ljus som reflekteras från en yta och genomsikts-
densitometern som mäter den mängd ljus som släpps igenom ett transparent 
material. Densitometrar används bland annat för att mäta gråtoner, punkt-
areor och punktförstoringar för att kontrollera tryckfärger och tryckpressar. 

5.2 KOLORIMETER 
Kolorimetern mäter och beräknar färgens tristimulusvärden på ett sätt som 
liknar det mänskliga ögats funktion att registrera färger. De flesta 
kolorimetrar anger mätvärdena i någon utav CIE:s färgrymder CIE XYZ eller 
CIE LAB, se avsnitt 6.5. De mäter det reflekterande ljuset genom röda, gröna 
och blå filter. Färgvärdet bestäms genom att varje filter detekterar hela det 
synliga spektrumet och filtrerar de våglängder som motsvarar tre tristimulus-
värden. Kolorimetern ger även mätvärden för färgdifferensen, ∆E. En 
kolorimeter är användbar då färgprover ska jämföras mot ett standardvärde 
och då bildskärmar och skrivare ska karaktäriseras. Den kan även användas 
för att mäta och verifiera konsistens mellan produktprover och katalogbilder. 

5.3 SPEKTROFOTOMETER 
En spektrofotometer mäter den spektrala intensitetsfördelningen, I(λ ) inom 
det synliga spektrumet, genom att belysa färgprovet med ljus från en särskild 
punkt i spektrumet. Mätningen representeras i form av en spektralkurva, som 
anger hur mycket ljus som reflekteras eller transmitteras av färgprovet 
jämfört med mängden infallande ljus, uttryckt i procent, för varje våglängd. 
Spektrofotometern är det mest korrekta mätinstrumentet för färgmätning och 
den kan även användas som en densitometer eller en kolorimeter, i och med 
att dessa värden kan beräknas om till kolorimetriska eller densitometriska 
mätvärden. 

5.4 SPEKTRORADIOMETER 
En spektroradiometer fungerar i stort sett som en spektrofotometer. 
Skillnaden är att den istället mäter ljus från externa ljuskällor.  
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5.5 MÄTFAKTORER 
Det finns flera faktorer som påverkar mätresultatet: instrumentets 
uppbyggnad med avseende på mätgeometri, antal avläsningar i våglängds-
området, mätytans storlek samt fotodioden. Belysningskällan måste dessutom 
vara definierad. För att mätvärden från olika mätinstrument ska vara 
jämförbara ska de ha samma uppbyggnad och samma belysningskälla.  

MÄTGEOMETRI 
Det geometriska förhållandet mellan ljuskällan och färginstrumentets sensor 
kan påverka mätningen. Instrumenten tillverkas med många olika geometrier 
där 45/0 är den vanligaste, se figur 5.1. Detta betyder att färgytan belyses i 
45o ± 5o vinkel från normalen till färgprovets yta och sedan analyseras av en 
sensor som placeras inom 10o från normalen [8]. Spektrofotometern och 
kolorimetern använder denna mätgeometri.  

Figur 5.1. Mätgeometrin 45/0 

LJUSKÄLLA 
De standardiserade ljuskällor som används vid färgmätning är A (2856oK), C 
(6774oK), D50 (5000oK) och D65 (6500oK) [21].  

SPEKTRALT MÄTOMRÅDE 
Spektrofotometern och spektroradiometern mäter vanligen inom våglängds-
intervallet 380-780 nm. Antalet avläsningspunkter varierar mellan var 5:e nm 
till var 20:e nm och vanligast är var 10:e nm.  

OBSERVATIONSVINKEL 
Med observationsvinkel avses vid vilken vinkel mätobservationen görs. 
Vanligast är CIE 2o standardobservatör och CIE 10o standarobservatör. 
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6 Färgsystem 
Olika färgsystem har olika färgrymder, det vill säga omfattningen av färger 
som teoretiskt kan skapas med ett visst färgsystem. Det finns dock inget 
färgsystem med en färgrymd som motsvarar hela den synliga delen av 
spektrumet. Färgsystemen är alla uppbyggda på olika sätt med skilda för- och 
nackdelar och har därför fått olika användningsområden. Några system 
bygger på hur man blandar en tryckfärg, andra på en exakt fysikalisk 
beskrivning av en färg. I vissa system är färgerna bara påhittade, medan 
andra anger färger efter hur ögat uppfattar dem. Nedan beskrivs RGB, 
CMYK, HSV, HLS, NCS, CIE XYZ, CIE xyY och CIE LAB. RGB, CMYK, 
HSV och HLS är färgkoordinatsystem där en färg beskrivs med hjälp av tre 
tal, CIE XYZ och CIE LAB är färgrymder definierade utifrån färgmatch-
ningsexperiment och NCS är ett system i form av en färgatlas med färgprov.     

6.1 RGB 
RGB (Red Green Blue) är ett additivt färgkoordinatsystem som illustreras i 
form av en kub vars sidor har längden ett, där origo (0,0,0) representerar svart 
och motsatta hörnet (1,1,1) representerar vitt. Längs den linje som binder 
samman dessa punkter ligger endast gråtoner. De tre axlarna representerar 
blått (1,0,0), rött (0,1,0) och grönt (0,0,1), se figur 6.1.  

  

 

 

 

 
 

Figur 6.1. RGB-systemet med koordinaterna röd, grön och blå. 

RGB-systemet används exempelvis för färgreproduktion på bildskärmar. 
Bildskärmar återger färg genom att avge ljus, vilket är mycket system-
beroende. Således är en RGB-enhet enhetsberoende vilket innebär att det 
verkliga utseendet på en viss färgblandning styrs av den enhet som används. 
Samma värden ger alltså inte samma färg på alla enheter. 

6.2 CMYK 
CMYK (Cyan Magenta Yellow blacK) är ett subtraktivt färgsystem som 
används i tryck. CMYK-systemet illustreras i figur 6.2, där origo (0,0,0) 
representerar vitt och det motsatta hörnet (1,1,1) representerar svart och de 
tre axlarna representerar gul (1,0,0), cyan (0,1,0) och magenta (0,0,1).  
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Figur 6.2. CMYK-systemet med koordinaterna cyan, magenta och gul. 

Färgerna definieras som procentuella blandningar av CMYK-värden, 
exempelvis C=0 %, M=100 %, Y=100 %, K=0 %, en röd färg. En CMYK-
enhet är liksom en RGB-enhet enhetsberoende eftersom en viss CMYK-
blandning ger olika resultat beroende på tryckfärg, papper och skrivare eller 
tryckpress.  

6.3 HSV & HLS 
HSV (Hue Saturation Value) och HLS (Hue Lightness Saturation) är 
transformationer av RGB-systemet som används inom datorgrafik och är 
framtagna för att vara mer intuitiva att använda.  

HSV-rymden spänns upp av de tre komponenterna H (färgton), S (mättnad) 
och V (värde), se figur 6.3. Färgtonen definieras av vinkeln runt centrum-
axeln och utgår från rött som ligger på 0o, gul på 60o, grön på 120o osv. 
Mättnaden och intensitetsvärdet sträcker sig från 0 till 1. Mättnaden är som 
störst (S=1) när intensitetsvärdet är maximalt (V=1), och som minst (S=0) 
när intensitetsvärdet är minimalt (V=0) [33]. 

Figur 6.3. HSV-systemet (till vänster) och HLS-systemet (till höger). 

HLS-rymden spänns upp av de tre komponenterna H (färgton), L (ljushet) 
och S (mättnad), se figur 6.3. Färgtonen utgår från blå som ligger på 0o, 
magenta på 60o, röd på 120o osv. Ljushet och mättnad sträcker sig från 0 till 
1. Mättnaden är som störst (S=1) när ljusheten ligger på 0,5 och som minst 
(S=0) när ljusheten är minimal och maximal (L=0 och L=1) [33]. 

6.4 NCS 
NCS (Natural Color System) är ett svenskt färgsystem som används inom 
textil- och måleribranschen. Systemet bygger på hur människan uppfattar 
färg och grundar sig på de sex elementarfärgerna vitt (W), svart (S), gult (Y), 
rött (R), blått (B) och grönt (G).  
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Figur 6.4. NCS-modellen och färgtriangeln. 

NCS färgtriangel är ett vertikalt snitt genom färgrymden, se figur 6.4. I 
triangelns bas finns gråskalan från vitt (W) till svart (S) och i triangels spets 
den maximala mättnaden (C) i aktuell färgton, här Y90R. Färgtrianglarnas 
skalor är indelade i 100 steg. I figur 6.4. har nyansen 2060 markerats. 
Färgbeteckningen anger hur mycket en viss färg ser ut att likna någon utav de 
sex elementarfärger. NCS har tre olika parametrar; svarthet, mättnad och 
färgton. 

Figur 6.5. NCS färgbeteckning. 

I NCS beteckningen S 2060-R70B, se figur 6.5, betyder S att färgprovet är 
från andra upplagan, second edition. De fyra första siffrorna, 2060, anger 
nyansen, där de två första siffrorna, 20, anger graden av svarthet och de två 
sista siffrorna, 60, anger graden av mättnad. I detta fall blir det 20 % svarthet, 
och 60 % mättnad. Färgtonen R70B anger förhållandet i procent mellan två 
elementarfärger, här R respektive B. R70B betyder röd med 70% blåhet. Rent 
grå färger saknar färgton och betecknas endast med nyansbeteckningarna 
följt av -N för neutral. 0500-N är vit och följs av 1000-N, 1500-N, 2000-N, 
och så vidare till 9000-N som är svart [40].  

6.5 CIE-RYMDER 
CIE (Commission Internationale d’Eclairage), den internationella 
belysningskommissionen, har skapat flera olika färgsystem. Grunden till 
dessa utgörs av omfattande försök i början av 30-talet i vilka det undersöktes 
hur människor uppfattar färger. Eftersom känslighetsfunktionerna för de tre 
olika tapparna i ögat inte är kända kan inte tristimulusvärdena beräknas. 1931 
föreslog CIE att känslighetsfunktionerna för L, M och S-tapparna skulle 
ersättas med tre andra väldefinierade känslighetsfunktioner, r(λ), g(λ) och 
b(λ). Dessa värden erhölls genom ett experiment, där en testperson tittade på 
en delad skärm med 100 % reflektion, det vill säga en vit yta. På ena halvan 
belyste en referenslampa en färg på skärmen. På den andra halvan belyste tre 
monokromatiska ljuskällor med rött, blått och grönt ljus. Testpersonen 
försökte sedan matcha färgupplevelsen från det monokromatiska referens-
ljuset med färgen från de tre ljuskällorna, genom att blanda dessa tills de två 
halvorna på den delade skärmen uppfattades identiska, se figur 6.6 [6] [9].  
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Figur 6.6. Färgmatchningsexperimentet utfört av CIE. Observatören ser ett delat färgfält och justerar de tre 
monokromatiska ljuskällorna tills de matchar referenslampan. 

Experimentet upprepades med olika referensvåglängder, men samma 
intensitet, och olika testpersoner. Medelresultatet från dessa tester är CIE:s 
färgmatchningsfunktioner, x(λ),y(λ) och z(λ), som således representerar en 
standardobservatör, se figur 6.7. 

Figur 6.7. CIE:s färgmatchningsfunktioner x(λ),y(λ) och z(λ). 

CIE XYZ 
Från färgmatchningsfunktionerna beräknades tristimulusvärdena, CIE XYZ, 
enligt ekvation 6.1. Dessa normaliseras för den gällande belysningen, så att 
en helt vit yta alltid ger Y = 100: 
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I(λ) är det infallande ljusets våglängdsfördelning, R(λ) är objektets inverkan 
på det infallande ljusets reflektion, reflektansfunktionen. Spektralfördelningar 
mäts ofta i samplingsintervall på 5 nm, så integralen ovan ersätts med 
summor.  
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Även om XYZ-färgrymden är användbar för att kvantifiera färgstimuli, så 
har den en stor nackdel, nämligen att lika avstånd i olika delar av färgrymden 
motsvarar olika perceptuella färgskillnader.  

CIE xyY 
xyY-systemet erhålls direkt från XYZ och används för att illustrera färger i 
två dimensioner oberoende av ljushet. Värdet Y är identiskt med 
tristimulusvärdet Y i XYZ och representerar färgens ljushet. De andra 
värdena, x och y, är färgens kromaticitetskoordinater och de beräknas direkt 
utifrån XYZ enligt ekvation 6.2: 

Ekv. 6.2:                
ZYX

Yy
ZYX

Xx
++

=
++

=  

Dessa tre färgvärden kan plottas i ett CIE kromaticitetsdiagram, se figur 
6.8. Detta diagram har konstant intensitet, Y, och varierande xy-värden i ett 
plan. Om alla xy-koordinater för de rena våglängderna i det synliga 
spektrumet plottas i diagrammet kommer alla att falla inom en hästskoformad 
linje, s.k. spektrumlokus. Linjen som sammanbinder ändpunkterna av 
hästskon kallas purpurlinjen. Färgerna på denna linje är blandningar av rent 
380 nm (violett) och 770 nm (rött) ljus. Det finns en vitpunkt i mitten av xy-
diagrammet där x=y=1/3. Detta motsvaras av att X=Y=Z. 

Figur 6.8. CIE xy-kromaticitetsdiagram. 

CIE LAB 
CIE LAB är en vidareutveckling av CIE XYZ där systemet anpassats efter 
människans färguppfattning. Koordinatsystemet i färgrymden är så gott som 
likformigt, vilket betyder att lika stora avstånd i olika delar av färgrymden 
kommer att uppfattas som lika stora visuella färgskillnader av ögat.  

Figur 6.9. CIE LAB-systemet med koordinataxlarna L*, a* och b*. 
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Transformationen mellan XYZ-värden och CIE LAB ges av ekvation 6.3 [9]: 

Ekv. 6.3: 
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Färgtonen, h, ges av ekvation 6.4 [9], vilket motsvarar vinkeln mellan 
färgvektorn och +a*-axeln: 

Ekv. 6.4: 





=

*
*arctan

a
bh  

Färgens mättnad, c, ges av ekvation 6.5 [9], vilket motsvarar avståndet 
mellan färglokus och mittpunkten: 

Ekv. 6.5: ( ) 2/122 *)(*)( bac +=  

Färgdifferensen, ∆  E 
Skillnaden mellan två färger, det vill säga en förflyttning i CIELAB-
färgrymden, ∆ E, ges av ekvation 6.6 [9]: 

Ekv. 6.6: ( )[ ] 2/1222 *)(*)(* baLE ∆+∆+∆=∆  

Om ∆ E <1, uppfattas färgerna som identiska [6][9]. 
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7 Färghantering
Själva grundproblemet med färghantering inom grafisk produktion är att alla
enheter i produktionen (digitalkameror, scannrar, bildskärmar, skrivare och
tryckpressar) hanterar färger enligt olika principer. Detta leder till att trots att
färgerna ser rätt ut på bildskärmen kan de se helt fel ut i tryck. Färghantering
handlar om att kompensera för de fysikaliska egenskaper hos CCD-
sensorerna i digitalkameran och scannern, bildskärmens färgkanaler och
tryckfärgerna, så att det blir möjligt att reproducera en färgbild på de olika
enheterna med ett förutsägbart resultat.

7.1 REPRODUCERBARA FÄRGOMFÅNG
Digitalkameror, scannrar, bildskärmar, skrivare och tryckpressar hanterar
färger på olika sätt. Digitalkameror, scannrar och bildskärmar använder
RGB-systemet medan färgskrivare och tryckpressar använder CMYK-
systemet. Nackdelen med det är att den reproducerbara färgrymden,
färgomfånget, är olika för RGB och CMYK. Färgomfånget för RGB är större
än för CMYK, dvs. att digitalkameror, scannrar och bildskärmar kan
reproducera fler färger än färgskrivare och tryckpressar, se figur 7.1. Till och
med olika enheter av samma sort har olika färgomfång.

Figur 7.1. Kromaticitetsdiagram med färgomfången för en RGB-enhet och en CMYK-enhet markerade.
RGB har större färgrymd än CMYK.

7.2 FÄRGHANTERINGSSYSTEM
Ett färghanteringssystem (Color Management System, CMS), utgörs av en
uppsättning programverktyg utformade att hantera de olika färgåtergivnings-
möjligheter som finns för de olika enheterna. Målet är att säkra jämn
färghållning genom hela produktionsprocessen. Detta betyder att den färg
som visas på bildskärmen verkligen ska motsvara trycksakens färg. Det
betyder också att de olika program, operativsystem, bildskärmar, skrivare och
andra enheter som kommunicerar med varandra gör det på ett enhets-
oberoende sätt, se figur 7.2.
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Figure 7.2. Olika enheter som kommunicerar via en enhetsoberoende färgrymd. 

7.3 ENHETSOBEROENDE FÄRGRYMD 
För att konvertera färger mellan olika enheters färgrymder behövs en enhets-
oberoende färgrymd.  Eftersom enhetsberoende färger från alla enheter kan 
avbildas till en enhetsoberoende färgrymd är det mycket enklare att 
kombinera utrustning från olika leverantörer till ett system och bevara färg-
specifikationerna.  

Om en transformering ska kunna konvertera från var och en av N källenheter 
till var och en av M målenheter, måste MxN unika tranformationer göras, se 
figur 7.3. Om ytterligare en målenhet adderas till systemet måste N nya 
transformer adderas, en för varje källenhet [35]. 

 

 

 

 

 

 
Figur 7.3. Med N källenheter och M målenheter behövs MxN transformationer av färgvärdena. 

För att förenkla situationen introduceras en enhetsoberoende referens-
färgrymd. Då behövs bara en transform per källenhet och en transform per 
målenhet för att transformera till varje destination, se figur 7.4. Antalet 
nödvändiga transformationer har då reducerats från MxN till M+N, och om 
en ny enhet läggs till krävs bara en ny transform, antingen till eller från den 
enhetsoberoende färgrymden [35]. 

 

 

 

 
 

Figur 7.4. Med hjälp av en enhetsoberoende färgrymd minskar antalet transformationer till M+N. 
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7.4 KALIBRERING 
För att alla enheter i produktionskedjan ska visa sitt färgomfång på ett korrekt 
sätt, måste de kalibreras. Kalibrering innebär att ställa in alla enheter till ett 
utgångsläge, där färgkaraktäristiken är känd. Hur kalibreringen görs skiljer 
sig från enhet till enhet.  

7.5 KARAKTÄRISERING 
Efter kalibreringen ska alla enheter karaktäriseras. Karaktärisering av en 
enhet innebär att dess färgomfång beskrivs genom att all data om enhetens 
färgegenskaper samlas så att förhållandet mellan enhetens egna färgrymd och 
den enhetsoberoende färgrymden kan definieras. Denna information fås 
genom att kontrollera hur enheten återger färgerna i en testform, se figur 7.5, 
i förhållande till hur de egentligen ska se ut, det vill säga färgvärdena angivna 
i en enhetsoberoende färgrymd. Med hjälp av detta fås information om hur en 
färg måste kompenseras för att ge rätt färg, det vill säga samma som referens-
värdet från testformen. Karaktäriseringen resulterar i en profil.  

 
Figur 7.5. Testform TC3.5 CMYK. 

7.6 PROFILER 
Varje enhet i produktionen har sin egen profil, antingen som en del av 
färghanteringssystemet, från enhetens tillverkare, eller inkluderad med en 
tredjeparts hårdvara, mjukvara eller båda delarna. Profiler kan även läggas in 
i bildfilerna. Om inbäddade profiler används sker färgkonverteringarna 
automatiskt när bilden överförs från en enhet till en annan. 

Enhetsprofilerna delas in i tre klasser: källprofiler (Input Profiles), 
bildskärmsprofiler (Monitor Profiles) och målprofiler (Output Profiles), se 
figur 7.6.  Källprofiler beskriver förhållandet mellan enhetsberoende och 
enhetsoberoende färger (exempelvis kameraprofiler, scannerprofiler m.m.). 
Bildskärmsprofiler beskriver förhållandet mellan enhetsoberoende och 
enhetsberoende färger. Och målprofiler beskriver förhållandet mellan 
enhetsoberoende och enhetsberoende färger (exempelvis skrivarprofiler, 
tryckpressprofiler m.m.). 
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Figur 7.6. Profilflöde från källenhet till målenhet.

Profilen innehåller dels en beskrivning av enheten och även numerisk data i
form av matriser och tabeller. De färger som inte finns med som referens-
värden på testformen beräknas genom interpolation fram av färghanterings-
modulen med hjälp av värden från två eller flera närliggande referensfärger,
se avsnitt 7.9.

SCANNER- & KAMERAPROFILER
För att skapa profiler till källenheter så som scannrar och digitalkameror
scannas eller fotograferas en testform. Den vanligaste testformen för
karaktärisering av scannrar är IT8.7, som innehåller upp emot 250 färgrutor.
Dessa är likformigt fördelade i fråga om färgtonsvinkel, ljushet och mättnad i
CIE LAB-rymden. Det finns även extra rutor för maximal mättnad samt
minimal och maximal densitet som definierar färgomfångsgränsen för varje
typ av papper och film. Var och en utav dessa färgrutor har ett fördefinierat
värde i en enhetsoberoende referensrymd, som inkluderas i en referensdatafil.
Enhetens färgrymd kan sedan karaktäriseras genom att jämföra de inlästa
RGB värdena med referensvärdena definierade i CIE LAB-koordinater.

BILDSKÄRMSPROFILER
Bildskärmsprofiler skapas genom att ett antal testfärger mäts på bildskärmen.
Färgerna visas en i taget i mitten av skärmen och mäts med en kolorimeter
eller spektrofotometer som sugs fast på bildskärmen.

SKRIVARPROFILER
Målenheter så som skrivare karaktäriseras genom att en testform skrivs ut
och färgvärdena mäts med en kolorimeter eller en spektrofotometer.
Skrivarens färgomfång karaktäriseras sedan från de LUT-tabeller som
skapats. Tabellerna används för interpolering av de värden som ligger runt
om mätvärdena.

7.7 FÄRGKONVERTERING
Det sista steget i färghanteringen är färgkonvertering (Gamut Mapping).
När färgomfånget för källenhetens färgrymd och målenhetens färgrymd
skiljer sig åt måste en del eller alla färgerna konverteras. De färger som inte
kan representeras i målenhetens färgrymd måste ändras till färger som kan
representeras. Färgkonverteringen sker alltid mellan två profiler där den
första är källprofilen och den andra är målprofilen.

Det finns två typer av konverteringsalgoritmer, kompressionsalgoritmer
(Compressive Mapping Algorithms) och projektionsalgoritmer (Clipping
Mapping Algorithms). Kompressionsalgoritmer krymper källenhetens
färgomfång så att det ryms inuti målenhetens färgrymd. Projektions-
algoritmer däremot projicerar alla färger som ligger utanför målenhetens
färgomfång på dess yta.

KÄLLENHET MÅLPROFILKÄLLPROFIL MÅLENHETPCS

BILDSKÄRMSPROFIL



 

F ä r g h a n t e r i n g 

 

F ä r g å t e r g i v n i n g   i   k a t a l o g p r o d u k t i o n                                                         27 

 

 

7.8 FÄRGHANTERINGSMODULEN 
Själva konverteringarna mellan käll- och målprofilerna utförs av 
färghanteringsmodulen, CMM (Color Management Module). En komplett 
RGB-tabell har mer än 16 miljoner rader, vilket gör att profilen inte kan 
innehålla alla värden, utan de som inte finns med som referensvärden 
interpoleras fram av färghanteringsmodulen med hjälp av värden från två 
eller flera närliggande referensfärger [30]. Om profilen istället inte innehåller 
själva tabellen, utan bara informationen som behövs för att skapa den, måste 
färghanteringsmodulen beräkna värdena med hjälp av den informationen.  

7.9 INTERPOLERING 
För att beräkna de enhetsoberoende koordinater som ligger mellan de 
uppmätta värdena i tabellen behövs olika interpolationstekniker. För att 
transformera färgvärdena interpoleras de enhetsoberoende koordinaterna från 
närmsta samplingspunkt i enhetens färgrymd. Den vanligaste interpolations-
metoden är kubisk interpolation. 

KUBISK INTERPOLATION 
Vid kubisk interpolation är samplingspunkterna placerade i ett regelbundet 
gitter, där varje kub utgörs av åtta hörnpunkter som finns definierade i LUT-
tabellen, se figur 7.7.  

Figur 7.7. Interpolationskuben i den enhetsberoende färgrymden (till vänster) och interpolationskuben 
transformerad till den enhetsoberoende färgrymden (till höger). 

De enhetsoberoende koordinaterna för en punkt inuti kuben beräknas som ett 
viktat medelvärde av hörnpunkterna. Kuben delas i sin tur upp i åtta 
hexahedra runt punkten P. Viktningen för varje hörn är subvolymen av den 
motsatta hexahedron i enhetens rymd. Den enhetsoberoende koordinaten P’ 
för punkten P beräknas enligt ekvation 7.1. 

Ekv. 7.1:  ∑
=

=
8

1
'1'

i
ii VP

V
P  

V är kubens totala volym i enhetens rymd, Vi är volymen av hexahedronen 
som ligger mitt emot Pi, P’i är samplingspunktens enhetsoberoende 
koordinater och Pi är samplingspunktens enhetsberoende koordinater. 
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7.10 FÄRGHANTERING I PHOTOSHOP 
Från och med Photoshop 5.0 har bildbehandlingsprogrammet en specifik 
färgrymd, arbetsfärgrymden, som hanterar färgerna internt i programmet. 
Alla konverteringar i programmet görs mot denna arbetsfärgrymd, som 
fungerar som en teoretisk referens.  

För att färgerna ska visas korrekt på bildskärmen konverteras arbets-
färgrymden till bildskärmens färgrymd. Arbetsfärgrymden används alltid som 
källprofil och bildskärmens profil som målprofil. Bildpunktsdata i bilden 
förändras inte utan konverteringen görs dynamiskt för att visa rätt färger på 
skärmen. Denna konvertering görs så fort bilden uppdateras. När bilden 
sparas, lagras bilden i arbetsfärgrymden och profilen för den rymden sparas i 
bildfilen, se figur 7.8. 

Figur 7.8. Konverteringsflöde i Photoshop. 

Det finns nio olika arbetsfärgrymder i Photoshop: sRGB, Apple RGB, CIE 
RGB, ColorMatch RGB, NTSC, PAL/SECAM, Adobe RGB (1998), SMPTE-C 
och Stort tryckbarhetsomfång för RGB [29]. Dessa är alla lämpade för olika 
ändamål och har olika för- och nackdelar. När en arbetsfärgrymd ska väljas 
för ett produktionssystem ska det först och främst kontrolleras att alla 
enheters färgomfång som används i produktionen ryms inom arbets-
färgrymden. Arbetsfärgrymden ska alltså vara stor nog, men inte för stor, 
utan endast tillräckligt stor. Det är inte bara storleken på arbetsfärgrymden 
som är viktig, utan även formen på den. Den bäst lämpade arbetsfärgrymden 
är den som är minst och bäst formad och som innesluter mängden viktiga 
färger i produktionen [29]. 

Arbetsfärgrymden beskrivs utav totalt nio tal: koordinaterna för rött, grönt 
och blått (sex tal), gammavärdet (ett tal), och koordinaterna för 
referensvitpunkten (två tal).  Med hjälp av dessa tal och ett antal standard-
iserade matematiska ekvationer konverteras färgvärden fram och tillbaka 
mellan RGB och CIE XYZ. Anledningen till att Adobe valde RGB som 
arbetsfärgrymd, istället för CIE XYZ eller CIE LAB, är först och främst att 
RGB är mer intuitivt. För det andra kan de flesta bildfilsformat, så som TIFF 
eller JPEG, spara RGB-färger [29]. Många filformat kan däremot inte 
representera CIE XYZ eller CIE LAB-färger.  
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8 ICC-baserat 
färghanteringssystem 
ICC (International Color Consortium), är en organisation som grundades 
1993 av Adobe, Agfa-Gevaert, Apple, Kodak, FOGRA, Microsoft, Silicon 
Graphics och Sun. Organisationen arbetar med att utveckla och underhålla en 
enhetlig standard för färghantering. Standarden ska vara plattforms-, 
leverantörs- och enhetsoberoende [35].  

Det ICC baserade färghanteringssystemet, CMS (Color Management System), 
består av tre olika delar: en enhetsoberoende färgrymd, även kallad PCS 
(Profile Connection Space), en färghanteringsmodul, CMM (Color Manage-
ment Module), som tolkar enhetsprofilerna och ger instruktioner om vad som 
ska göras med färgomfånget på olika enheter, samt ICC-profiler för de olika 
enheterna. 

Färghanteringssystemet konverterar färgvärden från källenhetens färgrymd 
till målenhetens färgrymd med hjälp av en ICC-profil för varje enhet, en 
färghanteringsmodul och ett API (Application Programming Interface) så 
som Photoshop eller QuarkXPress, se figur 8.1.  

 

 

 

 

 
Figur 8.1. ICC-baserat färghanteringssystem. 

Apple har tagit fram ett API för ICC-baserad färghantering för MacOS, 
ColorSyncTM. Genom att färghanteringssystemet ligger på operativ-
systemnivå, kan operativsystemet använda en gemensam metod för att 
konvertera och kontrollera färgkonverteringarna mellan enheterna till alla 
applikationer och enheter. Även Microsoft har tagit fram ett API för ICC-
baserad färghantering för Windows-miljö, ICMTM (Image Color Manage-
ment). 

8.1 PCS 
I ICC-baserade färghanteringssystem representeras den enhetsoberoende 
färgrymden, PCS, av antingen CIE XYZ med D50-vitpunkt eller CIE LAB 
med D50-vitpunkt. Varje profil måste baseras på en av dessa färgrymder och 
varje färghanteringsmodul måste stödja båda. PCS skapas när enhets-
kalibreringen, karaktäriseringen och andra transformer är klara.  
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8.2 CMM 
Färghanteringsmodulen, CMM, konverterar färgvärden från källenhetens 
färgrymd, definierad av källenhetens ICC-profil, till PCS och vidare till 
målenhetens färgrymd med hjälp av den enhetens ICC-profil.  

8.3 ICC-PROFILER 
ICC-profiler är tydligt definierade datastrukturer som beskriver enheternas 
karaktäristik och ger färghanteringsmodulen den information som behövs för 
att konvertera mellan källenhetens och målenhetens färgrymd. ICC-
standarden har definierat sju olika profilklasser: input device (scannrar, 
digitalkameror m.m.), display (CRTer, LCDer, projektorer m.m.), output 
device (skrivare m.m.), device link, color space (sRGB, CIE XYZ, L*a*b*, 
m.m.), abstract (PCS-to-PCS m.m.) och named color (Pantone®, Truematch® 
m.m.). 

Profilformatet består av tre delar: ett profilhuvud (Profile Header), en 
taggtabell (Tag Table) med både publika obligatoriska taggar och publika 
valbara taggar, och ett antal Tagged Element Data, som består av privata 
taggar, se figur 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8.2. Formatet för ICC-profilen [34]. 

Profilhuvudet innehåller bland annat information om profilens storlek, datum 
och tid när profilen skapades, vilken PCS som ska användas, käll- eller 
målfärgrymd, färghanteringsmotor samt vilken konverteringsmetod som ska 
användas vid konverteringen. Taggtabellen är en innehållsförteckning över 
profilens innehåll. Taggarna i tabellen kan ligga i vilken ordning som helst 
såväl som de privata taggarna. 

ICC-profilerna kan lagra informationen på två olika sätt. Antingen med 
algoritmer baserade på matriser och linearisationskurvor, det vill säga en 
matrisprofil (shaper/matrix), eller med hjälp av tabeller, en så kallad tabell-
profil (Shaper/multi-funcional-table, MFT).  

Shaper/matrix profiler används för RGB och enkanaliga (gråskale) käll- och 
bildskärmsprofiler. Enhetens färgkomponenter, R, G och B, transformeras 
först via endimensionella ”shaper” LUT (dvs. gammatabeller) för lineariser-
ing. De lineariserade värdena transformeras sedan av en 3x3 matris som 
inkluderar konvertering från källenhetens vitpunkt till vitpunkten i PCS [34], 
se figur 8.3.  
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Figur 8.3. Matrismodellen (Shaper/matrix) ett exempel på an RGB-källprofil. 

Shaper/multi-funcional-table (MFT) profiler används för komplexa käll-
färgrymder (RGB och CMYK), målfärgrymder (RGB och CMYK), färg-
rymdskonverteringar och abstrakta profiler. Om PCS är CIE XYZ börjar 
transformationen med en 3x3 matris för att konvertera till vitpunkten i PCS, 
annars börjar transformationen med varje värdes endimensionella LUT. 
Sedan lineariseras färgvärdena av den endimensionella LUT:en och skickas 
vidare in i den tredimensionella interpolationstabellen där de motsvarande 
färgvärdena för målenheten hittas direkt i tabellen eller interpoleras fram 
utifrån närliggande värden. Målenhetens färgvärden transformeras slutligen 
av fyra LUT:ar [34], se figur 8.4.  

Figur 8.4. Profilmodellen (Shaper/MFT), ett exempel på en CMYK-målprofil. 

ICC-profilerna kan vara separata filer som anropas av färghanteringsmotorn 
när de behövs, eller så kan de inkluderas i bildfilen. De filformat som stödjer 
ICC-profiler är bland andra PICT, EPS (Encapsulated Postscript), TIFF (Tag 
Image File Format), JFIF (JPEG File Interchange Format) och GIF 
(Graphics Interchange Format) [34]. Syftet med att inkludera profilen i 
bildfilen är att få en korrekt färgvisning eller färgtryck utan en separat över-
föring av en profil. Om profilen inkluderas i bildfilen utförs färgtransforma-
tionen automatiskt när bilden överförs från en enhet till en annan. 

8.4 KONVERTERINGSMETODER 
Konverteringsmetoden (Rendering Intent) motsvarar själva målsättningen 
med bildreproduktionen. Konverteringsmetoderna består av olika algoritm-
implementationer och de används utav färghanteringsmodulen när käll-
enhetens färgomfång skall transformeras till målenhetens färgomfång. ICC-
standarden stödjer fyra olika konverteringsmetoder: absolut kolorimetrisk-, 
relativ kolorimetrisk-, perceptuell- och mättnadskonvertering. 

Relativ kolorimetrisk konvertering (Relative Colorimetric Matching) 
konverterar det aktuella mediets (papperets) vitpunkt till referensmediets 
vitpunkt och de övriga färgerna konverteras därefter [10][35]. Färgerna som 
ligger inuti färgomfånget förblir oförändrade, det vill säga färgernas 
kromaticitet och relativa luminans ändras inte. Alla färger som ligger utanför 
färgomfånget konverteras till den närmsta punkten på färgomfångets yta. 
Målsättningen med relativ kolorimetrisk konvertering är kolorimetrisk färg-
reproduktion. Denna metod orsakar blockeffekter och detaljförluster om 
originalbilden har många toner av en dominerande färgton som ligger utanför 
målfärgrymden. De olika färgtonerna konverteras till endast ett fåtal färger 
innanför målfärgrymden. Den relativa kolorimetriska konverteringsmetoden 
används främst för enfärgade platta objekt. 
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Absolut kolorimetrisk konvertering (Absolute Colorimetric Matching) 
konverterar belysningens vitpunkt till referensbelysningens vitpunkt och de 
övriga färgerna konverteras därefter. Färgernas kromaticitet och relativa 
luminanser förändras inte, dessutom bibehålls den absoluta luminansen. 
Färger som hamnar utanför målfärgrymden konverteras till dess yta precis 
som vid relativ kolorimetrisk konvertering. Absolut kolorimetrisk konver-
tering tar däremot inte hänsyn till mediets vitpunkt, vilket innebär att 
färgdifferenser mellan mediets vitpunkt och referensmediets vitpunkt över-
förs till reproduktionen [10][35]. Exempelvis om originalet är ett fotografi på 
bildskärmen med ett blåstick kommer även den tryckta reproduktionen av 
bilden att ha ett liknande blåstick. Målsättningen med absolut kolorimetrisk 
konvertering är exakt färgreproduktion. Denna metod används bland annat 
vid digital proofing. 

Perceptuell konvertering (Perceptual Color Matching) komprimerar eller 
expanderar hela källenhetens färgomfång så att det fyller målenhetens 
färgomfång. Alla färger utanför färgomfånget och några eller alla utav 
färgerna innanför färgomfånget ändras. Gråaxeln och det relativa avståndet, 
∆E, mellan färgerna bevaras [10][35]. Perceptuell konvertering bevarar 
utseendet, men nackdelen är att några färger ändras för mycket och några 
eller inga färger bevaras som i originalet, vilket innebär att det inte går att 
uppnå kolorimetrisk korrekthet. Denna metod används vid reproduktion av 
fotografier. 

Mättnadskonvertering (Saturation Color Matching) strävar efter att 
bibehålla färgernas mättnad. Detta görs genom att ändra på det relativa 
avståndet mellan färger, ∆E, men bibehålla mättnaden [10][35]. Maximal 
mättnad erhålls genom att varje pixel bibehåller sitt mättnadsvärde oavsett 
om den ligger utanför eller innanför den möjliga färgrymden. När mättnaden 
bevaras förloras istället korrekthet i färgton och ljushet. Denna konverterings-
metod lämpar sig för objektbaserade bilder.  

Informationen om konverteringsmetoden sparas i ICC-profilen, med taggar 
enligt tabell 8.1. A betecknar enhetens färgrymd och B profilens PCS. 0 
betecknar perceptuell konvertering, 1 relativ konvertering, 2 mättnads-
konvertering och 3 absolut konvertering.  

FRÅN ENHET TILL PCS FRÅN PCS TILL ENHET 

AtoB0 Perceptuell BtoA0 Perceptuell 
AtoB1 Relativ BtoA1 Relativ 
AtoB2 Mättnad BtoA2 Mättnad 
AtoB3 Absolut BtoA3 Absolut 

Tabell 8.1. ICC-taggar för konverteringsmetoder [34]. 

Det finns olika metoder för att implementera konverteringsmetoderna. En 
metod är att bara ha den absoluta tabellen i profilen och att lämna alla 
nödvändiga beslut till färghanteringsmodulen. Då innehåller profilen en enda 
tabell med konvertering från enhetsberoende värden till enhetsoberoende. En 
annan metod är att inkludera en tabell för varje typ av konvertering i profilen. 
Om konverteringsmetoderna implementeras i profilen kommer profilen 
således att bestå av en tabell med konvertering från enhetsberoende värden 
till enhetsoberoende plus fyra andra tabeller, en för varje typ av konver-
teringsmetod, som konverterar från enhetsoberoende värden till enhets-
beroende. I praktiken kan den absoluta tabellen fås från den relativa, så en 
enda tabell räcker för båda kolorimetriska metoderna. Om konverterings-
metoderna implementeras i profilen, innehåller profilen all information som 
behövs för att konvertera hela enhetens färgomfång i varje möjlig konver-
teringsmetod. Den enda uppgiften för färghanteringsmodulen är att inter-
polera värdena i tabellerna [30].  
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9 ICSAB 
ICSAB (IKEA Catalogue Services AB) i Älmhult arbetar med produktionen 
av IKEA:s produktkatalog.  Utöver huvudkatalogen produceras även 
speciella säsongskataloger och specialkataloger för vissa produktgrupper, 
som exempelvis köksinredningar och kontorsmöbler.  ICSAB är uppdelat på 
fem olika avdelningar: kreation, produktion, projektledning, ekonomi och 
personal, se figur 9.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.1. Organisationen på ICSAB. 

9.1 KATALOGEN 
IKEA-katalogen har en upplaga på totalt 110 miljoner exemplar. Nästa års 
katalog, år 2003, kommer att ges ut i 36 olika editioner, på 13 olika språk och 
till 22 olika länder. Katalogen görs i fyra olika versioner, en för Europa, en 
för Asien och Australien, en för Nordamerika och en för franchises så kallade 
IFPM (Island och Kanarieöarna).  

Det är tre parter som arbetar med utformandet av katalogen: ICSAB (IKEA 
Catalogue Service AB), en styrgrupp som representerar länderna och 
återförsäljare samt IOS (IKEA of Sweden) som äger sortimentet.  

9.2 PRODUKTIONEN 
Katalogproduktionen på ICSAB är en relativt lång process som löper över 
drygt ett år från planering till tryck. De olika produktionsfaserna finns 
illustrerade i figur 9.2.   

Idéfas: Planeringen av katalogen börjar i juni då styrgruppen tar fram ett så 
kallat ”communicate brief”, som innehåller de saker som IKEA ska prioritera 
och fokusera på i den kommande katalogen. Utifrån det arbetas sedan ett 
förslag fram på hur katalogen ska utformas. Idén utformas till en 
layoutdummy som är lika för de fyra olika katalogproduktionerna. Dummyn 
består av text, bilder och grafiska objekt.  
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Produkter: I september beslutas 
vilka produkter som ska vara med i 
katalogen. Produkterna beställs 
sedan i slutet av december. 

AD: AD:n arbetar fram skisser för 
de olika miljöerna som ska presen-
teras i katalogen. 

Copy: Copyn skriver katalogens 
texter. 

Studioarbete: Hantverkare bygger 
upp miljöerna inne i ICSAB:s foto-
studio efter AD:ns ritningar. 

Fotografering: I januari börjar 
produkterna fotograferas. Baserat 
på skisser som visar kompositionen 
tas produktbilder och interiörbilder. 
Arbetet fortsätter till början av 
mars. 

Bildbehandling: På bildservice 
bearbetas bilderna och efter ett 
godkännande lagras bilderna i ett 
MAM-system (Media Asset Man-
agement).  

Sidmontering: Bilder, grafiska objekt och texter monteras i de fyra olika 
dokumenten.   
Repro: Från mitten av februari till mitten av maj behandlas katalogen på de 
olika reproföretagen.  

Översättning: Texterna översätts på respektive språk. Sedan läggs de 
lågupplösta bilderna från reproföretaget ihop med texten. Filerna skickas 
tillbaka till respektive land för kontroll.  

Förprovtryck: Katalogen skickas tillbaka till repro för ett sista godkännande 
av katalogen. Ett förprovtryck av varje uppslag skrivs ut.  

Tryck: Texterna och bilderna skickas slutligen till de 14 olika tryckerierna 
där de bakas ihop för att sedan tryckas med djuptryck. 
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Figur 9.2. Produktionsflöde på ICSAB. 
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10 Produktionsflöde  
Produktionsflödet på ICSAB börjar i fotostudion där alla produkterna 
fotograferas, och avslutas när förprovtrycken för varje uppslag i katalogen 
godkänts och kvalitetskontrollerats. När det är färdigt skickas filerna och 
förprovtrycken till de olika tryckerierna i Europa och USA för det slutliga 
trycket. 

10.1 BILDHANTERING I PRODUKTIONSFLÖDET 
För att ta reda på vilka faktorer som påverkar produktbilderna under 
produktionen gjordes en undersökning av hur bilderna hanteras vid de olika 
produktionsfaserna. Figur 10.1 visar en enkel skiss över produktionens olika 
moment i ICSAB:s nuvarande produktionsflöde. Figuren visar även var de 
olika momenten utförs.  

Produktfotograferingen sker till största delen i ICSAB:s fotostudion. 
Scanningen, bildbehandlingen, bildlagringen och den första utmatningen av 
förprovtrycket utförs på bildservice, även det i ICSAB:s egna lokaler. 
Sidmonteringen och korrekturen av uppslagen sker också den hos ICSAB. 
Själva separeringen av uppslagen görs istället på olika reproföretag, som 
skickar uppslagen med grafiska objekt och produktfotografier direkt till 
tryckeriet. Texterna däremot skickas direkt från ICSAB. Tryckningen av 
katalogen utförs på 14 olika tryckerier i både Europa och USA. 

Figur 10.1. Produktionsflödet på ICSAB. 

Detta arbete kommer endast att behandla de moment som utförs hos ICSAB, 
det vill säga bildhanteringen från fotografering till utmatning av det första 
förprovtrycket. De delar av produktionen som utförs på reproföretagen samt 
det slutliga trycket av bilderna kommer inte att behandlas mer än i den 
kortfattade beskrivningen i detta avsnitt. 
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FOTOGRAFERING 
Fotograferingen av IKEA:s produkter sker till största delen i fotostudion på 
ICSAB. I vissa fall tas dock bilderna på annan plats, men målet är att alla 
bilder i framtiden ska kunna fotograferas i ICSAB:s egna lokaler.  

Katalogen innehåller två olika typer av bilder: interiörbilder och 
produktbilder. Interiörbilderna illustrerar hela miljöer och består av många 
olika produkter i en och samma bild. Fotografierna skapas efter ritningar som 
anger exakt vilka produkter bilden ska innehålla och hur de ska placeras. 
Produktbilderna innehåller oftast bara en enda produkt och produkten foto-
graferas mot en enfärgad grå bakgrund. 

Idag används både digitala och analoga systemkameror. Så småningom 
kommer dock endast digitala studiokameror användas i produktionen. Den 
belysning som används vid fotograferingen varierar något, bland annat 
används dagsljus, blixt och/eller tungsten. För produktbilder däremot används 
endast tungsten (3200oK). Digitalkamerorna har två olika profiler avsedda för 
tungstensbelysning, Tungsten och Tungsten CO2. 

I digitalkamerans programvara utförs bland annat justering för gråbalansen. 
Ibland kan vissa tyger med små och fina mönster ge upphov till moiré och då 
görs även korrigeringar för det i programmet. Bildbehandlingen utförs i 
arbetsfärgrymden Adobe RGB 98. Bilderna lagras slutligen i TIFF-format. 

SCANNING 
De bilder som har fotograferats med de analoga kamerorna scannas in med en 
flatbäddsscanner. Produktbilderna (stående bilder) scannas till A4-format, 
medan interiörbilderna (liggande bilder) scannas till A3-format. Till scannern 
finns tillhörande profiler för olika filmfabrikat. Bilderna läses in med 
upplösningen 300 dpi. Arbetsfärgrymden som används i scannermjukvaran 
under bildhanteringen är Adobe RGB 98. När fotografierna är färdig-
behandlade lagras de i JPEG/JFIF-format med högsta kvalitet.  

BILDBEHANDLING 
Katalogbilderna bearbetas sedan i bildbehandlingsprogrammet, där bilderna 
retuscheras och friläggs. Det första som justeras i bilderna är svart- och 
vitpunkt. Ibland korrigeras även ljushet och kontrast, men det är väldigt 
sällan. Alla färgjusteringarna utförs i RGB-läge och den arbetsfärgrymd som 
används är Adobe RGB 98. Bilderna lagras slutligen i JPEG/JFIF-format. 

När det ska bedömas om färgerna i bilderna är korrekta under bild-
behandlingen används inga produktprover som referens, utan bedömningen 
bygger på erfarenhet hos den som arbetar med bilderna och att denne även 
förlitar sig på att skärmens återger färgerna korrekt. Bilderna anses färdiga 
när de ser bra ut för den som utför bildbehandlingen. Det finns inga kriterier 
på att produktfärgerna måste ha specifika färgvärden. 

BILDSKÄRMAR 
Bildskärmarna som används på bildservice är alla kalibrerade till 5000oK och 
gamma 1,8. Kalibreringen utförs hårdvarumässigt cirka en gång i veckan.  

LAGRING 
För lagring och hantering av alla produktbilder används ett MAM-system 
(Media Asset Management). Alla färdiga katalogbilder lagras i databasen i 
JPEG/JFIF-format. Tillsammans med bilderna lagras även friläggnings-
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banorna. Bilderna sparas med sin bakgrund, och vid behov färgas även bak-
grunden, men med skuggan bevarad. I databasen indexeras även metadata till 
bilderna med information så som index, datum, edition, land, friläggningar, 
produkter, storlek med mera. Bilden lagras i arbetsfärgrymden Adobe RGB 
98.  

För att kunna exporteras vidare måste bilderna få ett estetiskt och tekniskt 
godkännande av bildservice. Så länge det inte registrerats spärrar MAM-
systemet export av bilden samt lägger en vattenstämpel i bilden när den visas 
eller infogas i originalet i monteringsprogrammet. 

UTMATNING 
När alla bilder är godkända och uppslagen är färdigmonterade skickas 
bilderna ut från MAM-systemet, renskurna och i 100% skala. Till 
dokumentet kopplas en kanal som innehåller information om färgrymd (RBG, 
CMYK, Lab), ICC-profil, konverteringsmetod, exportupplösning, filformat 
(EPS, TIFF) samt grundvärden på oskarp mask. Uppslagen exporteras sedan 
till CMYK-filer i EPS-format och ett första förprovtryck av hela uppslaget 
matas ut från proofern.  

DOKUMENTKONTROLL 
Det första förprovtrycket granskas och efter avstämning med IKEA utförs 
eventuella färgkorrigeringar och retuscher på produktbilderna. Eventuellt 
korrigeras även färg på grafiska objekt. Justeringarna återförs inte i MAM-
systemet. 

När färgkorrigeringarna är klara exporteras dokumentet genom ett program 
för dokumentkontroll som automatiskt kontrollerar, optimerar och 
konverterar EPS-filen. I programmet kontrolleras filernas innehåll så att allt 
är i ordning. Filerna kan även optimeras så att datamängden bara är exakt så 
stor som behövs för ett fullgott tryckresultat. Detta innebär omsampling till 
korrekt upplösning och beskärning av bilder. Sedan sparas filerna som 
strukturerade EPS-filer. Programmet har också ett komplett stöd för färg-
hantering med ICC-profiler.  

EXPORTFORMAT 
Efter dokumentkontrollen exporteras katalogens inlaga till TIFF och 
omslaget till PDF. När all dokumentkontroll är färdig matas ett nytt förprov-
tryck ut som slutligen kvalitetskontrolleras. 

KONTROLL AV PRODUKTFÄRGER 
Produkternas färger i katalogen kontrolleras i ett speciellt ”proofingrum”. I 
rummet finns ett enklare betraktningsskåp som används för färggranskning. 
Belysningen i betraktningsskåpet är D50. Vid kontroll av produktfärgerna 
jämför minst två personer färgen på produktprovet med färgen i 
produktbilden och avgör om de är tillräckligt lika. 

TRYCK 
När den sista kvalitetskontrollen är färdig skickas katalogfilerna med 
tillhörande förprovtryck till tryckerierna. Texten (endast svart) är i PDF-
format, och färgdelen är i TIFF-format. Tryckerierna lägger sedan ihop 
textfilen och bildfilen innan cylindrarna graveras och plåtarna exponeras. 
Katalogens inlaga trycks sedan i djuptryck och omslaget trycks i offset. 
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Den CMYK-rymd som representerar tryckpressarnas färgomfång i 
produktionskedjan utgörs av den utav de fjorton tryckpressarna som har 
minst färgomfång. Denna ”virtuella” CMYK-rymd är den som bilderna 
transformeras till med profilen som skickas med uppslagen, IKEA Gravure.  

10.2 UTRUSTNING PÅ ICSAB 
Den hård- och mjukvara som används i produktionen finns sammanställd i 
tabell 10.1.  

HÅRDVARA & MJUKVARA I PRODUKTIONEN 

FOTOGRAFERING 
Kameror: Mamiya RZ67 Pro II och Hasselblad 555 ELD  
Digitalt bakstycke: Phase One H 20, med tillhörande mjukvara Light Phase 

SCANNING Flatbäddsscanner, Heidelberg Topaz, med mjukvaran är  LinoColor 6.0.10 

BILDBEHANDLING 
Adobe Photoshop 5.5 
Bildskärmar: Electron 22 blue III från La Cie 

SIDMONTERING Quark XPress 4.11 

ILLUSTRATIONER Adobe Illustrator 8.0 

BILDSERVER Bilderna som lagrats hanteras med mjukvaran Prelude Enterprise, från Digital Zone. 

UTMATNING Proofer, DuPont Cromalin® Digital iG4 

DOKUMENTKONTROLL Asura från One Vision 

Tabell 10.1. Sammanställning av den hård- och mjukvara som används i ICSAB:s produktion.  

ICSAB:s färghantering och profilmjukvara finns sammanställd i tabell 10.2. 

FÄRGHANTERING & PROFILMJUKVARA 

KAMERAPROFILER Två standardprofiler för tungstensbelysning, Tungsten och Tungsten CO2 

SCANNERPROFILER Flera olika standardprofiler för olika filmfabrikat 

BILDSKÄRMSPROFILER Bildskärmarna kalibreras med Blue Eye Calibrator.  

UTMATNINGSPROFILER En profil för djuptryck, IKEA Gravure, samt en profil för offsettryck, Offset. 

PROFILEDITERINGSVERKTYG Inga 

FÄRGHANTERINGSSYSTEM ColorSync 

ARBETSFÄRGRYMD Adobe RGB 98 

CMM Kodak CMM 

Tabell 10.2. Sammanställning av den färghantering och profilmjukvara som används i ICSAB:s produktion.
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11 Produktfärger 
IKEA har idag totalt ca 400 olika produktfärger i sortimentet. Dessa 
specificeras och hanteras på IOS (IKEA of Sweden) som har hand om IKEA:s 
sortiment. Där utförs noggranna färgmätningar för att kontrollera att de 
produkter som tillverkas uppfyller de krav på färgens korrekthet som IKEA 
har definierat. 

11.1 FÄRGMÄTNING AV PRODUKTPROVER 
Alla IKEA:s produktfärger finns definierade i färgkoordinatsystemet CIE 
LAB, med värden för L, a, b, C samt h (alla definierade enligt ekvationerna i 
avsnitt 6.5). Ungefär hälften av de 400 produktfärgerna är dessutom 
definierade enligt NCS-systemet. Förutom dessa färgspecifikationer anges 
även färgens glansfaktor. Alla dessa färgvärden finns samlade i en stor 
produktfärgsdatabas.   

För att mäta och kontrollera att de nya färgproven har korrekta färgvärden 
används en spektrofotometer (CS-3 Chroma Sensor), med tillhörande 
mjukvara (Color Tools QC). Spektrofotometern mäter spektralkurvan för 
färgprovet i intervall om 10 nm. Färgproverna mäts sedan under tre olika 
belysningskällor: D65, A och F2. Observatörsvinkeln vid mätningarna är CIE 
10o standardobservatör. Mätresultatet för produktfärgen Ikea White 5 gloss 
55, i programmet Color Tools QC, ses i figur 11.1.  

 

Figur 11.1. Mätresultat för produktfärgen Ikea White 5 gloss 55 från programmet ColorTools QC. 

Mätresultatet visar först standardvärdena för den aktuella produktfärgen, 
mastervärdet. Under detta visas mätresultatet från färgprovet som ska 
kontrolleras. Och längst ner visas färgdifferensen mellan mastervärdet och 

CIE LAB Color Difference 

Report Date: 13-Feb-02  Illuminant/Observer Conditions 
Time:  11:25  1) D65 10 Deg 
Std Meas Geometry: LAV SCI  2) A 10 Deg 
Batch Meas Geometry: LAV SCI  3) F2 10 Deg 

Standard Name:  
Ikea White 5 gloss 55 
 
 
 
 
 
 

Batch Name: 
1 
Date Batch Measured: 13-Feb-02 

Time Batch Measured: 11:24:40 

Ill/Obs DL DA DB DC DH DE 

D65 10 Deg -0,76 0,37 -2,17 -2,20 -0,18 2,33 

A 10 Deg -0,86 0,37 -2,38 -2,28 -0,80 2,56 

F2 10 Deg -0,97 0,46 -2,80 -2,83 -0,28 3,00 

Ill/Obs L A B C H 

1 93.22 -0,61 5,80 5,83 95,99 

2 93,56 0,63 5,85 5,88 83,85 

3 93,55 -0,57 6,59 6,62 94,95 

      

1 92,47 -0,24 3,63 3,64 93,79 

2 92,70 1,00 3,47 3,61 73,87 

3 92,58 -0,11 3,79 3,79 91,72 
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färgprovet. I programmet är det även möjligt att titta på spektralfördelningen 
för färgprovet och jämföra den kurvan med spektralfördelningen för master-
värdet. 

För att färgproverna ska kunna godkännas måste färgdifferensen, ∆E, mellan 
provet och börvärdet för produktfärgen ligga under 0,5 [4]. Detta är ett 
mycket hårt krav då gränsen för en observerbar skillnad i LAB-rymden ligger 
på 1,0 [9]. Kravet på glansfaktorn är att det ska ligga på ca 60%[4]. 

11.2 VISUELL BEDÖMNING 
Den visuella bedömningen av färgproverna utförs i ett betraktningsskåp med 
belysningen D65. Färgprovet bedöms utav minst två personer. Tyvärr finns 
det bara en typ av ljuskälla i betraktningsskåpet, vilket gör att det finns stora 
problem med metamerism. 
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12 Reproduktion av 
produktfärg 
Exakt färgåtergivning av produktfärger i katalogproduktion är ett komplext 
problem. Det är viktigt att färgerna i katalogen matchar produkternas, men 
även att produktbilderna reproduceras med bra kvalitet. På grund av 
begränsningar i reproduktionssystemet är det dock svårt att uppnå både 
färgmatchning och bildkvalitet samtidigt.  

12.1 FÄRGÅTERGIVNING I PRODUKTBILDER 
Målsättningen med färgåtergivning i katalogproduktion är att färgen på 
produkten i katalogen ska upplevas samma som färgen på själva produkten. 
Det är även önskvärt att dessa färger matchar varandra även om belysningen 
ändras. Om till exempel en kund tittar i katalogen i dagsljus bör färgerna 
matcha produktens färg i dagsljus. Om katalogen och produkten sedan 
betraktas under till exempel glödlampsljus bör de fortfarande upplevas som 
lika. Det betyder att om färgen på produkten har ändrats, beroende på 
förändring i belysning, så ska även katalogens färg förändras på samma sätt.  

Detta krav, det vill säga att färgerna ska matcha varandra oavsett 
belysningskälla, kan endast uppnås om spektralfördelningen för original-
färgen och den reproducerade färgen är identiska, så kallad spektral färg-
reproduktion. I tryck är det dock inte möjligt att uppnå spektral färg-
reproduktion, utom för ett fåtal speciella färger [9]. Enda sättet att förbättra 
förutsättningarna är att använda fler tryckfärger för att utöka tryckets 
färgomfång.  

Figur 12.1. Exempel på IKEAs produktbilder. 

Ett annat problem med färgåtergivningen i produktbilderna är att det är ett 
fotografi av en tredimensionell scen. Detta gör att färgen på produkten i 
bilden påverkas av skuggor, omgivningens färger, reflektioner från om-
givningen och själva ljussättningen vid fotograferingen, se figur 12.1. En 
produktbild kan dessutom innehålla flera produkter vilket gör färgreproduk-
tionen ännu svårare. Produktfärgerna påverkas då även av reflektioner från de 
andra objekten i scenen. 
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12.2 FÄRGÅTERGIVNING I 
PRODUKTIONSKEDJAN 
Det stora problemet med färgreproduktionen i själva produktionskedjan är att 
de olika enheterna i produktionsprocessen inte kan återge lika många färger. 
Originalscenen i fotostudion innehåller ett stort färgomfång, och fotografiet 
av produkten fångar många utav scenens färger, men en del av tonerna 
förloras när färgerna transformeras till RGB. Ytterligare färger förloras när 
bilden ska visas på bildskärmen. Scenen upplevs dessutom olika på olika 
bildskärmar. När sedan bilden skickas mellan olika bild-, illustrations- och 
layoutprogram specificeras färgerna på olika sätt, vilket gör att en viss RGB-
kombination kommer att ge något olika färger i exempelvis Photoshop och 
Quark Xpress. När bilden slutligen ska tryckas separeras färgerna från RGB 
till CMYK. Färgerna kommer att se något olika ut på olika enheter. Skrivaren 
ger ett resultat och tryckpressen ett annat. När trycket slutligen ska kon-
trolleras kommer färgerna att betraktas under olika ljusvillkor som i sin tur 
påverkar färgupplevelsen. Även olika individer uppfattar färger något olika. 
Under produktionsprocessen uppstår dessutom nya betraktningssituationer 
vid varje produktionsfas, vilket gör att färgen uppfattas olika beroende på var 
den betraktas. 

Färgreproduktionen av produkterna är således ett mycket komplext problem, 
där många kompromisser måste göras. Det måste bli en avvägning mellan att 
återge färgerna så exakt som möjligt, det vill säga korrekt färgmatchning, och 
samtidigt att reproducera en fotografiskt korrekt bild med bra bildkvalitet. 
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13 Färgmatchning 
För att bedöma färgmatchningen mellan originalfärgen och den repro-
ducerade färgen i produktbilden behövs väldefinierade specifikationer för 
samtliga produktfärger, samt bra verifieringsmetoder för att matematiskt kon-
trollera att de reproducerade färgerna är korrekta. 

13.1 SPECIFICERING 
Det mest fullständiga sättet att specificera och identifiera färg är med hjälp av 
en spektral beskrivning. En spektral beskrivning är densamma i alla steg i 
produktionsflödet, eftersom den är både enhets- och belysningsoberoende. 
Vidare kan både RGB och CMYK erhållas ur den spektrala färginfor-
mationen. 

Genom att starta färgreproduktionsflödet med en spektral beskrivning kan 
produktfärgerna senare kontrolleras i flera olika faser i processen. De upp-
mätta färgproverna skulle till exempel kunna lagras som digitala färger med 
information om färgens spektralfördelning, Lab-värden, samt C- och H-
värden. Dessa digitala produktfärger skulle sedan kunna samlas i en färg-
palett som kan importeras i de olika grafiska programmen som används under 
produktionen.  

Idag har IKEA en produktspecificering på sortimentsidan. Där finns spektrala 
data för de flesta produktfärgerna definierade i intervallet 400-700 nm. Dessa 
specifikationer skulle även kunna användas i katalogproduktionen, genom att 
göra den databasen tillgänglig även för ICSAB. 

13.2 VERIFIERING 
För att kunna bedöma om en produktfärg är korrekt behövs någon typ av 
mätning och beräkning för att numeriskt verifiera om färgen i produktbilden 
är tillräckligt lik originalfärgen. Denna verifiering kan fås med hjälp av 
färgdifferensekvationer (Color Difference Equations). De flesta utav dessa 
ekvationer beräknar avståndet mellan två punkter i LAB-rymden. Hur dessa 
avstånd beräknas skiljer sig något mellan de olika ekvationerna beroende på 
vad det är för underlag på färgen som ska bedömas. Dessa numeriska värden 
måste sedan användas tillsammans med den visuella bedömningen för att 
färggranskningen ska bli så korrekt som möjligt. 

Sortimentavdelningen som idag jobbar med färgtoleranser använder sig av 
CIE LAB-rymden för att numeriskt avgöra om en färg har korrekta 
färgvärden eller inte. Katalogsidan däremot använder sig idag inte av någon 
numerisk verifiering, utan endast en visuell bedömning av färgerna i produkt-
bilderna. 

FÄRGTOLERANS, CIE LAB 
Med färgtoleransmetoden CIE LAB specificeras originalfärgen av dess 
mätvärden i LAB-färgrymden. I figur 13.1 visas ett exempel med 
produktfärgen IKEA Red no 10 specificerad i L*a*b*-koordinater.  
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Figur 13.1. Exempel på produktbild med produktfärgen IKEA Red no 10 specificerad i L*a*b*-koordinater.  

Runt om originalvärdet plottas sedan en teoretisk toleranssfär. Denna sfär 
representerar mängden av godkända skillnader, ∆E, mellan originalvärdet och 
andra reproducerade färger. Färgskillnaden, ∆E, beräknas enligt ekvation 6.6. 
Färgvärden som faller inom denna toleranssfär är godkända färgvärden, 
medan mätvärden som faller utanför toleranssfären inte är godkända 
mätvärden, se figur 13.2. Storleken på sfären bestäms av de krav som sätts på 
tillåtna skillnader i ∆L*, ∆a*, ∆b* och slutligen ∆E.  

 
 

 

 

 

 

 

Figur 13.2. CIE LAB toleransbox [23]. 

Uttrycken för ∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆C* och ∆H* tolkas på följande sätt:  

 Om skillnaden i värdet för ljushet/mörkhet, ∆L*, är positivt betyder det 
att den första färgen är ljusare än den andra, och om det är negativt 
betyder det att den första färgen är mörkare än den andra. 

 Om skillnaden på den röd/gröna axeln, ∆a*, är positiv betyder det att den 
första färgen är rödare än den andra, och om den är negativ betyder det att 
den första färgen är grönare än den andra.    

 Om skillnaden på den gul/blåa axeln, ∆b*, är positiv betyder det att den 
första färgen är gulare än den andra, och om den är negativ betyder det att 
den första färgen är blåare än den andra. 

 Om skillnaden i mättnad (chroma), ∆C*, är positiv betyder det att den 
första färgen är ljusare än den andra, och om det är negativt betyder det 
att den första färgen är mörkare än den andra. 

 Skillnaden i färgton, ∆H*, ger en vinkel som beskriver avståndet mellan 
färgtonerna. 

En nackdel med CIE LAB-färgrymden är dock att den inte är helt likformig. 
Experiment har visat att medelobservatören inte uppfattar lika stora färg-
skillnader i hela LAB-rymden [20], se figur 13.3. 
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Figur 13.3. Färgtoleransellipser i a*b*-planet [20]. 

Om LAB-rymden vore helt likformig skulle ellipserna i figur 13.3 istället 
vara cirklar med samma storlek, det vill säga att den färgskillnad som en 
medelobservatör anser acceptabel är lika stor i alla riktningar. Dock visar 
experimentet att cirklarna blir mer och mer ellipsformade när mättnaden 
ökar. Det betyder att ögat inte urskiljer skillnader i färgton, mättnad och 
ljushet lika mycket. En medelobservatör uppfattar skillnader i färgton först, 
sedan i mättnad och sist i ljushet [24]. Toleransmetoden CIE LAB kan 
således ge många missvisande resultat, då det euklidiska avståndet, ∆E, som 
ger upphov till sfären inte är detsamma som de perceptuellt accepterbara 
färgskillnaderna som ger upphov till  en ellipsoid. Ett färgprov som hamnar 
innanför LAB-toleranssfären behöver inte vara en visuellt accepterbar färg, 
se figur 13.4. 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 13.4. Toleranssfären i LAB-rymden är inte detsamma som det perceptuella toleransområdet som 
istället har formen av en ellipsoid [23]. 

I ett försök att lösa detta problem har en mängd olika färgtoleransformler 
tagits fram som ger ellipsoida toleransområden, bland andra CMC och 
CIE94. Dessa har båda härletts genom en modifiering av LAB-ekvationen. 
CMC- och CIE94-metoden är båda framtagna för olika användningsområden. 
CMC-metoden är avsedd att användas inom textilindustrin, medan CIE94-
metoden är avsedd för färg- och bestrykningsindustrin. Idag finns det dock ett 
behov av en mer generell toleransmetod som är tillämpbar inom många olika 
användningsområden. Ett försök till detta är CIEDE2000. 

FÄRGTOLERANS, CMC 
Färgtoleransekvationen CMC har utvecklats av Colour Measuring Committee 
of the Society of Dyers and Coulorists, och introducerades redan 1988. CMC-
ekvationen definierar en ellipsoid runt standardfärgen med axlar motsvarande 
ljushet (lightness), mättnad (chroma) och färgton (hue). Ellipsoiden 
representerar volymen av accepterbara färger. Storleken och formen på 
ellipsoiden varierar beroende på koordinaternas position i färg-rymden. 
CMC-ekvationen definieras enligt ekvation 13.1: 
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Med CMC-ekvationen är det möjligt att variera storleken på ellipsoiden så att 
formen överensstämmer bättre med de värden som är visuellt accepterbara. 
Detta justeras med hjälp av två olika parametrar: cf (commercial factor) och 
l:c, förhållandet mellan ljushet (l) och mättnad (c). Genom att variera cf-
faktorn kan ellipsens totala volym ökas eller minskas så att den bättre 
matchar den visuella acceptansen. Värdet på cf är själva toleransen, det vill 
säga att om cf=1 betyder det att färgvärden med ∆ECMC<1 skulle godkännas, 
men inte värden med ∆ECMC>1 [24]. Eftersom ögat generellt accepterar större 
skillnader i ljushet än i mättnad brukar defaultvärdet 2:1 användas för l:c-
faktorn [24]. Förhållandet 2:1 tillåter dubbelt så mycket skillnad i ljushet som 
i mättnad. Detta förhållande kan justeras så att en bättre överensstämmelse 
erhålls med den visuella bedömningen. 

FÄRGTOLERANS, CIE94 
Toleransmetoden CIE94 utvecklades 1994 av CIE och producerar, precis som 
CMC, en ellipsoid. CIE94-ekvationen definieras enligt ekvation 13.2. 
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*
_ sabC är kromakoordinaterna för standardfärgvärdet. Alla viktnings-

funktioner, k, sätts vanligtvis till ett, men de kan justeras för att få en bättre 
visuell matchning. 

FÄRGTOLERANS, CIEDE2000 
CIEDE2000, eller ∆E00, är den senast framtagna färgtoleransformeln. Den är 
fortfarande under utvärdering, men har hitintills visat mycket goda resultat. I 
en jämförelse utförd av M. R. Luo m.fl. gav ekvationen ett betydligt bättre 
resultat än CMC, CIE94, BFD och LCD [20]. Ekvationen för CIEDE2000 
finns i bilaga 1. 

13.3 VAL AV VERIFIERINGSMETOD 
Toleransnivån inom den grafiska branschen ligger mellan 2 och 6 ∆E [23]. 
Om färgdifferensen ligger under 2 deltaenheter så betraktas det som en 
perfekt matchning, men att uppnå en toleransnivå under 2 ∆-enheter är i 
princip omöjligt under normala produktionsvariationer. När ∆E ligger mellan 
4-6 deltaenheter, betraktas det som en godkänd matchning. Men om 
skillnaden stiger över 9 deltaenheter betraktas det inte längre som en matchn-
ing [15][23]. 

Till att börja med kan ICSAB använda sig av den vanliga CIE LAB-
toleransmetoden för verifiering av färgerna i produktbilderna. Att uppnå 
ovanstående toleransnivå, ∆E<6, i produktionen kommer att bli mycket svårt. 
Det ställer höga krav på färghanteringssystemet. Viktigast i färgmatchningen 
är kromaticitetsmatchningen, det vill säga att skillnaden mellan a*- och b*-
värdena är så liten som möjligt. Ljushetsfaktorn, L, kan däremot tillåtas ha 
större variation på grund av skuggornas inverkan på produktfärgerna i 
bilderna.  

Om det så småningom skulle bli aktuellt med en mer exakt elliptisk 
toleransmetod skulle CIE94 eller CIEDE2000 vara bra alternativ som ger mer 
exakta toleransvärden. CIE94 borde ge ett bra resultat vid mätning av färger i 
tryck, eftersom den är avsedd för släta och regelbundna ytor. CIEDE2000 är, 
som nämnts tidigare, framtagen för att användas inom många olika 
användningsområden, och har vid de tester som utförts hittills visat mycket 
goda resultat [20].  

Vid specificeringen av produktfärgerna på sortimentsidan, som har mer 
kritiska toleransnivåer på den tillåtna färgdifferensen (∆E<0.5), kan det dock 
redan nu vara aktuellt med en bättre toleransmetod. Vid färgkontroll av 
tygprover, det vill säga strukturerade ytor, bör CMC-modellen ge bra resultat 
[23]. Om däremot släta målade ytor ska kontrolleras bör CIE94 ge ett bättre 
resultat [23].  

Vad som är viktigt att tänka på, vad gäller toleransnivåer, är vilka nivåer 
tryckerierna klarar av att hålla sig inom. ICSAB bör ta reda på vilka 
toleransnivåer de olika tryckerierna kan garantera. Utifrån dessa värden samt 
de uppmätta tillåtna toleransnivåerna för respektive produktfärg fås en 
riktlinje för vilka värden ICSAB:s förprovtryck bör hålla sig inom.  
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14 Bildkvalitet 
Förutom själva färgmatchningen är givetvis även bildkvalitén viktig när det 
gäller reproduktion av produktbilder. Några utav de viktigaste faktorerna som 
påverkar bildkvalitet är färgdjupet, tonfördelningen, färgbalans, färgmättnad, 
upplösning och skärpa. Dessa faktorer måste ses över så att produktbilderna 
reproduceras med bästa möjliga bildkvalitet. 

14.1 FÄRGDJUP  
Med ett ökat färgdjup kan fler grå- och färgtoner representeras. En ökning 
kommer dock att påverka upplösningskraven, filstorleken samt kom-
pressionsmetoden. För att undvika förlust av detaljer i bilden bör käll-
enheterna, scannern och digitalkameran, kunna arbeta med högre färgdjup än 
8 bitar, det vill säga fler än 16,8 miljoner färger. Både scannern och digital-
kameran i ICSAB:s produktion har ett färgdjup på 16 bitar per färgkanal, det 
vill säga 48 bitar per färgpixel. Med detta färgdjup kan 248 färger represen-
teras. Även bildbehandlingsprogrammet, Photoshop 5.0, klarar av att hantera 
bilder med 16 bitars färgdjup. Bilderna kan dock endast sparas i Photoshop- 
eller TIFF-format [29].  Eftersom det är få system senare i produktionskedjan 
som kan hantera dessa bildformat bör bilderna omvandlas till 8 bitar per del-
färg när bilden är färdig behandlad. Även om färgdjupet minskas till 8 bitar 
innan bilderna slutligen sparas, har en hel del kvalitet vunnits under själva 
bildbehandlingen. Alla produktbilderna sparas i JPEG/JFIF-format i MAM-
systemet. JPEG/JFIF-formatet har ett maximalt färgdjup på 24 bitar per 
färgpixel, vilket oftast är tillräckligt eftersom ögat oftast inte kan uppfatta fler 
än 16,8 miljoner färger, det vill säga 8 bitars färgdjup.  

14.2 TONFÖRDELNING 
En bra tonreproduktion är också viktig för bildkvalitén. Ett fotografi ska 
alltid reproduceras med så stort tonomfång som möjligt. Tonomfånget är 
skillnaden i densitetsenheter mellan svart och vitt. Ju högre tonomfång, desto 
högre kontrast har bilden. Fotografiska originalbilder har nästan alltid ett 
högre tonomfång än någon tryckmetod kan återge. Därför är det omöjligt att 
reproducera originalbilden exakt. Målet är istället att komprimera tonerna på 
ett bra sätt, så att originalets toner ryms inom tryckets omfång. Den ljusaste 
tonen i originalbilden ska återges som pappersvitt och den mörkaste tonen 
ska återges som den svartast möjliga i den tryckta bilden. Däremellan måste 
komprimeringen göras icke-linjärt för att tonskillnaderna ska bestå och 
tonfördelningen bli sådan att det passar vårt synsinne. Den vanligaste 
metoden för detta är att justera tonerna enligt en gammakurva, se figur 14.1.  
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Figur 14.1. Exempel på gammakurva. 

Bildens tonfördelning illustreras i form av ett histogram. Ett histogram är ett 
stapeldiagram där varje stapel representerar ett tonvärde och höjden på 
stapeln anger hur många bildpunkter i bilden som har just det tonvärdet. 
Formen på histogrammet säger hur väl tonstegen är representerade i bilden. 

 

 
 

Figur 14.2. Histogram för en bild med korrekt kontrast och bra tonfördelning (till vänster), och ett histogram 
för en bild med felaktig kontrast och tonfördelning (till höger). 

Histogrammet till vänster i figur 14.2. visar histogrammet för en bild med 
korrekt kontrast och en bra tonfördelning. Detta syns genom att histogrammet 
är jämnt och utan spikar och luckor, vilket betyder att det finns toner i hela 
tonskalan i bilden. En dåligt inläst bild, eller en bild som genomgått många 
tonförändringar har ofta färre än 256 tonsteg, vilket syns i histogrammet till 
höger i figur 14.2. Luckorna och spikarna i histogrammet tyder på att 
teckningen i vissa partier är dålig. En bra scannad bild som innehåller mycket 
toner bör ha ett jämnt fördelat histogram. Det ska även finnas toner i 
tonskalans ändpunkter, det vill säga staplar i vänster- och högerkanten på 
histogrammet. Om dessa saknas betyder det att kontrasten i bilden inte 
utnyttjat hela det möjliga kontrastomfånget, det vill säga att bilden saknar 
svart och vitt. Om bilden däremot endast innehåller ett fåtal toner kan histo-
grammet vara ganska ojämnt. 

14.3 FÄRGBALANS 
Det är mycket viktigt att kunna reproducera en bra gråskala, vilket betyder att 
neutrala färger i originalscenen måste reproduceras som neutrala färger i 
trycket. Om de neutrala färgerna reproduceras korrekt kommer även många 
av de övriga färgerna att reproduceras på ett bra sätt. De två största anled-
ningarna till en dålig reproduktion av gråtoner är inkorrekt gråbalans och 
dåliga gråtoner i originalet. Gråbalansen beror på tryckfärgens kolorimetriska 
egenskaper, papperet och bildstörningar orsakade av tryckprocessen. Grå-
balansen kan bestämmas för en given kombination av tryckpress, papper och 
tryckfärg genom att trycka en testgråbalanskarta och analysera den för att 
bestämma vilka punktvärden på cyan, magenta och gul som producerar en 
neutral skala.  
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14.4 FÄRGMÄTTNAD 
Det forskas mycket om hur färger utanför reproduktionsomfånget ska 
representeras. Vilken som är den optimala mättnadskompressionen varierar 
beroende på omständigheterna. Den vanligaste strategin är dock att kom-
primera mättnaden i originalet så att den mest mättade färgtonen repro-
duceras på färgomfångsgränsen och alla andra färger i den färgtonen repro-
duceras med proportionellt reducerad mättnad. Ibland kommer dock denna 
strategi inte att ge optimalt resultat. Viktiga produktfärger ska reproduceras 
så korrekt som det går inom det reproducerbara färgomfånget, vilket kan 
betyda att olika färger kanske måste komprimeras olika mycket.  

14.5 UPPLÖSNING 
Upplösningen bör också nämnas eftersom det är en viktig faktor för 
reproduktionskvalitén. Upplösningen är ett mått på hur stor yta i original-
bilden som varje bildelement ska representera i reproduktionen. Enheten för 
upplösningen anges oftast som bildpunkter/tum. Kataloger har relativt höga 
krav på upplösningen då fina detaljer i originalet måste kunna återges i 
trycket.  Det finns två faktorer som styr inläsningsupplösningen. Det första är 
den rastertäthet som bilden ska tryckas med. Det andra är förstoring eller 
förminskning, det vill säga om bilden ska tryckas i någon annan storlek än 
originalets. Rastertätheten styrs i sin tur av vilken tryckmetod som ska 
användas samt på vilket papper det ska tryckas [11]. Ekvationen för inläs-
ningsupplösningen ges i ekvation 14.1 [11]. 

Ekv. 14.1:    sgradförstoringetenrastertäthupplösning ⋅⋅= 2  

IKEA:s produktbilderna scannas med inläsningsupplösningen 300dpi och 
trycks med rastertätheten 152 lpi. Bilderna förstoras aldrig eftersom 
interiörbilderna scannas till A3-format och produktbilderna till A4-format.  

14.6 SKÄRPA 
Skärpan i bilderna bestäms av samplingsfaktorn. Samplingsfaktorn är för-
hållandet mellan bildens upplösning och tryckets rastertäthet, enligt ekvation 
14.2. 

Ekv. 14.2:         aktorsamplingsf  
etrastertäth

ningbildupplös
=  

Den teoretiska samplingsfaktorn ligger på 2, det vill säga bildens upplösning 
ska vara dubbelt så hög som rastertätheten. Det är dock möjligt att gå ner till 
1,7 utan att det påverkar skärpan i trycket märkbart [11]. Detta beror på att de 
inlästa bilderna redan är en aning utsuddade genom inläsningen.  

IKEA-katalogen trycks med rastertätheten 152 lpi och bilderna läses in med 
upplösningen 300 dpi, vilket ger en samplingsfaktor på 2.  
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15 Färgbedömning  
En matematisk verifiering av produktfärgerna måsta kombineras med en 
visuell färgbedömning. I och med att färgupplevelsen kan variera mycket om 
betraktningsvillkoren runtomkring förändras, bör ICSAB införa standard-
iserade betraktningsvillkor så att dessa variationer minskar. På så vis kommer 
felbedömningar att minska när katalogen utvärderas och när färgprover 
jämförs med förprovtryck. Betraktningsvillkoren bör omfatta krav på 
belysning, underlag, omgivning och bedömning. Dessa bör följa de 
rekommendationer som ges i ISO-standarden 3664 (Viewing Conditions for 
Graphic Technology and Photography). 

15.1 BELYSNING 
Det behövs flera olika ljuskällor för att bedöma huruvida förprovtrycket och 
färgproven matchar varandra. Först och främst bör jämförelsen utföras under 
referens- och standardbelysningen inom grafisk produktion, CIE D50. Men 
katalogen kommer att betraktas under många olika ljusförhållanden och 
oftast under en kombination av flera ljuskällor. Belysningen i IKEA-
varuhusen till exempel består av en blandning av dagsljus, glödlampsljus och 
lysrörsljus. Dessa tre är de vanligaste ljusförhållandena i de flesta miljöer där 
katalogen kommer att betraktas, så dessa bör således också kunna simuleras 
vid färg-granskningen.  

Förprovtrycken och färgproven bör även betraktas under olika 
belysningsnivåer. I ISO 3664 specificeras två olika belysningsnivåer, P1 
(2000 ± 500 lux) och P2 (500 ± 25 lux) [26][28]. Den höga nivån P1 är 
lämplig att använda då färgprovet ska jämföras med förprovtrycket för att 
bedöma hur pass korrekt färgen reproducerats. Det krävs en så pass hög 
belysningsnivå för att små färgskillnader lätt ska kunna urskiljas. Bedöm-
ningen av tonreproduktionen och den estetiska kvalitén i förprovtrycket bör 
dock ske under en lägre belysningsnivå som påminner om den som katalogen 
slutligen kommer betraktas under. Denna belysning är dock inte känd, och 
kan således inte simuleras på ett bra sätt, och då rekommenderas istället P2-
nivån [26][28]. Det måste på något vis kontrolleras att de bilder som matchar 
varandra under den höga belysningsnivån, P1, även matchar varandra under 
en lägre belysningsnivå. En sådan procedur kommer att garantera att skugg-
detaljer inte försvinner för betraktaren under belysningsnivån P2.  

15.2 GEOMETRISKA FÖRHÅLLANDEN 
När färgprovet och trycket ska jämföras, bör de placeras sida vid sida rakt 
under ljuskällan i ungefär 45o vinkel mot det infallande ljuset. Trycket och 
färgprovet ska sedan betraktas vinkelrätt mot bedömningsytan på ungefär 0,5 
meters avstånd [26], se figur 15.1. 
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Figur 15.1. Bedömningsgeometri i betraktningsskåp. 

15.3 BEDÖMNING 
Innan färgbedömningen bör armaturen vara påslagen i minst 15 minuter så att 
ljuskällan uppnår korrekt färgtemperatur. Observatören ska vänta några 
minuter med att göra bedömningen för att hinna acklimatisera sig till den nya 
belysningsmiljön. Det tar några minuter att visuellt ställa om synen, så kallad 
kromatisk anpassning. Förprovtrycket och färgproven ska jämföras under 
dagsljusbelysning D50, dagsljusbelysning D65, glödlampsbelysning samt 
lysrörsbelysning, se figur 15.2. Skillnaden ska vara knappt synlig under 
samtliga belysningar. Dock kan en något högre avvikelse accepteras under 
lysrörsbelysningen. Färgreproduktionen ska bedömas under den höga belys-
ningsnivån och tonreproduktionen ska bedömas under den lägre belysnings-
nivån. Om färgskillnaden mellan förprovtryck och färgprov ändras vid 
växling av ljuskälla är färgen metamer.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 15.2. Betraktningsskåpet bör kunna simulera dagsljusbelysning D50, dagsljusbelysning D65, 
glödlampsbelysning samt lysrörsbelysning. 

Alla färgbedömningar bör utföras av minst två personer, men helst fler. Ju 
fler observatörer som jämför färgerna, desto bättre total bedömning av 
matchningen eftersom färgperceptionen även beror på individuella fysiolog-
iska och psykologiska faktorer.  

15.4 UNDERLAG & OMGIVNING 
Underlaget för bedömningen och omgivningens ytor ska ha en matt 
neutralgrå färg motsvarande S NCS 2500. Reflektionen ska ligga under 60% 
och helst under 20% enligt ISO 3664 [26][28].  
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För att undvika oönskade reflektioner från annat håll bör inga starkt färgade 
ytor, inklusive kläder, finnas i den närmaste omgivningen. Yttre ljuskällor 
bör avskärmas så att de inte belyser färgproverna. 

15.5 UTRUSTNING 
För att kunna uppfylla dessa krav på den visuella färgbedömningen måste 
betraktningsskåp användas. Det betraktningsskåp som används vid färg-
bedömning av produktbilderna på ICSAB idag har endast D50-belysning och 
sortimentavdelningens betraktningsskåp har endast D65-belysning. Detta 
räcker inte för en kritisk färgbedömning av katalogens produktbilder. De krav 
ICSAB bör ställa på ett nytt betraktningsskåp finns sammanställt i tabell 15.1 

KRAV PÅ BETRAKTNINGSSKÅP VID BEDÖMNING AV MATCHNING  
MELLAN FÖRPROVTRYCK OCH FÄRGPROV 

BELYSNING 
Dagsljusbelysning, D50 (5 000 Ko) och D65 (6 500 Ko) 
Glödljusbelysning (2 300Ko) 
Lysrörsbelysning (4 400Ko) 

BELYSNINGSNIVÅ 
2000 ± 500 lux 
500 ± 25 lux 

CRI 90 eller högre 

METAMERISMINDEX 
För den synliga delen av spektrumet bör det ligga på C eller helst B 
För den ultravioletta delen av spektrumet bör det ligga på 4 eller mindre 

Tabell 15.1. Krav på betraktningsskåp vid bedömning av matchning mellan förprovtryck och färgprov med 
krav på belysning, belysningsnivå, CRI och metamerismindex. 

Före färgbedömningen ska belysningen i betraktningsskåpet vara tänd minst 
15 minuter för att avge rätt ljus, det vill säga uppnå rätt färgtemperatur. För 
att ljusförhållandena ska kunna hållas på en konstant nivå är det viktigt att 
glödlamporna i betraktningsskåpet byts ut regelbundet. De flesta tillverkare 
rekommenderar att lamporna byts ut efter cirka 2500-5000 timmar. 

15.6 KOMMENTAR 
Utöver ISO 3664-standarden finns det även en nyframtagen standard som 
definierar villkor för färgbedömning med hjälp av bildskärmar, ISO 12646 
”Graphic Technology-Colour proofing using a colour monitor”.  Standarden 
är utvecklad av TC130 och specificerar de villkor som ska gälla om färg-
jämförelser ska göras mellan färgprov och bildskärm. 

De färgprover som används som referenser idag (tygbitar, målade träbitar 
med mera) är inte beständiga, utan dess färg förändras med tiden. Färgtoner 
bleks ur på grund av ljusets inverkan, damm med mera. Därför måste 
provernas färgvärden kontrolleras med jämna mellanrum, så att inte felaktiga 
färgprover används som referenser. 
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16 Färghanterings-
systemet 
En förutsättning för att produktbilderna ska kunna reproduceras korrekt, det 
vill säga med sina ursprungliga färgvärden, är att det finns ett väl fungerande 
färghanteringssystem. För att utvärdera ICSAB:s färghanteringssystem 
undersöktes dels de enskilda enheterna i färghanteringssystemet, men även 
systemet som helhet. Utvärderingen av färghanteringssystemets olika enheter 
innefattar undersökning av enheternas ICC-profiler samt metoderna kring 
framtagningen av dessa. Utvärderingen av systemet som helhet innefattar 
undersökning av profilflödet, lämpliga konverteringsmetoder samt färg-
hanteringsmodulens inverkan på resultatet. I avsnitt 17 och 18 mäts och 
analyseras dessutom det nuvarande systemets förmåga att reproducera ett 
antal produktfärger från fotografering till utmatning av förprovtryck.  

16.1 ENHETERNA 
I ICSAB:s produktionskedja ingår digitalkameror, en scanner, bildskärmar 
samt en proofer. För att dessa enheter ska kunna reproducera färger korrekt  
måste de kalibreras och karaktäriseras på ett bra och tillförlitligt sätt.  

STANDARDPROFILER & ANPASSADE PROFILER 
Det finns två olika typer av profiler: standardprofiler (Generic Profiles) och 
anpassade profiler (Custom Profiles). Standardprofiler är generella profiler 
för en viss produktmodell, medan anpassade profiler är framtagna för en 
specifik enhet i en specifik miljö. Nackdelen med standardprofiler är att de 
inte tar hänsyn till den enskilda enhetens egenskaper och brister. Detta kan 
slå väldigt fel i och med att olika enheter ofta ger varierande resultat trots att 
de kommer från samma tillverkare och är av samma modell. Det är således 
bäst att ta fram anpassade profiler för alla enheter för att få ett bättre och 
jämnare resultat i produktionen.   

För att ta fram anpassade profiler krävs mätinstrument och programvara samt 
standardiserade testformar. Programmet som skapar profilen har exakt 
definierade referensvärden i CIE LAB för varje färg på testformen. 
Testformen skrivs ut, visas eller läses in på en viss enhet och resultatet av 
testformen jämförs med referensvärdena. Skillnaderna mellan de uppmätta 
värdena och referensvärdena ligger sedan till grund för profilen. 
Testformarnas utseende finns definierade i ISO-standarden IT8, och består av 
upp till 300 färgreferensfält med primärfärger, sekundärfärger, tertiärfärger 
och gråtoner. De flesta tillverkare av profilframställningsprogram har sina 
egna testformar baserade på IT8.  

DIGITALKAMERAN 
Idag används två olika profilen till studiokamerorna; Tungsten och Tungsten 
CO2. Profilhuvudet till kameraprofilen Tungsten syns i figur 16.1  
Kameraprofilen är i tabellform och mappar från digitalkamerans RGB 
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(källfärgrymden) till CIE LAB D50 (PCS). Den färghanteringsmodul som 
används är Apple CMM och konverteringsmetoden är relativ kolorimetrisk.  

 

  
Figur 16.1. Profilhuvud och tagg-tabell i kameraprofilen (Tungsten). 

Kameraprofilen är alltid en källprofil, aldrig en målprofil, vilket innebär att 
den alltid konverterar åt ett håll, från RGB till PCS. Eftersom kameraprofilen 
alltid är en källprofil spelar inte konverteringsmetoden någon roll. Konver-
teringsmetoden kommer att bestämmas av användaren eller applikationen 
dynamiskt vid en konvertering mellan käll- och målprofil. Konverterings-
metoden används först när färgvärdena avbildas från PCS till målfärgrymden, 
vilket betyder att konverteringsmetoden appliceras på målprofilen. Detta gör 
att den konverteringsmetod som anges i kameraprofilen inte har någon större 
betydelse, se figur 16.2. 

Figur 16.2. Konverteringsmetoden i källprofilen har mindre betydelse eftersom konverteringsmetoden 
används först vid avbildningen från PCS till målfärgrymden.  

Transformationsstrukturen från RGB till LAB syns i figur 16.3. Profilen 
mappar färgvärdena med hjälp av en RGB-tabell, en LAB-tabell samt XYZ-
koordinaterna för vitpunkten. Först korrigeras RGB-värdena med endimen-
sionella kurvor. Hur dessa ser ut bestäms av mjukvaran som skapade profilen 
och det finns inga specifika definitioner av hur dessa värden ska justeras. 
Utifrån dessa korrigerade RGB-värden hämtas motsvarande LAB-värden ur 
tabellen. Finns inte värdet i tabellen måste det interpoleras fram utav 
närliggande tabellvärden. Den slutliga korrigeringen bestäms även den utav 
profilmjukvaran. 
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Figur 16.3. Transformationsstruktur för kameraprofilen. 

Digitalkamerans profiler som används på ICSAB är standardprofiler och har 
tagits fram av leverantören av kamerabakstycket, och är således generella 
profiler för just den modellen. Profilerna fungerar inte bra i produktionen 
idag då bilderna får kraftiga rödstick. Detta bör åtgärdas genom att ta fram 
anpassade profiler för digitalkamerorna i studion under tungstensbelysningen, 
det vill säga i den miljö som de används. I och med att förhållandena under 
vilka produktbilderna tas är relativt konstanta borde en anpassad profil ge ett 
bättre resultat. Resultatet kan även variera mellan olika kameror av samma 
modell, därför bör helst en separat profil tas fram för varje kamera. 

För att ta fram en anpassad profil till digitalkameran behövs en testform. Den 
standardiserade testform som rekommenderas för att skapa kameraprofiler är 
Gretag Macbeth:s ColorChecker®DC [38], se figur 17.1. För att profilen ska 
bli så optimal som möjligt ska de belysningsförhållanden och inställningar 
som gäller vid produktfotograferingen även användas vid fotograferingen av 
testformen.  

Belysning: Belysningsförhållandena ska vara desamma som vid produkt-
fotograferingen i ICSAB:s fotostudio, vilket nästan uteslutande är tungstens-
belysning med en färgtemperatur på 3 200 oK. Det är även viktigt att test-
formen belyses jämnt vid fotograferingen.  

Vitbalans: Vitbalansen är mycket viktig vid fotograferingen. Med en korrekt 
vitbalans finns inget färgstick i de svartvita rutorna på testformen, utan de 
neutrala färgrutorna på testformen har lika RGB-värden. En inkorrekt vit-
balans kommer att orsaka fel i profilen, eftersom det kommer att finnas ett 
färgstick över hela testformen. 

Exponering: Liksom med de övriga variablerna är det viktigt att ha samma 
förhållande vid produktion som vid kalibrering och att testformen exponeras 
på samma sätt som produktbilderna. Generellt bör exponeringen vara korrekt 
om den vita rutan i nedre högra hörnet på testformen ligger mellan 225 och 
245 för alla tre RGB-kanalerna [38]. På grund av det sätt på vilket kameran 
mäter scener är det ofta nödvändigt att öka exponeringen något för att få en 
bild som är något längre exponerad, det vill säga ljusare, än automatisk expo-
nering eftersom kameran kommer att försöka mäta hela scenen till medelgrå 
[38]. 

Fotografering: Testformen ska fotograferas vinkelrätt mot kameralinsen. 
Testformen ska inte zoomas så pass mycket att den fyller hela sökaren, utan 
endast ca 75 % [38].  

Förutom anpassade profiler är givetvis kalibreringen oerhört vikig för att 
uppnå ett jämnt och korrekt resultat. Studiokamerorna kalibreras sällan i 
dagsläget. För att optimera kamerans färgåtergivning måste en regelbunden 
kalibrering införas i produktionen. Kamerorna bör kalibreras inför varje ny 
fotografering.  
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SCANNERN 
Scannern som ICSAB använder har flera olika standardprofiler för olika 
filmfabrikat. Profilhuvudet till scannerprofilen för positiv film (KODAK DIA 
Topaz) syns i figur 16.4. Scannerprofilen mappar från scannerns RGB 
(källfärgrymden) till CIE LAB D50 (PCS). Den färghanteringsmodul som 
används är Win, och konverteringsmetoden är perceptuell. I och med att 
scannerprofilen liksom kameraprofilen alltid är en källprofil har således inte 
konverteringsmetoden i profilen någon betydelse. 

 
Figur 16.4. Profilhuvud och tagg-tabell i scannerprofilen (KODAK DIA Topaz). 

Scannerprofilen är liksom kameraprofilen i tabellform och har en likadan 
struktur, det vill säga enligt figur 16.3. Kurvornas inverkan på transfor-
mationen bestäms alltså även här av profilmjukvaran. 

Scannerprofilerna är också standardprofiler, vilket betyder att färg-
reproduktionen eventuellt kan förbättras ytterligare med anpassade profiler. 
Att ta fram profiler för scannern är betydligt enklare än för digitalkameran i 
och med att belysningsförhållandena i scannern är statiska. För att skapa 
profilen behövs ett antal testformar, utformade enligt ICC-standarden, från de 
tillverkare vars kamerafilmer används i produktionen. Testformarna finns 
som papperskopior och på transparent film, men däremot inte på negativ film 
eftersom det än så länge inte är möjligt att skapa profiler från negativ på ett 
bra sätt på grund av variationen i den orangea mask som används på negativ 
film.  

Kalibreringen är inget problem i produktionen i och med att den sker 
automatiskt varje gång scannern aktiveras. 

BILDSKÄRMEN 
För att få så bra färgåtergivning som möjligt måste alla bildskärmar i 
produktionen kunna kalibreras till rätt färgtemperatur och gammavärde. 
Färgtemperaturen påverkar färgernas utseende, och gammavärdet påverkar 
färgtonernas fördelning. 

Färgtemperaturen är ett mått på hur vit skärmen är i de vitaste ytorna. Det 
värde som rekommenderas inom den grafiska branschen är 5000oK [11]. En 
normal bildskärm däremot har ett ganska kraftigt blåstick i grundutförandet. 
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Det beror på att färgtemperaturen är för hög, vanligtvis ligger den runt 
9300oK. För att justera det sänks intensiteten i den blåa kanalen på bild-
skärmskortet. Det gör att även ljusstyrkan blir lägre eftersom styrkan sänks i 
det blå ljuset, som tillför ljusstyrka.  

Gammavärdet bestämmer tonernas fördelning över tonskalan. Ett gamma-
värde på 1,8 är lämpligt för att tonfördelningen ska stämma överens med hur 
människans synsinne uppfattar toner [11]. 

För att kalibrera en bildskärm på ett bra sätt bör ett hårdvarumässigt 
kalibreringsverktyg användas. ICSAB:s bildskärmar, Electron 22blue III från 
La Cie, har tillhörande kalibrator, Blue Eye Calibrator. Via en videokabel 
mellan bildskärmen och datorn skickas information mellan CPU:n och 
bildskärmen om hur mycket den röda, gröna respektive blåa katodstrålen ska 
justeras. Dessa bildskärmar är av mycket hög kvalitet och har den fördelen att 
den maximala ljusstyrkan ligger på just 5000oK. På så vis behöver inte 
intensiteten sänkas och ljusstyrkan bibehålls. Hårdvarukalibratorn sparar den 
kalibrerade bildskärmens färgegenskaper som en ICC-profil. Profilen 
placeras sedan i färghanteringssystemet så att alla program som stödjer 
färghanteringssystemet använder den profilen vid visning på bildskärmen. 
Detta är en mycket bra skärmkalibrering förutsatt att den görs regelbundet. 
Kalibreringen bör utföras minst en gång i veckan för att färgfel i bildskärmen 
ska kunna undvikas. 

Figur 16.5 visar en utav bildskärmsprofilerna (LaCIE D50 1,8). Profilen 
mappar mellan bildskärmens RGB och CIE XYZ, med hänsyn till vitpunkten 
vars XYZ-värden finns definierade i profilen. Färghanteringsmodulen 
definieras som Apple CMM, och konverteringsmetoden är perceptuell. 

 
Figur 16.5. Profilhuvud och tagg-tabell i bildskärmsprofilen (La Cie D50 1,8). 

Bildskärmsprofilen är i matrisform och har den struktur som visas i figur 
16.6. Eftersom bildskärmen antingen kan vara källenhet (t.ex. vid 
konvertering från bildskärmens RGB till skrivarens CMYK) eller målenhet 
(t.ex. vid konvertering från digitalkamerans RGB till bildskärmens RGB) 
måste profilen konvertera färgvärdena i två riktningar. Eftersom 
bildskärmens RGB-värden inte är linjära med avseende på XYZ-värdena, 
måste transformationen börja med ett lineariseringssteg, som transformerar 
de ickelinjära värdena till linjära värden. De lineariserade värdena skickas 
sedan in i den linjära matristransformen, där värdena transformeras till PCS.  
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Figur 16.6. Transformationsstruktur för bildskärmsprofilen. 

När färgvärdena ska transformeras tillbaka skickas de lineariserade värdena 
genom inverstransformen och justeras slutligen till ickelinjära RGB-värden, 
se figur 16.6. 

PROOFERN 
För utmatning av förprovtryck används idag en digital proofer (DuPont 
Cromalin Digital iG4) som är en högkvalitativ bläckstråleskrivare. Denna 
skrivare stödjer inte ICC-systemet, utan tillverkaren har utvecklat ett eget 
färghanteringssystem, CromaNet™ Color Management. För att hantera 
färgerna använder systemet en tryckprofil som beskriver målfärgrymden som 
i CromaNet kallas för TCHR (Target Characterisation) samt en profil som 
beskriver prooferns färgrymd, PCHR (Printer Charecterisation). TCHR har 
tagits fram utifrån en speciell testform som tryckts i den djuptryckspress som 
katalogen trycks i. Utifrån den har LAB-värden mätts upp som beskriver 
tryckpressens färgomfång. Resultatet mellan TCHR och PCHR kallas för en 
match, och anger vilka CMYK-värden som proofern ska trycka för att 
simulera djuptryckpressen. Den konverteringsmetod som används i 
CromaNet är alltid absolut kolorimetrisk, den används till alla profiler. 
Anledningen till att just den konverteringsmetoden valts är att färgomfånget 
för de tryckfärger som används i proofern är större än färgomfången för de 
trycksystem som simuleras [2]. 

Den profil som används för djuptryck är IKEA Gravure, se figur 16.7. 
Profilen simulerar det slutliga tryckta resultatet och har tagits fram av de 
fjorton olika tryckerierna där IKEA-katalogen trycks.  

 
Figur 16.7. Profilhuvud och tagg-tabell i tryckprofilen (IKEA Gravure). 
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Profilen transformerar färgvärdena från PCS till CMYK. Den CMYK-rymd 
som används som målfärgrymd har ett färgomfång som alla de fjorton 
tryckerierna kan reproducera [2]. Färghanteringsmodulen är HDM och 
konverteringsmetoden perceptuell. Tryckprofilen är alltid i tabellform. 
Eftersom skrivaren, liksom bildskärmen, kan vara både källenhet och 
målenhet måste profilen kunna konvertera färgvärdena i båda riktningarna.  

Tryckprofilen har den struktur som visas i figur 16.8. Transformationen 
börjar med att LAB-värdena korrigeras efter en kurva för de enskilda 
värdena. Dessa kurvor kan korrigera för mättnaden, färgstick, kontrast och 
även ljusheten. När de korrigerats letas motsvarande CMYK-värden upp i 
tabellen. Hittas inte värdena direkt i tabellen inter-poleras de fram av två 
närliggande tabellvärden. Korrigeringskurvorna på CMYK-sidan används 
oftast för att begränsa den totala mängden tryckfärg för att undvika att 
färgerna inte fäster ordentligt på varandra och att färgerna smetas ut [30][35]. 

Figur 16.8. Transformationsmodell för utmatningsenheten, från PCS (CIE LAB D50) till CMYK. 

Skrivarprofilen innehåller tre olika konverteringsmetoder: perceptuell, relativ 
kolorimetrisk- samt mättnadskonvertering. Den fjärde konverterings-
metoden, absolut kolorimetrisk konvertering, har ingen egen algoritm, utan 
beräknas utifrån den relativt kolorimetriska. Dessa metoder implementeras i 
form av olika tabeller. Tagg-tabellen i profilen måste således innehålla sex 
olika taggar för att hänvisa till dessa tre konverteringstabeller. Tre stycken 
från CMYK till LAB: perceptuell konvertering (A2B0), relativ kolorimetrisk 
(A2B1) och mättnadskonvertering (A2B2). Från LAB till CMYK är 
motsvarande taggar för perceptuell konvertering (B2A0), relativ kolorimetrisk 
konvertering (B2A1) och mättnadskonvertering (B2A2), se figur 16.8. Detta 
innebär sex olika tabeller, men i praktiken används oftast flera taggar till en 
och samma tabell. Profilen IKEA Gravure använder samma tabell för både 
den perceptuella konverteringen och mättnadskonverteringen, se figur 16.8.  

När färghanteringsmodulen konverterar färgvärden från LAB till CMYK 
efter att konverteringsmetoden, som i detta fall är perceptuell, valts i det 
aktuella API:et används bara B2A0-tabellen och CMM:en tar fram det 
motsvarande CMYK-värdet. 

För att proofern ska kunna producera tillförlitliga förprovtryck måste dess 
färgomfång innesluta det gemensamma färgomfånget för de fjorton 
tryckpressarna. Om inte proofern kan reproducera hela det färgomfånget 
måste färgerna komprimeras eller konverteras, vilket gör att de flesta 
färgtonerna förvrängs något. Förprovtrycket visar då inte de sanna 
färgvärdena utan en kompromiss, vilket givetvis inte är önskvärt då 
förprovtrycket helst ska matcha det tryckta resultatet exakt. Färgomfången 
jämförs i L*a*b*-rymden och för att kunna göra det måste en testform 
tryckas på tryckerierna på just det papper som katalogen trycks på, samt 
skrivas ut från proofern. Tyvärr kan inte proofern ta katalogpapperet eftersom 
det är för tunt, utan den papperssorten får istället simuleras vid utskriften. 
Färgomfångets ytterpunkter utgörs av fulltonsfärgrutorna för primärfärgerna 
cyan, magenta och gult, samt sekundärfärgerna rött, blått och grönt på 
testformen, se avsnitt 18.1 Reproducerbara färgomfång.    
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16.2 SYSTEMET 
För att se hur färghanteringssystemet som helhet påverkar färgåtergivningen 
undersöktes färgrymdsflödet i produktionen, färghanteringens ICC-stöd, val 
av konverteringsmetoder samt färghanteringsmodulens inverkan på resultatet.  

FÄRGRYMDSFLÖDE 
För att få en överblick över produktionens aktuella färgrymder med 
tillhörande profiler har dessa illustrerats i figur 16.9. Färgrymderna i 
produktionen är digitalkamerornas RGB-rymder (egentligen flera, en för 
varje kamera), scannerns RGB-rymd (endast en scanner i produktionen), 
bildskärmarnas RGB-rymder (egentligen flera, en för varje bildskärm), 
arbetsfärgrymden samt prooferns färgrymd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16.9. Färgrymdsflöde mellan de olika enheterna i produktionen. 

Färgvärdena konverteras mellan de olika färgrymderna med utgångspunkt 
från antingen digitalkamerans RGB-rymd, eller scannerns RGB-rymd. 
Digitalkamerans- eller scannerns profil väljs som källprofil i dessa enheters 
mjukvara. För att färgvärdena sedan ska kunna visas korrekt på bildskärmen 
måste dess profil användas som målprofil vid visningen. Detta ställs in i 
färghanteringssystemet så att färgerna visas med korrigeringarna från bild-
skärmsprofilen, oavsett vilket program som används. Detta förutsätter 
givetvis att enheterna stödjer färghanteringssystemet. Både digitalkamerans 
och scannerns mjukvara stödjer färghanteringssystemet ColorSync. Under 
själva bildbehandlingen, oavsett om den utförs i digitalkamerans mjukvara, 
scannerns mjukvara eller i Photoshop, konverteras färgerna mellan LAB-
rymden och arbetsfärgrymden Adobe RGB. När bilderna är färdig-
behandlade sparas de i denna arbetsfärgrymd. Denna profil lagras i bildfilen. 
Arbetsfärgrymden ställs in i respektive applikation. Vid den slutliga 
konverteringen till prooferns- eller tryckpressens färgrymd konverteras 
färgerna från arbetsfärgrymden Adobe RGB 98 där bilderna bearbetats till 
CMYK-rymden. 

ICC-BASERAT CMS 
ICSAB:s färghanteringssystem bör stödja ICC-standarden från fotografering 
till slutligt tryck. Det är alltid enklare att kontrollera ett flöde om det följer en 
standard samtidigt som det är lättare att uppnå ett jämnt resultat genom 
processen. Som det ser ut idag stödjer digitalkameran, scannern samt 
bildskärmarna ICC-standarden. Det innebär att samma färghanteringsmodul 
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kan användas för samtliga konverteringar dem emellan och färg-
konverteringarna är desamma. Proofern stödjer däremot inte ICC, utan den 
har ett eget färghanteringssystem, CromaNet, som beskrevs i avsnitt 16.1 
Proofern. Systemet läser profilen som är i ICC-format, men det behandlar 
inte informationen enligt ICC-standardens specifikationer. Det använder inte 
den färghanteringsmodul som ligger i färghanteringssystemet, och det 
använder inte den konverteringsmetod som valts i ICC-färghanterings-
systemet. Detta gör det svårare att kontrollera proofern i systemet samt 
färghanteringsmodulens inverkan på resultatet. Det blir heller inte möjligt att 
utvärdera olika konverteringsmetoder för själva utskriften. Tillverkaren 
arbetar dock för närvarande med att implementera möjligheten att använda 
ICC-profiler fullt ut. 

KONVERTERINGSMETODER 
För att färgerna i produktfotografierna ska visas så korrekt som möjligt i de 
olika stegen under produktionen bör rätt konverteringsmetoder väljas mellan 
de olika enheternas profiler. När bilderna ska skrivas ut, det vill säga när 
färgerna ska konverteras från arbetsfärgrymden till skrivarens färgrymd, bör 
färgerna transformeras med den perceptuella konverteringsmetoden [1], se 
figur 16.10. Visserligen påverkar konverteringen alla färgerna något, men det 
är den enda konverteringsmetoden som bevarar skuggor och toner på ett bra 
sätt [6]. Den relativa kolorimetriska konverteringen, som mappar de färger 
som ligger inom målfärgrymden exakt, kan istället ge konstiga effekter i 
skuggpartier och gråskalor. Detta beror på att den projicerar de färger som 
ligger utanför målfärgrymden på dess yta, vilket leder till att flera tonsteg går 
förlorade. För helhetsintrycket är det oftast viktigare att bilderna ser bra och 
naturliga ut trots att vissa färger förvrängs något. 

Figur 16.10. Konverteringsmetod från arbetsfärgrymden till CMYK-rymden. 

Under själva bildbehandlingen bör däremot färgerna transformeras med den 
relativt kolorimetriska konverteringsmetoden. Detta gäller för konverteringen 
mellan digitalkamerans profil och arbetsfärgrymden, samt scannerns profil 
och arbetsfärgrymden [1], se figur 16.11. Skillnaden mellan RGB-rymderna 
och arbetsfärgrymden är väldigt liten, vilket gör att en relativ kolorimetrisk 
konvertering kommer att påverka färgåtergivningen ytterst lite. Endast ett 
fåtal färger kommer att ligga utanför målenhetens färgomfång och 
konverteras till RGB-rymdens färgomfångsgräns. Tonfördelningen återges 
dessutom inte lika tydligt på bildskärm som i tryck, vilket gör att en 
komprimering av källfärgrymden inte är nödvändig.  

Figur 16.11. Konverteringsmetod vid bildbehandling. 

Vid simulering av det tryckta resultatet på bildskärmen, så kallad soft-proof, 
bör konverteringsflödet se ut som i figur 16.12. Färgvärdena konverteras 
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internt och temporärt i den aktuella mjukvaran från källfärgrymden (kamera-
profilen eller scannerprofilen), via den simulerade färgrymden (tryckprofilen) 
till målfärgrymden (bildskärmsprofilen).  För att beskriva papperstonen, bör 
konverteringsmetoden absolut kolorimetrisk användas för transformations-
steget mellan tryckpressens färgrymd och bildskärmens färgrymd. Om 
pappersfärgtonen inte ska simuleras bör relativ kolorimetrisk väljas för det 
transformationssteget. För konvertering mellan källfärgrymd och tryck-
pressens färgrymd bör perceptuell konvertering väljas i båda fallen [25]. 

Figur 16.12. Konvertering vid soft-proof. 

Om däremot platta produktfärger, färgrutor, ska reproduceras i stället för 
produktfotografier ska färgerna transformeras med relativ kolorimetrisk 
konvertering, se figur 16.13. Så fort ingen hänsyn behöver tas till skuggor 
och gråskalor kommer den relativt kolorimetriska konverteringen ge ett klart 
bättre resultat, vad gäller färgmatchning, än vad den perceptuella konver-
teringen klarar av [6]. 

Figur 16.13. Konvertering vid tryck av ”platta produktfärger”, dvs. produktbilder utan toner och skuggor. 

FÄRGHANTERINGSMODULEN, CMM 
Färghanteringsmodulen har också inverkan på färgåtergivningen. En och 
samma konvertering kan ge skilda resultat om den utförs av två olika 
färghanteringsmoduler. Anledningen till att de ger skilda resultat är att ICC-
standarden inte innehåller några specifikationer för hur själva konverteringen 
ska gå till. ICC-specifikationen anger endast hur formatet ska läsas och 
skrivas av färghanteringsmodulen. Steget där emellan får utformas fritt av 
tillverkaren. Detta är ett utav problem med ICC-baserade färghanterings-
system. ICC arbetar för närvarande med att vidareutveckla färghanterings-
modulerna och göra specifikationen runt CMM:erna mer tydliga.  

För att få större kontroll över färghanteringsmodulens inverkan på resultatet 
bör en och samma CMM användas vid alla färgkonverteringar. Då blir det 
lättare att uppnå ett jämnare resultat genom hela produktionskedjan samt att 
utvärdera skillnader mellan olika färghanteringsmodulers inverkan på 
reproduktionen. Det finns två olika sätt att inkludera färghanteringsmodulen: 
antingen i operativsystemet eller i applikationen. Det bästa alternativet är att 
lägga den på operativsystemnivå i färghanteringssystemet eftersom den då 
blir tillgänglig för alla de applikationer som stödjer färghanteringssystemet. 
Färghanteringsmodulen som används på ICSAB, Kodak CMM, ligger på 
operativsystemnivå. Problemet med färgskillnader orsakade av olika färg-
hanteringsmoduler ska dock inte förstoras. Skillnaden är väldigt liten i 
jämförelse med till exempel de färgskillnader som orsakas av att standard-
profilerna används istället för anpassade profiler [1].  
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17 Färgmätning 
En förutsättning för att produktfärgerna ska kunna återges så exakt som 
möjligt är att färghanteringssystemet återger färgerna korrekt. Den första 
mätserien visar hur ett antal färger reproduceras i ICSAB:s nuvarande 
produktionsflöde. Den andra mätserien visar hur produktfärgernas värden 
påverkas av några av de vanligaste standardbelysningarna.  

17.1 FÄRGREPRODUKTION I SYSTEMET 
För att se hur väl färgerna reproduceras i systemet togs en testform fram med 
ett antal produktfärger. Dessa produktfärger mättes först med en spektro-
fotometer. Sedan fotograferades testformen i ICSAB:s fotostudio och bilden 
behandlades enligt de vanliga rutinerna runt produktbilder för att slutligen 
skrivas ut på proofern.  

TESTFORMER 
För att undersöka hur produktfärgerna reproduceras togs en testform fram 
som bestod av 35 utav IKEA:s produktfärger. Eftersom produktfärgerna finns 
definierade i NCS-systemet, skapades en testform utav NCS-färgprover med 
färgrutor med storleken 3x3 cm. Testformens bakgrund var ett NCS-färgprov 
i A4-storlek med färgtonen NCS S 2500-N. De färger som valdes för 
testformen var först och främst alla neutralt gråa färgtoner som finns bland 
IKEA:s produktfärger, de åtta första rutorna (1A-5A och 1B-3B) i figur 17.1. 
De övriga 27 rutorna fördelades över hur många produktfärger som finns 
inom de olika färg-områdena Y, Y-R, R, R-B, B, B-G, G och G-Y. Inom 
varje färgområde valdes färger med varierande ljushet, mättnad samt färgton. 

Figur 17.1. Testform med 35 produktfärger (till vänster) och testformen ColorChecker®DC (till höger). 

För att undersöka det reproducerbara färgomfånget användes testformen 
ColorChecker®DC från Gretag Macbeth, se figur 17.1. 

SPECIFICERING AV FÄRGERNA 
Produktfärgerna på testformen mättes upp med GretagMacbeth:s Spectrolino 
med programvaran KeyWizard. Innan varje mätserie kalibrerades 
spectrolinon mot en vit kalibreringsplatta. Ljuskällan som användes var D50 
och observatören var CIE:s 2o standardobservatör. Tristimulusvärden, XYZ, 
samt L*a*b*-värden för respektive färg finns i bilaga 2. 

1 

2 

3 

4 

5 

 A          B          C          D          E          F          G 
 



 

F ä r g m ä t n i n g 

 

76                                                       F ä r g å t e r g i v n i n g   i   k a t a l o g p r o d u k t i o n

ARBETSFLÖDE & PROFILER 
Testformen med produktfärgerna samt testformen ColorChecker®DC 
fotograferades med studiokameran Mamiya RZ 67 och det digitala bakstycket 
Phase One enligt de regler och inställningar som används vid fotografering 
av produktbilder. Belysningen som användes var tungsten med färg-
temperaturen 3200oK. I mjukvaran till kameran ställdes svart och vitpunkt in. 
Även gråbalansen justerades. Som källprofil användes kameraprofilen, 
Tungsten, som således är anpassad för just tungstensbelysning. Och som 
målprofil användes arbetsrymden Adobe RGB, se figur 17.2. 

Figur 17.2. Arbetsflöde vid mätningarna samt konverteringsflöde. 

På bildservice utfördes ingen ytterligare bildbehandling. Bilden skrevs 
slutligen ut på DuPont-skrivaren med Adobe RGB som källprofil och IKEA 
Gravure som målprofil. Matchningskurvorna (för förklaring av matchnings- 
filerna se avsnitt 16.1 Proofern) som användes var Linear Matte och IKEA 
3151. 

MÄTNING 
De två utskrifterna av testformen med produktfärgerna, en med matchnings-
kurvan Linear Matte och en med IKEA 3151, mättes med GretagMacbeth:s 
Spectrolino. Innan varje mätserie kalibrerades spectrolinon mot en vit 
kalibreringsplatta. Ljuskällan var D50 och observatören var CIE:s 2o 
standardobservatör. Tristimulusvärden, XYZ, samt LAB-värden för 
respektive färg finns i bilaga 3. 

För att jämföra de reproducerbara färgomfången för målprofilen IKEA 
Gravure och kurvan Linear Matte samt kurvan IKEA 3151 mättes L*a*b* 
värdena för primärfärgerna cyan (C), magenta (M), gul (Y) och 
sekundärfärgerna röd (R), grön (G), blå (B) samt svart (K) och vitt (W). 
Mätvärdena togs från reproduktionen av testformen ColorChecker®DC, där 
dessa färger motsvaras av rutnumren enligt tabell 17.1. Varje färg mättes fem 
gånger. Medelvärdet för dessa mätningar ses i tabell 17.1. 

Målprofil: Gravure 
Kurva: Linear Matte 

Målprofil: Gravure 
Kurva: IKEA 3151 Färg Rutnr. 

L* a* b* L* a* b* 
Cyan (C) 11S 42,22 -33,99 -33,90 39,61 -18,24 -24,24 
Magenta (M) 10S 38,41 57,18 32,91 39,09 53,73 19,04 
Gul (Y) 9S 82,36 2,01 95,89 71,68 0,07 55,59 
Vit (W) 7S 96,22 0,73 3,52 78,42 -0,90 6,48 
Svart (K) 8S 21,86 -1,73 9,20 31,22 -3,78 2,26 
Röd, Y+M (R) 6S 43,03 57,51 47,82 40,86 52,11 29,75 
Grön, C+Y (G) 5S 38,49 -63,15 34,58 36,45 -27,67 9,82 
Blå, C+M (B) 4S 25,70 3,13 -38,42 28,43 -1,88 -28,60 

Tabell 17.1. L*a*b* värden från testformen ColorChecker®DC för målprofilen IKEA Gravure och kurvan 
Linear Matte, samt för kurvan IKEA 3151. 

Mätvärdena behandlades sedan i Matlab där färgomfången för de två 
profilerna visualiserades i L*a*b*-rymden.  
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RESULTAT 
Utifrån mätresultaten från testformen med produktfärgerna och utskrifterna 
beräknades färgdifferensen, ∆E, för varje produktfärg. Medelvärdet för 
färgdifferensen med matchningskurvan Linear Matte var 10,9 deltaenheter, 
och med matchningskurvan IKEA 3151 var motsvarande värde 6,9 delta-
enheter. Resultatet finns sammanställt i bilaga 4. 

17.2 FÄRGDIFFERENS UNDER OLIKA 
BELYSNINGAR  
För att undersöka hur känsliga färgerna är för olika belysningar mättes 
spektralfördelningarna för varje produktfärg under fem olika typer av belys-
ningar.  

MÄTNING 
För färgmätningen användes GretagMacbeth:s Spectrolino och mjukvaran 
KeyWizard. Innan varje mätserie kalibrerades spectrolinon mot en vit 
kalibreringsplatta. Testformen mättes med 2o. De olika ljuskällor som 
användes var standardbelysning A, C, D50, D65 och F1. Vid varje mätning 
erhölls CIE XYZ, CIE LAB och spektralfördelningen för respektive färg 
under de fem olika ljuskällorna. Mätvärdena behandlades sedan i Matlab där 
grafer och värden för färgdifferenser togs fram. Färgdifferensen beräknades 
utifrån belysningen D50 som är standard inom grafisk produktion.  

RESULTAT   
Utifrån LAB-värdena för respektive produktfärg, beräknades färgdifferensen, 
∆E orsakad av de olika ljuskällorna. Medelvärdet för färgdifferensen mellan 
standardbelysning D50 och A var 3,8 deltaenheter och motsvarade siffror för 
D50 och standardbelysning C, D65 och F1 var 2,7, 2,11 och 4,8. Resultatet 
finns sammanställt i bilaga 5. 
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18 Analys 
Färgreproduktionen i färghanteringssystemet analyserades med hjälp av 
kromatisk analys, för att undersöka hur färgerna återges i a*b*-planet. 
Färgomfången för profilerna jämfördes med hjälp av visualisering i Matlab. 
För att analysera om testformen och reproduktionen matchar varandra 
visuellt användes en kvantitativ analysmetod baserad på relativ kumulativ 
frekvens av färgdifferenserna. Slutligen analyseras färgernas känslighet för 
variation av belysning utifrån den uppmätta färgdifferensen och en kromatisk 
jämförelse. 

18.1 FÄRGREPRODUKTION I SYSTEMET 
För att analysera hur det nuvarande systemet reproducerar färger jämfördes 
de uppmätta värdena tagna direkt från testformen, med mätvärden från 
utskrifter. Färgdifferensen, ∆E, mellan en referens och ett färgprov är den 
totala färgdifferensen. Den återger bara magnituden på färgdifferensen, men 
säger ingenting om i vilken riktning och hur färgerna skiljer sig åt. För att få 
en bättre uppfattning om hur färgerna skiljer sig åt plottades de uppmätta 
värdena för de 35 produktfärgerna i a*b*-planet. Först analyseras reproduk-
tionen av gråtonerna, som representeras av de tio första färgrutorna på 
testformen, och slutligen analyseras resten av färgtonerna.  

REPRODUKTION AV GRÅTONER 
I figur 18.1 visas reproduktionen av gråtonerna med målprofilen IKEA 
Gravure och kurvan Linear Matte. De svarta punkterna i figuren motsvarar 
färgvärdena tagna direkt från testformen, och stjärnorna motsvarar färg-
värdena från utskriften. Generellt för dessa gråtoner kan sägas att de repro-
ducerade färgerna har en något högre mättnad i och med att de reproducerade 
färgerna ej ligger på luminansaxeln.  

 
Figur 18.1. Åtta gråtoner reproducerade med målprofilen IKEA Gravure och kurvan Linear Matte. 
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De flesta gråtonerna reproduceras dessutom med en mer gröngul ton. Detta 
syns i figuren genom att majoriteten av pilarna pekar till vänster och uppåt i 
a*b*-planet. 

Med kurvan IKEA 3151 reproduceras gråtonerna något sämre. Det syns i 
figur 18.2 genom att avståndet mellan originalvärdena och de reproducerade 
värdena, det vill säga färgdifferensen, är längre. Dessutom tenderar de flesta 
gråtonerna att reproduceras med en gul ton, vilket syns i figuren genom att de 
flesta pilarna pekar uppåt i a*b*-planet. Detta är även klart tydligt vid en 
visuell bedömning. 

 
Figur 18.2. Åtta gråtoner reproducerade med målprofilen IKEA Gravure och kurvan IKEA 3151. 

Tabell 18.1 visar färgdifferensen för dessa åtta gråtoner. Den högsta färg-
differensen för kurvan Linear Matte ligger på 5,4 deltaenheter, vilket knappt 
är synbart. För kurvan IKEA 3151 är den högsta färgdifferensen betydligt 
högre, 8,4 deltaenheter. Medelvärdet för färgdifferensen för kurvan Linear 
Matte ligger så lågt som 2,9 deltaenheter, medan motsvarande värde för 
kurvan IKEA 3151 nästan är dubbelt så stort, 5,4. En accepterbar toleransnivå 
ligger mellan 2 och 6 deltaenheter, vilket gör att reproduktionen av grå-
tonerna med både kurvan Linear Matte och IKEA 3151 är fullt godkända. 

RUTNR PRODUKTFÄRG LINEAR MATTE 
∆E 

IKEA 3151 
∆E 

A1 IKEA WHITE no 2 3,9400 8,0815 
A2 IKEA SILVER no 5 2,0428 4,8149 
A3 IKEA SILVER no 7 0,4274 5,6857 
A4 IKEA SILVER no 1 1,3963 4,6054 
A5 LUPPIO GREY 3,9172 3,0842 
B1 IKEA SILVER no 2 5,3542 1,7167 
B2 BILLY BACK BLACK 3,2165 6,7648 
B3 IKEA BLACK no 1 2,8687 8,4351 

Medel ∆ E 2,8954 5,3985 

Tabell 18.1. Färgdifferens för gråtonerna utskrivna med kurvan Linear Matte samt IKEA 3151. 

REPRODUKTION AV FÄRGTONER 
Reproduktionen av färgtonerna analyseras på samma sätt. I figur 18.3 visas 
reproduktionen av färgtonerna med målprofilen IKEA Gravure och kurvan 
Linear Matte. De reproducerade färgtonerna är alla mer mättade än original-
färgerna. Skillnaderna är dessutom betydligt större jämfört med gråtonerna. I 
figuren syns det även att färgtonerna i det gulröda området reproduceras 
sämst. Där är färgdifferensen extra stor. Minst är färgdifferensen i det grön-
blåa området.  
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Figur 18.3. 27 färgtoner reproducerade med målprofilen IKEA Gravure och kurvan Linear Matte. 

Med kurvan IKEA 3151 reproduceras färgtonerna betydligt bättre, se figur 
18.4. Genomgående för alla färgerna är att de minskar i mättnad jämfört med 
originalfärgen. Skillnaden dem emellan är dock betydligt mindre jämfört med 
kurvan Linear Matte. De färger som är svårast att reproducera är färger med 
hög mättnad. Dessa färger har mycket större färgdifferens jämfört med de 
mindre mättade färgerna. Dessutom reproduceras grönblåa färger sämre än 
gulröda färgtoner, alltså tvärtemot kurvan Linear Matte. 

Figur 18.4. 27 färgtoner reproducerade med målprofilen IKEA Gravure och kurvan IKEA 3151. 

I tabell 18.2 visas färgdifferensen för alla färgtonerna med kurvan Linear 
Matte samt IKEA 3151. Här syns det tydligt att differensen är betydligt större 
för kurvan Linear Matte jämfört med IKEA 3151. Den första varierar mellan 
0,7 och 30,2, medan den andra varierar mellan 1,4 och 24,6. Medelvärdet för 
∆E för den första kurvan ligger på 13,3, medan medelvärdet för ∆E för den 
andra kurvan endast ligger på 7,4, vilket nästan är hälften så stort. 
Färgdifferensen är visuellt tydlig med kurvan Linear Matte där differensen 
klart överstiger toleransnivån. Med kurvan IKEA 3151 är dock färg-
differensen nätt och jämt accepterbar bortsett från de starkt mättade färgerna 
som har en tendens att ha allt för svag mättnad i reproduktionen. 
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RUTNR PRODUKTFÄRG LINEAR MATTE 
∆E 

IKEA 3151 
∆E 

B4 IKEA YELLOW no 24 23,4700 9,7114 
B5 IKEA GREY no 16 5,7842 1,4284 
C1 IKEA PS RED 16,6988 6,8272 
C2 IKEA GREY no 17 5,4214 5,3103 
C3 IKEA GREY no 8 0,7128 5,3016 
C4 APPL?D YELLOW 6,1689 8,9715 
C5 IKEA YELLOW no18 21,2913 6,3497 
D1 IKEA ORANGE no 6 30,2296 2,7186 
D2 KRITTER RED 19,3380 9,8128 
D3 IKEA PS REDBROWN 25,2622 1,5914 
D4 BILLY BACK BROWN 13,3018 7,2016 
D5 IKEA RED No 15 17,7209 7,0478 
E1 CHILDRENS IKEA LILAC 6,6062 13,1149 
E2 IKEA BLUE no 17 11,6375 11,4541 
E3 IKEA BLUE no 22 11,9423 11,2678 
E4 EBBE BLUE 5,2643 3,5391 
E5 IKEA BLUE no 24 13,7909 2,2917 
F1 MAMMUT BLUE 11,3764 11,2898 
F2 IKEA PS BLUEGREY 10,6503 4,3348 
F3 KVITTER TURQUOISE 8,0221 15,0354 
F4 IKEA PS GREEN 18,4488 2,2424 
F5 IKEA GREEN no 34 14,5594 24,3524 
G1 IKEA GREEN no 28 6,6281 6,4450 
G2 EDVARD GREEN 24,0871 8,0247 
G3 FAKTUM PAX BACK WHITE 4,8302 7,0086 
G4 IKEA SILVER no 9 2,7620 2,1909 
G5 JUSSI YELLOW 22,9925 3,9634 

Medel ∆E 13.2962 7,3640 

Tabell 18.2. Färgdifferens för färgtonerna utskrivna med kurvan Linear Matte samt IKEA 3151. 

REPRODUCERBARA FÄRGOMFÅNG 
Färgomfången skapades som hexagoner där primärfärgerna (C, M och Y), 
sekundärfärgerna (R, G och B), svart (K) och vitt (W) utgör hörnpunkterna. 
För att beräkna volymen delades färgomfånget in i sex stycken tetraedrar där 
hörnpunkterna utgörs av L*a*b*-värdena för primär- och sekundärfärgerna 
samt svart och vitt, se figur 18.5. Volymen är således summan av dessa sex 
tetraedrar.  

Figur 18.5. Färgomfånget utgörs av sex tetraedrar med hörnpunkterna W och K samt C, M, Y, R, G och B. 

Volymen av en tetraeder med hörn i punkterna P0=(L0,a0,b0), P1=(L1,a1,b1), 
P2=(L2,a2,b2), P3=(L3,a3,b3) fås enligt ekvation. 18.1 [12]. 

Ekv. 18.1:         
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Beräkningarna av de sex determinanterna för målprofilen IKEA Gravure och 
kurvan Linear Matte ger en total volym på 252 000 volymenheter, se bilaga 
6. Motsvarande för målprofilen IKEA Gravure och kurvan IKEA 3151 ger en 
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volym på 59 904 volymenheter, se bilaga 7. Enligt beräkningarna är således 
färgomfånget för målprofilen IKEA Gravure och kurvan Linear Matte ca 
420% större än färgomfånget för målprofilen IKEA Gravure och kurvan 
IKEA 3151. Skillnaderna mellan färgomfången är störst i det gröngula 
området av L*a*b*-rymden. 

Färgomfången visualiserades i Matlab, se figur 18.6. I figuren är det tydligt 
att det reproducerbara färgomfånget för kurvan Linear Matte är betydligt 
större än för kurvan IKEA 3151. Visualiseringen visar även att färgomfånget 
för Linear Matte har större täckning i det gröngula området av L*a*b*-
rymden jämfört med IKEA 3151.  

 

 

 

Figur 18.6. Det reproducerbara färgomfånget med målprofilen IKEA Gravure och kurvan Linear Matte (till 
vänster) och kurvan IKEA 3151 (till höger). 
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De produktfärger (utav de 35 som testats) som kan återges i de olika färg-
rymderna visas i figur 18.7. I det större färgomfånget kan de flesta produkt-
färgerna återges, medan endast ett fåtal kan återges i det mindre färgom-
fånget. Alla produktfärger som ligger utanför det reproducerbara omfånget 
måste på något vis flyttas så att de hamnar på färgomfångets yta eller 
innanför. Den förflyttning, i L*a*b*-rymden, som krävs för att alla produkt-
färgerna ska kunna återges med IKEA 3151 är betydligt större jämfört med 
Linear Matte, vilket gör att färgmatchningen blir betydligt svårare att uppnå 
med denna kombination av profil och matchningskurva. 

 

 
Figur 18.7. Produktfärgerna samt det reproducerbara färgomfånget med målprofilen IKEA Gravure och 
kurvan Linear Matte (till vänster) och kurvan IKEA 3151 (till höger). 

18.2 KVANTITATIV DIFFERENS MELLAN 
FÄRGFOTOGRAFIER  
Analysen hittills har fokuserat på den visuella skillnaden mellan två färger, 
med hjälp av kromatisk analys. En visuell bedömning av två platta färger 
motsvarar väl en kolorimetrisk analys, men överensstämmelsen mellan två 
fotografiska färgbilder, eller en tredimensionell scen och ett fotografi av 
scenen, bestäms vanligtvis av en visuell bedömning som varierar från individ 
till individ. Mätningar och undersökningar, gjorda av Chung m.fl. [17], har 
dock visat att en kolorimetrisk bedömning av färgdifferensen motsvarar den 
visuella bedömningen mellan två fotografiska färgbilder. De använde RKF 
(Relativ Kumulativ Frekvens) för att kvantitativt analysera fördelningen av 
färgdifferensen. Den relativa kumulativa frekvensen illustreras i form av 
kurvor där formen på kurvan säger huruvida två färgbilder visuellt matchar 
varandra.  
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FÖRDELNING AV FÄRGDIFFERENS 
Fördelningen av färgdifferensen mellan färgvärdena uppmätta från test-
formen och färgvärden mätta från utskriften kan illustreras grafiskt i form av 
ett tredimensionellt diagram, se figur 18.8. Diagrammet illustrerar fördel-
ningen av färgdifferensen för utskriften Linear Matte plottad efter layouten 
på testformen. Det tredimensionella diagrammet ger en visuell uppfattning 
om fördelningen, men den säger ingenting om huruvida två färgbilder 
matchar varandra eller inte. 
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Figur 18.8. Fördelningen av ∆E plottad i tre dimensioner efter layouten på testformen. 

Samma färgdifferensfördelning kan även uttryckas som relativ och kumulativ 
relativ frekvens. Utifrån de uppmätta färgdifferenserna för utskriften Linear 
Matte och IKEA 3151 sammanställdes ett histogram. Färgdifferensen delades 
in i elva intervall med fördelningen av färgdifferenserna inom dessa intervall, 
vilket illustreras i histogrammet i figur 18.9, där Linear Matte motsvarar de 
svarta staplar och IKEA 3151 motsvarar de gråa staplarna. 

Figur 18.9. Histogram som visar fördelningen av färgdifferensen för utskriften Linear Matte (svarta staplar) 
och IKEA 3151 (gråa staplar). 

Utifrån histogrammet beräknades den relativa frekvensen och den relativa 
kumulativa frekvensen, se tabell 18.3. Fördelningen av färgdifferensen 
plottades sedan som relativ kumulativ frekvens, se figur 18.10. 

ABSOLUT 
FREKVENS 

RELATIV 
FREKVENS 

KUMULATIV 
ABSOLUT 

FREKVENS 

RELATIV 
KUMULATIV 
FREKVENS INTERVALL 

∆E LINEAR 
MATTE 

IKEA 
3151 

LINEAR 
MATTE 

IKEA 
3151 

LINEAR 
MATTE 

IKEA 
3151 

LINEAR 
MATTE 

IKEA 
3151 

0-2 6 7 0,17 0,20 6 7 0,17 0,20 
3-5 8 9 0,23 0,26 14 16 0,40 0,46 
6-8 4 11 0,11 0,31 18 27 0,51 0,77 

9-11 4 5 0,11 0,14 22 32 0,63 0,91 
12-14 3 1 0,086 0,029 25 33 0,71 0,94 
15-17 2 1 0,057 0,029 27 34 0,77 0,97 
18-20 2 0 0,057 0 29 34 0,83 0,97 
21-23 3 0 0,086 0 32 34 0,91 0,97 
24-26 2 1 0,057 0,029 34 35 0,97 1,0 
27-29 0 0 0 0 34 35 0,97 1,0 
30-32 1 0 0,029 0 35 35 1,0 1,0 

Tabell 18.3. Frekvensfördelning för utskrifterna Linear Matte och IKEA 3151. 
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I figuren syns det att den relativa kumulativa frekvensen av färgdifferensen 
för utskriften IKEA 3151 är betydligt högre än motsvarande för utskriften 
Linear Matte. Detta syns tydligt vid 90-procentsgränsen där RKF-kurvan för 
IKEA 3151 ligger på ca 10 och motsvarande för Linear Matte ligger på ca 22. 
Kurvorna i figuren ovan säger endast hur mycket bättre den ena 
reproduktionen är jämfört med den andra. De säger ingenting om vid vilken 
punkt RKF-kurvan motsvarar en visuell matchning mellan de två 
färgbilderna.  

 

Figur 18.10. Färgdifferensfördelningen som relativ kumulativ frekvens. Utskriften Linear Matte motsvarar 
heldragen linje och IKEA 3151 motsvarar den streckade linjen. 

Chung m.fl. har gjort åtskilliga mätningar för att få fram RKF-kurvor för 
visuell matchning mellan färgfotografier. De använde testformen IT8.7/3 för 
det analytiska arbetet och en fotografisk bild för den visuella bedömningen. 
Undersökningen resulterade i tre kurvor A, B och C, se figur 18.11. 

 
Figur 18.11. RKF-kurvor för A: ingen visuell skillnad, B: godkänd färgmatchning och C: accepterbar 
färgskillnad enligt Chung m.fl. [17]. 
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RKF-kurvor till vänster om kurva A motsvarar ingen visuell skillnad mellan 
de två färgfotografierna, kurvor till vänster om kurva B motsvarar godkänd 
färgmatchning, och kurvor till vänster om kurva C motsvarar accepterbar 
färgskillnad. Vid färgreproduktion i tryck är det inte rimligt att ställa högre 
krav än en accepterbar färgskillnad, det vill säga kurva C, i och med färg-
omfångskompressionen. Enligt dessa mätningar skulle inte IKEA 3151 
uppfylla kraven för accepterbar färgskillnad. Detta stämmer överens med den 
visuella bedömningen av färgskillnaderna mellan testformen och utskriften. 
Differenserna är visuellt tydliga, speciellt vad gäller de starkt mättade 
färgerna och gråtonerna som har ett svagt gulstick. 

18.3 FÄRGDIFFERENS UNDER OLIKA 
BELYSNINGAR 
För att undersöka hur känsliga produktfärgerna är för olika typer av ljuskällor 
jämfördes färgdifferensen för de fyra standardbelysningarna A (2856oK), C 
(6774oK), D65 (6500oK) och F1. Referensbelysningen är CIE D50. Figur 18.12 
visar färgdifferensen för de 35 färgproven på testformen under dessa ljus-
källor. De svarta staplarna motsvarar färgdifferensen mellan D50 och F1, de 
mörkgråa staplarna motsvarar färgdifferensen mellan D50 och A, de ljusgrå 
staplarna motsvarar färgdifferensen mellan D50 och C, och de vita staplarna 
motsvarar färgdifferensen mellan D50 och D65. 

Figur 18.12. Färgdifferens under ljuskällorna A, C, D65 och F1. Referensbelysningen är  D50. 

Figuren visar tydligt att standardbelysning CIE F1 orsakar den största 
färgdifferensen, och CIE D65 den minsta färgdifferensen. Om färgdifferensen 
ligger under 4,0 uppfattas ingen märkbar färgskillnad av en standard-
observatör [6]. Under belysning D65 har 83 % av färgproven en färgdifferens 
under 4,0, under belysning C är motsvarande siffra 66 %, under belysning A 
60 % och F1 endast 57 %. Figuren visar även vilka färger som är känsliga för 
variation av ljuskällan. Lägst känslighet har de första åtta färgproven, det vill 
säga gråtonerna, som samtliga har en färgdifferens under 0,6.  

Överst i figur 18.13 syns de färgprov som är mest känsliga för byte av ljus-
källa. Dessa har en färgdifferens som ligger över 4,0 för minst en av ljus-

       A1 - A5             B1 - B5             C1 - C5              D1 - D5              E1 - E5           F1 - F5            G1 - G5      

∆E 

D50 & F1 

D50 & D65 

D50 & A 

D50 & C 
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källorna. Färgproven på den undre raden har alla en färgdifferens som ligger 
under 4,0 för samtliga ljuskällor.   

Figur 18.13. Färgproven högst upp har en färgdifferens som ligger under 4,0 för samtliga ljuskällor, och 
färgproven längst ner har en färgdifferens som ligger över 4,0 för minst en av ljuskällorna. 

Här är det tydligt att mest känsliga för byte av ljuskälla är färgproven med 
hög mättnad. Minst känsliga för ljuskällan är gråtonerna samt färgtoner med 
låg mättnad. Detta illustreras även i a*b*-diagrammet i figur 18.14 där 
plustecknen motsvarar färgtonerna med hög känslighet och punkterna 
motsvarar färgtoner med låg känslighet. De färger med högst färgdifferens är 
de med högst mättnad som således ligger längst från origo i a*b*-planet, 
medan färgerna med låg färgdifferens har lägst mättnad och ligger närmast 
origo. 

 
Figur 18.14. Kromaticiteten för färgproven på testformen. Plustecknen har hög färgdifferens (∆E>4,0) 
under olika belysningar, medan punkterna har låg färgdifferens (∆E<4,0). 

18.4 KOMMENTAR 
Genom att mäta originalfärgens och reproduktions LAB-värden och se hur 
väl dessa stämmer överens med varandra fås en uppfattning om matchningen 
färgerna emellan. Vidare är det möjligt att även specificera färgmatchnings-
toleranser och undersöka om det föreligger metameri hos färgerna. Men 
dessa mätvärden kan aldrig ersätta en betraktare. Mätvärdena förutsäger 
endast om färgerna kommer att matcha varandra om de betraktas under 
identiska förhållanden. När det ska kontrolleras om en originalfärg och en 
reproduktion överensstämmer med varandra kommer dessa att betraktas av 
en eller flera personer som bedömer färgkvalitén på reproduktionen. LAB-
värdena tar då inte hänsyn till processerna i det mänskliga synsinnet, dvs bara 
LAB-värdena i sig säger inget om hur färgerna kommer att uppfattas. Därför 
bör alla färgmätningar i produktionen alltid kombineras med en visuell 
bedömning. 

∆E<4,0  
A1     A2     A3     A4     A5     B1     B2     B3     B5     C2     C3     D4     E3     E4     F2     F4     G1     G2     G3     G4 

∆E>4,0

B4    C1     C4     C5     D1     D2     D3     D5     E1     E2     E5     F1     F3     F5     G5 
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19 Framtida utveckling 
Det pågår mycket forskning inom färgreproduktion och färghantering. Några 
trender som är tydliga redan nu är ICC:s utveckling av intelligenta färg-
hanteringsmoduler, forskningen inom färgupplevelsemodeller samt referens-
betraktningsvillkor.  

19.1 INTELLIGENTA 
FÄRGHANTERINGSMODULER 
ICC arbetar för närvarande med en alternativ arkitektur till det nuvarande 
ICC-systemet som ska ha en intelligent CMM, istället för det nuvarande 
systemet som har en så kallad dum CMM. En dum CMM tar endast hänsyn 
till färgvärdena i käll- och målprofilen och interpolerar värdena utan att ta 
hänsyn till någon annan information. En intelligent CMM kommer däremot 
även att ta hänsyn till annan information, så som bland annat betraktnings-
villkor, vitpunkt och belysningsnivå, för att dynamiskt skapa den optimala 
transformen mellan enheterna [14][27]. I och med införandet av intelligenta 
CMM:er måste CMM-specifikationerna göras tydligare, vilket kommer att 
medföra större kontroll över färgkonverteringarna.  

19.2 FÄRGUPPLEVELSEMODELLER 
När bilder ska jämföras på olika enheter i produktionsprocessen kommer de 
troligtvis att betraktas under olika villkor, bilderna har olika storlek, 
omgivningen runt om bilden ser olika ut och så vidare. Under sådana 
förhållanden kommer inte kolorimetrin att räcka till. En kolorimetrisk 
matchning är då inte längre samma sak som en matchning i färgupplevelse. 
För att få en bättre färgreproduktion som även tar med mer komplexa 
färgperceptionsfenomen i beräkningarna behövs färgupplevelsemodeller 
(Color Appearance Models). Om helt datordrivna färgreproduktionssystem 
ska ge bra resultat krävs även matematiska representationer av dessa visuella 
fenomen. Bra modeller måste förutom kolorimetrisk matchning mellan 
original och reproduktion även ta hänsyn till färgbildseffekter, där kromatisk 
anpassning är utav de viktigaste upplevelsefaktorerna. Det har forskats på 
färgupplevelsemodeller under många år och det finns flera kända modeller, 
bland andra Hunt och LLAB [9]. Dessa finns inte i praktiken ännu, men de 
kan användas teoretiskt i färgreproduktionssystemet.  

19.3 REFERENSBETRAKTNINGSVILLKOR 
Utav de kodningsmetoder för färg som finns tillgänglig idag är de som 
baseras på CIE-kolorimetri de som bäst representerar färgupplevelsen [7]. 
Men endast CIE-kolorimetri representerar inte färgupplevelsen otvetydigt. 
Samma CIE XYZ-värde eller CIE LAB-värde kan upplevas helt olika 
beroende på de omgivningsvillkoren under vilka färgen betraktas. Bilderna 
kommer att betraktas under många olika betraktningsmiljöer både under 
produktionsprocessen och när katalogen är färdigtryckt. Under själva 
produktionsprocessen är den första betraktningsmiljön originalscenen i foto-
studion där produkterna fotograferas. Nästa betraktningsmiljö är framför 
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bildskärmen i fotostudion där fotografen tittar på bilden och gör de första 
färgkorrigeringarna. Själva bildbehandlingen utförs i en ny betraktningsmiljö 
på bildservice. Förprovtrycket betraktas senare i ytterligare en miljö. Den 
färdiga katalogen kommer slutligen att betraktas av kunderna både i 
butiksmiljöerna och i hemmiljöer. Betraktningsvillkoren i var och en utav 
dessa miljöer är i sin tur obegränsade. 

Ett sätt att hantera detta problem under produktionsprocessen är att begränsa 
de olika betraktningsmiljöerna så att identiska villkor ska användas vid 
betraktning av originalscenen, bilderna på bildskärmen i fotostudion, bilderna 
på bildskärmarna på bildservice samt förprovtrycket. I det fallet är en 
kolorimetrisk specifikation av färgerna tillräcklig. Det är den begränsningen 
som tillämpas idag då originalet och reproduktionen jämförs under identiska 
villkor i ett betraktningsskåp. 

Vad som hellre är önskvärt vid reproduktionen av produktbilderna är att: 

 Produkterna ska kunna betraktas och fotograferas under olika original-
scenvillkor. 

 Produktbilderna ska under produktionsprocessen kunna betraktas under 
olika villkor och kodas enligt deras utseende under just de specifika 
betraktningsvillkoren. 

 Förprovtrycken ska sedan kunna skräddarsys specifikt för att kunna 
visas under olika betraktningsvillkor. 

Giorgianni m.fl. har ett förslag på hur detta skulle kunna lösas, nämligen att 
inkludera ytterligare en betraktningsmiljö med egna villkor [7]. De kallar 
dessa betraktningsvillkor för ”encoding reference viewing conditions”, och 
menar att med dessa betraktningsvillkor ska färgerna kunna representeras 
otvetydigt. Genom att kombinera CIE-kolorimetri och ett antal definierade 
betraktningsvillkor fås en komplett formel för att producera färgstimuli med 
den avsedda färgupplevelsen. 
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20 Slutsatser 
Att reproducera produktfärgerna exakt och samtidigt återge produktbilderna 
fotografiskt korrekt är ett komplext problem. En avvägning måste göras 
mellan färgmatchning och bildkvalité. En exakt färgmatchning i en foto-
grafisk bild är i princip omöjlig eftersom konverteringsmetoder som avser att 
avbilda färger exakt ger väldigt dåligt resultat i tonfördelningar och skugg-
partier i fotografiska bilder. För att bevara bildkvalitén däremot måste 
komprimerande färgkonverteringar användas för att tonreproduktionen och 
skuggorna i bilderna ska återges på ett korrekt sätt. Detta påverkar dock 
färgmatchningen negativt eftersom alla färger påverkas i reproduktionen.  

För att produktbilderna i IKEA-katalogen ska kunna återges med större 
precision på färgvärdena bör ICSAB förbättra färghanteringssystemet, införa 
metoder för att verifiera färgerna i förprovtrycket samt förbättra metoderna 
runt den visuella färgbedömningen. 

20.1 FÄRGHANTERINGSSYSTEMET 
Undersökningen visar att det finns många delar i färghanteringssystemet som 
kan förbättras. Först och främst bör hela systemet från fotografering till tryck 
följa ICC-standarden. Genom att följa en standard genom hela produktionen 
fås en större kontroll över färgkonverteringarna. De delar som inte uppfyller 
ICC-standarden idag är utmatningsenheten som endast stödjer ett eget färg-
hanteringssystem. Tillverkaren arbetar dock för närvarande med en ny 
version som ska ha fullt ICC-stöd.  

Profilerna som används i produktionen idag bör ersättas med anpassade 
profiler. Speciellt viktigt är det med digitalkamerans profil. I och med att 
produktbilderna tas under relativt konstanta villkor borde en anpassad profil 
framtagen under just de belysningsförhållandena ge ett betydligt bättre 
resultat än vad de generella profiler som används idag ger. I och med att olika 
kameror, även om de är av samma märke, ger något olika resultat är det bäst 
att göra en egen anpassad profil för varje digitalkamera. Scannerenhetens 
profiler kan också förbättras. Här används också generella profiler i dagsläget 
och dessa borde också ersättas med anpassade profiler. När det gäller utskrift 
av förprovtryck används en tryckprofil som tagits fram i samarbete med de 
olika tryckerierna. För att den ska kunna användas vid utskrift av förprov-
tryck på proofern, måste dess färgomfång innesluta tryckpressens färg-
omfång. Annars kommer det bli omöjligt för förprovtrycket att matcha det 
slutliga trycket.    

Kalibreringen av samtliga enheter i produktionen måste förbättras, speciellt 
digitalkamerorna som kalibreras väldigt sällan i produktionen idag. Om inte 
kameror, scannrar, bildskärmar och skrivare kalibreras regelbundet spelar det 
inte så stor roll hur mycket jobb som läggs ner på att ta fram bra anpassade 
profiler.  

Valet av färghanteringsmodul har också inverkan på färgreproduktionen. 
Skillnaden mellan olika färghanteringsmoduler är dock väldigt liten i 
jämförelse med de skillnader som orsakas av att profiler är framtagna av 
olika leverantörer. Även om olika färghanteringsmoduler har en relativt liten 
inverkan på resultatet bör ändå samma färghanteringsmodul användas vid 
alla färgkonverteringar så att resultatet blir jämnare genom hela 
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produktionen. Ett problem med ICC-baserade färghanteringssystem är dock 
att ICC-standarden inte innehåller några specifikationer för hur själva 
avbildningen ska gå till. Detta kommer dock att förbättras i och med 
utvecklandet av intelligenta färghanteringsmoduler som tvingar fram en mer 
noggrann specificering av avbildningen. 

Konverteringsmetoderna mellan de olika enheterna måste ses över så att 
korrekta val görs. Den största inverkan på färgerna i produktbilderna orsakas 
av den slutliga kompressionsalgoritmen, den perceptuella konverterings-
metoden, som konverterar från arbetsfärgrymden till det slutliga tryckets 
färgrymd. Det bästa alternativet är dock en komprimerande algoritm, även 
om den påverkar de flesta färgerna i bilden, då det är den enda metoden som 
bevarar toner och skuggor i bilden på ett bra sätt.  

De tester som utförts för att se hur det nuvarande systemet reproducerar ett 
antal produktfärger visar att gråtonerna reproduceras bra med kurvan Linear 
Matte där färgdifferensen mellan original och reproduktion ligger så lågt som 
2,9 deltaenheter. Reproduktionen av färgtonerna är dock över lag sämre. Bäst 
resultat ger dock kurvan IKEA 3151 som har ett medelvärde av färg-
differensen på 7,4 deltaenheter. Sämst reproduceras färgerna i det grönblåa 
området, samt de starkt mättade färgerna. Totalt sett har samtliga färger i 
reproduktionen en lägre mättnad. Ett medelvärde på 7,4 deltaenheter i 
färgdifferensen är dock fortfarande för högt då det är önskvärt för det slutliga 
trycket att ligga under 6 deltaenheter.  Vid jämförelse av de båda kurvornas 
reproducerbara färgomfång visade det sig att omfånget för målprofilen IKEA 
Gravure och kurvan Linear Matte är 420% större än motsvarande för mål-
profilen IKEA Gravure och kurvan IKEA 3151. Störst är skillnaden i det blå-
gröna området av L*a*b*-rymden. 

Den kvantitativa bedömningen av huruvida färgbilderna visuellt matchar 
varandra som bygger på relativ kumulativ frekvens visar också att kurvan 
IKEA 3151 ger ett betydligt bättre resultat jämfört med kurvan Linear Matte. 
Dock behöver systemet förbättras på flera områden för att RKF-kurvan ska 
komma upp i en accepterbar nivå.  

När färghanteringssystemet till slut ger ett tillfredställande resultat måste 
systemet fortsätta att testas regelbundet. Något som kan vara intressant och 
nyttigt att studera är systemets variation över tiden, det vill säga dess 
stabilitet.  

För att ICSAB ska få en bättre kontroll över färghanteringssystemet kan det 
vara bra att utse en person som ansvarar för färghanteringssystemet och dess 
utveckling och i synnerhet själva profilhanteringen. Det är även viktigt att 
öka förståelsen för hur färghanteringssystemet fungerar vid olika arbets-
moment hos de anställda.  

20.2 SPECIFICERING & VERIFIERING AV 
PRODUKTFÄRGER 
En bra specificering av alla produktfärger finns redan idag på sortimentsidan. 
Den bör göras tillgänglig för katalogsidan så att färgspecifikationerna kan 
användas vid verifieringen av produktfärgerna i förprovtrycket. 

Den visuella verifiering av produktfärgerna i förprovtrycket som utförs idag 
är inte tillräcklig. Den visuella bedömningen är mycket viktig och bör 
förbättras, se nästa stycke, men den bör även kompletteras med en kvantitativ 
verifiering. En lämplig toleransmetod för verifieringen av produktfärgerna i 
förprovtrycket är CIE LAB-metoden. Det kommer att bli svårt att uppnå en 
toleransnivå som ligger under 6 deltaenheter, men om färghanteringssystemet 
förbättras enligt förslagen ovan borde det vara fullt möjligt.  Viktigast i färg-
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matchningen är kromaticitetsmatchningen, det vill säga att skillnaden mellan 
a*- och b*-värdena är så liten som möjligt. Ljushetsfaktorn, L, kan däremot 
tillåtas ha större variation på grund av skuggor i bilderna. Om det så 
småningom skulle bli aktuellt med en mer exakt elliptisk toleransmetod är 
CIE94 eller CIEDE2000 två bra alternativ.  

20.3 VISUELL BEDÖMNING 
ICSAB:s visuella bedömning av förprovtrycket kan förbättras. Den relativt 
nya ISO-standarden 3664 ”Viewing conditions for Graphic Technology and 
Photography”, ger rekommendationer för vilka villkor som bör gälla vid den 
visuella bedömningen av hur originalet reproduceras. Vad ICSAB bör se över 
är belysningen, underlaget, omgivningen samt hur själva bedömningen 
utförs. 

Eftersom det slutliga trycket kommer att betraktas under många olika typer 
av belysningar samt kombinationer av ljuskällor bör reproduktionen betraktas 
under D50-, D65-, glödlamps- och lysrörsbelysning. På så vis fås en upp-
fattning av hur mycket färgerna förändras under olika belysningar samt om 
det finns vissa färger som har stor benägenhet att skifta i färg. 

Förprovtrycken och färgproven bör även betraktas under två olika belys-
ningsnivåer. Den höga nivån (2000 ± 500 lux) ska användas då färg-
matchningen ska bedömas. Den låga nivån (500 ± 25 lux) ska användas när 
bildkvalitén ska bedömas, det vill säga tonreproduktionen och den estetiska 
kvalitén i förprovtrycket.  

Om ICSAB följer dessa rekommendationer, anpassar betraktningsmiljön i 
proofingrummet samt skaffar bättre utrustning kommer den visuella färg-
bedömningen att ge mera korrekta resultat. 
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Ordlista
A 
Additiv färgblandning 
Består av primärfärgerna röd, grön 
och blå. Nya färger blandas genom 
att addera ljus med dessa tre färger. 

Akromatisk 
Neutral (så som grå, vit eller svart) 
utan någon urskiljningsbar färgton. 

Arbetsfärgrymd 
Färgrymd som används för att 
hantera färgerna internt i bild-
behandlingsprogrammet Photoshop 
(från och med version 5.0).  

B 
Betraktningsskåp (Viewing Booth) 
Skåp som ofta används inom 
grafiska industrin för att utvärdera 
proof och tryckt material under 
kontrollerade belysningsförhållan-
den.  

C 
CIE (Commission Internationale 
d’Eclairage) 
Internationella belysningskommis-
sionen som har tagit fram många av 
de standarder som används som 
grund för färgmätning. 

CIE kromaticitetsdiagram 
Tvådimensionell graf där varje 
punkt på grafen representerar kro-
maticiteten för en färg eller ljus-
källa. Diagrammet har konstant 
intensitet, Y.  

CIE LAB 
Färgrymd som baseras på CIE 
XYZ, men mer perceptuellt lik-
formig, dvs. avstånd mellan färger i 
CIE LAB motsvarar bättre den 
upplevda färgskillnaden mellan två 
färger. Färgrymden spänns upp av 
de tre koordinaterna L*, a* och b*. 
L*-värdet representerar ljusheten 
och a* och b* är kromaticitets-
koordinater, där a*-axeln går från 

grönt till rött, och b*-axeln från 
blått till gult.   

CIE XYZ 
Färgrymd vars koordinater, tristi-
mulusvärden, representerar mängd-
en (i procent) av tre additiva 
primärer X, Y och Z. CIE XYZ 
baseras på en matematisk modell av 
det mänskliga färgseendet och 
mätningar med hjälp av färgmatch-
ningsexperiment för att definiera en 
standardobservatör.  

CIE xyY 
Färgrymd som spänns upp av CIE 
kromaticitetskoordinaterna x och y 
och luminansvärdet Y. Systemet 
används för att illustrera färger i två 
dimensioner oberoende av ljushet.  

CMM (Color Management Module) 
Se Färghanteringsmodul. 

CMS (Color Management System) 
Se Färghanteringssystem. 

CMYK (Cyan Magenta Yellow blacK)  
Subtraktivt färgsystem som an-
vänds i exempelvis fyrfärgstryck 
och fyrfärgsskrivare.  

ColorSyncTM 
På Macintosh, ett API för ICC-
baserad färghantering för MacOS. 

CRI (Color Rendering Index)  
Ett mått på hur väl färger återges av 
olika ljuskällor i jämförelse med en 
referensljuskälla vid samma färg-
temperatur.  

D 
Densitet 
En ytas förmåga att absorbera ljus. 
Desto mer ljus som absorberas, 
desto högre densitet. 

Densitometer 
Ett instrument som mäter densitet, 
vilket motsvarar en ytas förmåga att 
absorbera ljus.  
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E 
Enhetsberoende färgrymd 
En färgrymd i vilken samma 
kombination av färgvärden på två 
olika enheter inte ger samma 
visuella färg. Exempel är RGB och 
CMYK 

Enhetsoberoende färgrymd 
En färgrymd i vilken samma kom-
bination av färgvärden ger samma 
visuella färg på två olika enheter. 
Exempel är CIE LAB och CIE 
XYZ. 

F 
Fluorescering 
En egenskap hos ett material som 
gör att band med korta våglängder 
(vanligtvis ultravioletta) absorberas 
och reflekteras som band av synlig 
strålning med längre våglängd. 

Färgdifferens, ∆ E  
Ett tal som representerar skillnaden 
mellan två färger, det vill säga en 
förflyttning i CIELAB-färgrymden.  

Färgdjup 
Bestämmer hur många grå- och 
färgtoner som kan representeras.  

Färghanteringsmodul 
Den komponent i färghanterings-
systemet som utför färgkon-
verteringen från en enhets färgrymd 
till en annans, baserat på informa-
tionen i profilerna för varje enhet. 

Färghanteringssystem 
En uppsättning programverktyg ut-
formade att hantera de olika färg-
återgivningsmöjligheter som finns 
för olika enheter, genom att kon-
vertera färgerna korrekt från enhet 
till enhet.  

Färgkonvertering (Gamut Mapping) 
Konvertering av färgkoordinater 
mellan färgomfång. 

Färgomfång (Color Gamut) 
Submängden av färger som en 
enhet kan reproducera med de 
primärfärger och egenskaper som 
just den enheten har. 

Färgrymd 
Ett system för att organisera färger i 
vilken varje färg representeras som 
en punkt i rymden i förhållande till 
de axlar som spänner upp den.  

Färgseparation 
Generering av de värden som 
behövs för att representera en färg 
eller färgbild i tryck. 

Färgstick 
Fel i balansen mellan färgerna i 
tryck eller original. Upplevs som en 
generell felaktig färgton i bilden. 

Färgtemperatur 
Term som används för att 
representera färgen på det ljus som 
avges av en svart kropp när den 
värms upp. Enheten är Kelvin. 

Färgtolerans 
Definierar den minsta toleransen, 
mätt i ∆ E, som anses vara en 
acceptabel färgmatchning för ett 
specifikt syfte. 

Färgtoleransekvation, CIE94 
Ekvation som beräknar avståndet, 
∆ E, mellan två punkter i CIE 
LAB-färgrymden som har 
utvecklats av CIE. Definierar en 
ellipsoid runt standardfärgen vars 
volym representerar accepterbara 
färger. 

Färgtoleransekvation, CIEDE2000 
Ekvation som beräknar avståndet, 
∆ E, mellan två punkter i CIE 
LAB-färgrymden som har ut-
vecklats av CIE. Definierar en 
ellipsoid runt standardfärgen vars 
volym representerar accepterbara 
färger. Kallas även ∆E00. 

Färgtoleransekvation, CIE LAB 
Ekvation som beräknar avståndet, 
∆ E, mellan två punkter i CIE 
LAB-färgrymden. Definierar en 
sfär runt standardfärgen vars volym 
represen-terar accepterbara färger. 

Färgtoleransekvation, CMC 
Ekvation som beräknar avståndet, 
∆ E, mellan två punkter i CIE 
LAB-färgrymden som har ut-
vecklats av Colour Measuring 
Committee of the Society of Dyers 
and Coulorists. Definierar en 
ellipsoid runt standardfärgen som 
representerar volymen av accepter-
bara färger.  

Färgton (Hue) 
Egenskap hos en ren färg som 
urskiljer den från andra rena färger. 
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Färgupplevelsemodell (Color 
Appearance Model) 
Modeller som förutom kolori-
metrisk matchning mellan original 
och reproduktion även tar hänsyn 
till bland annat färgbildseffekter. 

G 
Gamma 
Ett tal som representerar en 
gammakurva för en enhet.  

Gammakorrigering 
Den korrigering som krävs för att 
ändra det uppmätta gammat för en 
enhet till ett önskvärt gamma.  

Gammakurva 
En tonkurva som beskriver förhåll-
andet mellan ingångsvärden och ut-
gångsvärden för en enhet. 

Gamut 
Se Färgomfång. 

Gråbalans 
Beskriver det tillstånd när en viss 
blandning av tryckfärgerna, CMY, 
ger en neutral grå ton. 

H 
Histogram 
Ett stapeldiagram där varje stapel 
representerar ett tonvärde och 
höjden på stapeln anger hur många 
bildpunkter i bilden som har just 
det tonvärdet.  

HLS (Hue Lightness Saturation)  
Färgsystem som spänns upp av de 
tre komponenterna H (färgton), L 
(ljushet) och S (mättnad). Systemet 
är en transformation av RGB-
systemet som används inom dator-
grafik och är framtaget för att vara 
mer intuitivt att använda.  

HSV (Hue Saturation Value)  
Färgsystem som spänns upp av de 
tre komponenterna H (färgton), S 
(mättnad) och V (värde). Systemet 
är en transformation av RGB-
systemet som används inom 
datorgrafik och är framtaget för att 
vara mer intuitivt att använda.  

I 
ICC (International Color Consortium) 
En organisation som grundades 
1993 av Adobe, Agfa-Gevaert, 

Apple, Kodak, FOGRA, Microsoft, 
Silicon Graphics och Sun. Arbetar 
med att utveckla och underhålla en 
enhetlig standard för färghantering 
som ska vara plattforms-, leveran-
törs- och enhetsoberoende. 

ICC-profil 
Profil med en datastruktur som 
uppfyller ICC-standarden.  

ICMTM (Image Color Management) 
För PC, ett API för ICC-baserad 
färghantering för Windows. 

Intensitet 
Innebär (för färger) mängden ljus 
som reflekteras i varje band över 
det synliga spektrumet.  

Interpolering 
En metod för att fylla i saknade 
mätdata genom att beräkna dessa 
värden utifrån närliggande upp-
mätta mätdata. 

ISO (International Standardization 
Organization) 
Organisation som ansvarar för att 
etablera industristandarder.  

ISO 3664 (Viewing Conditions for 
Graphic Technology and Photography) 
ISO-standard för betraktnings-
villkor inom den grafiska industrin. 
Innehåller bland annat specifika-
tioner för belysningens spektral-
fördelning, intensiteten och lik-
formigheten hos belysningen samt 
bakgrunds- och omgivningsvillkor. 

J, K 
Kalibrering 
Att ställa in en enhet till ett ut-
gångsläge, där färgkaraktäristiken 
är känd. Hur kalibreringen utförs 
skiljer sig från enhet till enhet.  

Karaktärisering 
Innebär att en enhets färgomfång 
beskrivs genom att all data om dess 
färgegenskaper samlas så att för-
hållandet mellan enhetens egna 
färgrymd och den enhetsoberoende 
färgrymden kan definieras. Denna 
information fås genom att kontrol-
lera hur enheten återger färgerna i 
en testform. 

Kolorimeter 
Ett instrument som mäter och 
beräknar färgens tristimulusvärden 
på ett sätt som liknar det mänskliga 
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ögats funktion att registrera färger. 
Anger mätvärdena i någon utav 
CIE:s färgrymder CIE XYZ eller 
CIE LAB. 

Kompressionsalgoritmer (Compressive 
Mapping Algorithms) 
Vid färgkonvertering, algoritmer 
som krymper källenhetens färg-
omfång så att den ryms inuti mål-
enhetens färgrymd. 

Kontrastverkan 
Ett färgfenomen som innebär att en 
viss färg kan uppfattas olika 
beroende på vilken annan färg den 
placeras bredvid. 

Konverteringsmetod (Rendering Intent) 
Målsättning med hanteringen av 
skillnaderna mellan enheternas 
färgomfång, som används utav 
färghanteringsmodulen när käll-
enhetens färgomfång skall transfor-
meras till målenhetens färgomfång. 
ICC-standarden stödjer fyra olika 
konverterings-metoder: absolut kol-
orimetrisk-, relativ kolorimetrisk-, 
perceptuell- och mättnadskonver-
tering. 

Kromaticitet 
Färg, oberoende av luminans. Det 
vi uppfattar som den rent färg-
relaterade komponenten. 

Kromatisk 
Ha en färgton, inte vit, grå eller 
svart. 

Kromatisk anpassning 
Den effekt som sker när ögat 
anpassar vitpunkten i en miljö så att 
färger upplevs lika oberoende av 
belysningens färgtemperatur.  

Kubisk interpolation 
Interpoleringsmetod där samplings-
punkterna är placerade i ett 
regelbundet gitter där varje kub 
utgörs av åtta hörnpunkter. Värde 
inuti kuben beräknas som ett viktat 
medelvärde av hörnpunkterna.  

L 
Ljushet (Lightness) 
Beskriver färgens intensitet, det vill 
säga hur ljus eller mörk färgen är. 
Sträcker sig från vitt (rent ljus) till 
svart (inget ljus).  

Ljuskälla 
Ett objekt som avger synligt ljus. 
Kan definieras med hjälp av 
korrelerad färgtemperatur eller kro-
maticitetskoordinaterna för dess 
vitpunkt. 

Luminans 
Term uppfunnen av CIE för att 
referera till den mätbara mot-
svarigheten till ljushet (Brightness).  

M 
Matrisprofil (shaper/matrix) 
ICC-profil där informationen lagras 
med hjälp av algoritmer baserade 
på matriser och linearisations-
kurvor. 

Metamerism 
Det fenomen som uppstår om två 
färgprov matchar varandra under en 
ljuskälla, men uppfattas som olika 
under en annan belysning.  

Mätgeometri 
Det geometriska förhållandet 
mellan ljuskällan och färg-
instrumentets sensor. Exempelvis 
45/0, vilket betyder att färgytan 
belyses i 45o ± 5o vinkel från 
normalen till färgprovets yta och 
analyseras sedan av en sensor som 
placeras inom 10o från normalen. 

Mättnad (Saturation) 
Anger till vilken grad en färg 
upplevs som ren. Färgen är helt ren 
om den inte innehåller vitt eller 
grått. Omättade färger upplevs som 
utspädda med delar av grå färg. 
Mättade färger däremot upplevs 
som om de består av ljus av en enda 
våglängd. 

N 
NCS (Natural Color System)  
Svenskt färgsystem som utgörs av 
färgprover där färgerna delas in 
efter färgton, ljushet och mättnad. 
Systemet grundar sig på de sex 
elementarfärgerna vitt (W), svart 
(S), gult (Y), rött (R), blått (B) och 
grönt (G).  

O, P 
PCS (Profile Connection Space) 
En enhetsoberoende färgrymd i ett 
ICC-baserat färghanteringssystem. 
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Kan vara antingen CIE XYZ med 
D50-vitpunkt eller CIE LAB med 
D50-vitpunkt.  

Profil 
En fil (i ett färghanteringssystem) 
som innehåller data som 
representerar en enhets karaktär-
istik för färgreproduktion. En 
enhetsprofil skapas med hjälp av 
kalibrering, eller karaktärisering, 
eller en kombination av båda 
metoderna. 

Projektionsalgoritmer (Clipping Mapping 
Algorithms) 
Vid färgkonvertering, algoritmer 
som projicerar alla färger som 
ligger utanför målenhetens färg-
omfång på dess yta.  

Q, R 
Rastertäthet 
Beskriver hur fint ett raster är 
genom att ange antalet raster-
linjer/tum. Anges i lpi (Lines per 
Inch). 

Rendering Intent 
Se Konverteringsmetod. 

RGB (Red Green Blue) 
Ett additivt färgsystem som 
används i exempelvis bildskärmar 
och scannrar. 

S 
Samplingsfaktor 
Förhållandet mellan bildens upp-
lösning och tryckets rastertäthet. 
Den optimala samplingsfaktorn är 
2,0. 

Shaper/matrix 
Se Matrisprofil. 

Shaper/multi-funcional-table 
Se Tabellprofil. 

Soft-proof 
Kontroll och korrektur av ett 
dokument på bildskärm.  

Spektral absorption 
Måttet på den mängd ljus som 
absorberas av ett färgprov inom det 
synliga spektrumet.  

Spektral färgreproduktion 
Färgreproduktion där spektral-
fördelningen för originalfärgen och 
den reproducerade färgen är 
identiska vilket gör att färgerna 

matchar varandra oavsett belys-
ningskälla. 

Spektralfördelning 
Anger hur mycket ljus som 
reflekteras eller transmitteras av ett 
färgprov jämfört med mängden 
infallande ljus, uttryckt i procent, 
för varje våglängd 

Spektrofotometer 
Ett instrument som mäter den 
spektrala intensitetsfördelningen, 
I(λ ) inom det synliga spektrumet, 
genom att belysa färgprovet med 
ljus från en särskild punkt i 
spektrumet. Mätningen represen-
teras i form av en spektralkurva. 

Spektroradiometer 
Ett instrument som i stort sett 
fungerar som en spektrofotometer, 
men med  skillnaden att den mäter 
ljus från externa ljuskällor.  

Standardljuskälla A 
En CIE standardljuskälla producer-
ad av en tungstenljuskälla 
(färgtonen är gul-orange) med en 
korrelerad färgtemperatur på 
2856oK. 

Standardljuskälla B 
En CIE standardljuskälla producer-
ad av en tungstenljuskälla filtrerad 
för att simulera direkt solljus 
(färgtonen är neutral) med en 
korrelerad färgtemperatur på 
4874oK. 

Standardljuskälla C 
En CIE standardljuskälla producer-
ad av en tungstenljuskälla filtrerad 
för att simulera medeldagsljus 
(färgtonen är blåaktig) med en 
korrelerad färgtemperatur på 
6774oK. 

Standardljuskällorna D 
CIE standardljuskällor för dagsljus 
baserade på spektrala mätningar vid 
olika faser av dagsljus. Varje 
ljuskälla har beteckningen D med 
en subskrift som indikerar den 
korrelerade färgtemperaturen för 
ljuskällan, exempelvis D50 och D65.  

Standardobservatör 
Observatörsstandard som antogs av 
CIE för att representera medel-
värdet för ögats känslighets-
funktioner. Representeras av CIE:s 
färgmatchningsfunktioner. 
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Stavar 
Ljuskänsliga celler på ögats 
näthinna som svarar för mörker-
seendet. Fungerar endast under låga 
intensitetsförhållanden. 

Subtraktiv färgblandning 
Består av primärfärgerna cyan, 
magenta och gul. Nya färger 
blandas genom att primärfärgerna 
filtrerar det infallande vita ljuset, 
det vill säga färger subtraheras från 
det infallande ljuset, och de tre 
färger som reflekteras blandas och 
uppfattas som en viss färg.  

T 
Tabellprofil (Shaper/multi-funcional-
table, MFT) 
ICC-profil där informationen lagras 
med hjälp av tabeller. 

Tappar 
Ljuskänsliga celler på ögats 
näthinna som svarar för ögats för-
måga att urskilja färger. Fungerar 
endast under höga intensitets-
förhållanden. 

Testform 
Färgkarta som används vid profil-
framställning.  

Tonfördelning 
Beskriver en bilds fördelningar av 
toner över hela tonskalan, från 0 till 
100%. 

Tonomfång 
Omfattningen av toner som kan 
skapas på ett visst media. 

Tristimulus 
Mängden av de tre stimuli, i ett 
färgmatchningsexperiment, som 
krävs för att matcha ett referens-
stimuli. 

Tristimulusvärde 
De tre värden som representerar en 
färg i en tristimulusfärgrymd. 

U 
Upplösning 
Ett mått på hur stor yta i 
originalbilden som varje 
bildelement ska representera i 
reproduktionen. Anges oftast som 
bildpunkter/tum. 

V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö 
Viewing Booth 
Se Betraktningsskåp. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

O r d l i s t a 

 

F ä r g å t e r g i v n i n g   i   k a t a l o g p r o d u k t i o n                                                       107 

 

 

BILAGOR 



 

O r d l i s t a 

 

108                                                       F ä r g å t e r g i v n i n g   i   k a t a l o g p r o d u k t i o n

 

 
 
 
 
 
 

 



 

O r d l i s t a 

 

F ä r g å t e r g i v n i n g   i   k a t a l o g p r o d u k t i o n                                                       109 

 

 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
Mätvärden för testform 
 

RUTNR PRODUKTFÄRG NCS X Y Z L A B 

A1 IKEA WHITE no 2 NCS S 0500-N 83,73 86,79 69,56 94,65 0,17 1,80 

A2 IKEA SILVER no 5 NCS S 2000-N 53,92 55,87 44,63 79,54 0,18 1,74 

A3 IKEA SILVER no 7 NCS S 2500-N 47,01 48,85 39,15 75,36 -0,22 1,50 

A4 IKEA SILVER no 1 NCS S 3000-N 41,89 43,53 35,02 71,91 -0,19 1,24 

A5 LUPPIO GREY NCS S 4000-N 30,62 31,79 26,02 63,17 -0,08 0,34 

B1 IKEA SILVER no 2 NCS S 5000-N 22,44 23,29 19,28 55,37 -0,04 -0,17 

B2 BILLY BACK BLACK NCS S 8500-N 3,04 3,12 2,50 20,53 0,53 0,63 

B3 IKEA BLACK no 1 NCS S 9000-N 0,93 0,96 0,82 8,68 -0,03 -0,50 

B4 IKEA YELLOW no 24 NCS S 0570-Y 66,92 68,55 8,65 86,28 1,88 82,02 

B5 IKEA GREY no 16 NCS S 4502-Y 25,61 26,60 19,77 58,60 -0,11 4,38 

C1 IKEA PS RED NCS S 2070-R 19,34 10,31 3,07 38,39 58,24 27,00 

C2 IKEA GREY no 17 NCS S 7502-B 6,83 7,20 6,42 32,26 -1,10 -2,20 

C3 IKEA GREY no 8 NCS S 2502-G 45,28 47,80 38,83 74,70 -2,25 0,78 

C4 APPL?D YELLOW NCS S 0520-Y10R 78,56 80,60 39,74 91,95 1,74 29,32 

C5 IKEA YELLOW no18 NCS S 2040-Y20R 47,03 43,54 12,12 71,92 14,67 46,04 

D1 IKEA ORANGE no 6 NCS S 2070-Y70R 27,54 17,64 3,02 49,05 48,91 45,71 

D2 KRITTER RED NCS S 1085-Y80R 30,49 17,00 1,95 48,26 63,70 53,38 

D3 IKEA PS REDBROWN NCS S 4040-Y80R 19,17 14,08 5,83 44,34 31,76 21,32 

D4 BILLY BACK BROWN NCS S 8505-Y80R 2,42 2,22 1,36 16,62 5,88 5,33 

D5 IKEA RED No 15 NCS S 2570-Y90R 16,42 9,20 1,92 36,37 51,43 33,16 

E1 CHILDRENS IKEA LILAC NCS S 2050-R60B 24,83 21,35 36,66 53,33 19,31 -33,10 

E2 IKEA BLUE no 17 NCS S 3050-R70B 13,58 12,35 27,94 41,77 11,16 -39,82 

E3 IKEA BLUE no 22 NCS S 8010-R70B 2,27 2,32 3,47 17,10 0,72 -12,50 

E4 EBBE BLUE NCS S 2020-R90B 38,63 41,87 44,84 70,78 -5,41 -13,63 

E5 IKEA BLUE no 24 NCS S 5030-R90B 8,84 9,99 16,06 37,82 -6,45 -23,13 

F1 MAMMUT BLUE NCS S 0540-B10G 40,48 50,49 58,91 76,37 -23,70 -19,53 

F2 IKEA PS BLUEGREY NCS S 4010-B30G 24,23 26,91 24,49 58,89 -7,26 -4,31 

F3 KVITTER TURQUOISE NCS S 3055-B50G 8,61 15,36 17,59 46,12 -44,29 -12,39 

F4 IKEA PS GREEN NCS S 3030-G10Y 24,51 31,37 19,26 62,82 -22,97 12,73 

F5 IKEA GREEN no 34 NCS S 0580-G30Y 26,96 41,00 6,50 70,17 -44,47 62,83 

G1 IKEA GREEN no 28 NCS S 1020-G40Y 56,02 62,85 36,39 83,36 -11,02 19,05 

G2 EDVARD GREEN NCS S 4040-G50Y 16,98 20,02 6,26 51,86 -12,18 32,32 

G3 FAKTUM PAX BACK WHITE NCS S 0505-G80Y 80,50 84,67 60,98 93,74 -2,15 8,35 

G4 IKEA SILVER no 9 NCS S 3005-G80Y 40,46 42,57 29,74 71,26 -1,74 8,08 

G5 JUSSI YELLOW NCS S 2040-G90Y 45,52 47,96 13,87 74,80 -2,01 46,16 

Tabell 1. CIE XYZ och CIE LAB (D50) för de 35 produktfärgerna, definierade i NCS. 
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Bilaga 3 
Mätvärden för utskrift 
 

KURVA: LINEAR MATTE KURVA: IKEA 3151 
RUTNR 

X Y Z L A B X Y Z L A B 
A1 77,45  79,49 61,85 91,46 1,67 3,56 68,43  71,07 53,27 87,52  -0,16 5,59 

A2 57,19  59,11 46,50 81,35  0,53 2,62 48,90  50,64 37,62 76,46  0,26 5,44 

A3 47,62  49,44 39,49 75,73  -0,09 1,67 42,09  43,63 31,84 71,98  0,11 6,06 

A4 43,80  45,43 36,16 73,17  0,03 1,80 38,73  40,31 29,80 69,69  -0,39 5,27 

A5 34,21  35,82 28,09 66,38  -1,08 2,35 30,46  31,77 24,30 63,16  -0,60 3,38 

B1 26,27  28,00 23,30 59,89  -2,90 -0,41 23,12  24,28 19,81 56,37  -1,29 0,45 

B2 3,24  3,38 2,35 21,51  -0,26 3,59 4,86  5,11 4,33 27,03  -0,77 -0,72 

B3 0,66  0,73 0,65 6,62  -1,99 -0,88 1,91  2,14 1,98 16,21  -3,43 -2,20 

B4 70,34  71,92 4,14 87,93  2,18 105,43 60,61  62,32 9,69 83,08  1,29 72,87 

B5 28,72  30,51 20,81 62,09  -2,62 8,25 25,38  26,52 19,11 58,53  -0,76 5,65 

C1 21,97  11,15 1,62 39,83  64,75 42,31 19,92  11,06 4,38 39,67  55,66 20,81 

C2 8,55  9,38 8,21 36,70   -4,19 -1,84 9,43  9,81 8,63 37,50  -0,26 -2,01 

C3 45,17   47,85 38,46 74,73  -2,69 1,34 40,16  42,57 31,86 71,26  -2,69 4,79 

C4 71,40  72,69 31,85 88,30  2,84 34,17 61,41  62,65 30,75 83,26  2,40 27,19 

C5 50,74  46,01 6,87 73,55  17,71 67,05 44,19  40,70 13,06 69,96  15,01 40,01 

D1 32,25  18,13 0,73 49,65  64,15 71,81 29,51  18,99 3,74 50,68  49,58 43,64 

D2 31,78  16,01 0,60 46,99  73,90 69,76 30,74  17,18 3,19 48,49  63,65 43,57 

D3 20,13  12,90 1,98 42,61  44,02 43,34 19,33  14,31 6,27 44,68  31,15 19,89 

D4 2,71  2,10 0,63 16,00  14,15 15,73 4,12  3,57 2,11 22,19  10,17 6,89 

D5 19,57  10,00 0,96 37,84  61,82 47,44 17,98  10,05 3,02 37,92  53,25 26,53 

E1 20,15  17,72 34,29 49,15  15,93 -36,94 21,95  20,59 29,46 52,50  10,09 -23,81 

E2 9,44  8,61 26,89 35,23  9,67 -49,33 12,39  12,15 22,34 41,45  4,71 -30,36 

E3 1,85  2,31 4,72 17,05   -8,50 -20,09 3,06  3,74 5,49 22,78  -8,86 -14,21 

E4 40,23  44,73 50,82 72,71  -8,72 -17,24 37,12  40,44 40,80 69,78  -5,96 -10,28 

E5 8,98  11,44 22,54 40,32  -16,07 -32,69 9,70  11,04 16,90 39,64  -7,25 -21,99 

F1 32,12  44,24 52,02 72,39   -34,35 -19,13 32,81  40,85 41,23 0,07  -21,88 -10,34 

F2 25,73   31,21 28,42 62,68  -17,21 -4,56 25,02  28,49 24,22 60,33  -10,07 -1,34 

F3 7,65  15,22 18,20 45,94  -52,13 -14,08 9,57  14,20 16,41 44,52  -29,34 -12,43 

F4 21,99  32,27 14,89 63,57  -37,44 24,15 23,61  30,02 17,62 61,67  -21,93 14,35 

F5 17,93  30,37 2,37 61,97  -50,67 73,14 20,74  29,23 7,23 60,99  -32,19 43,91 

G1 54,63  60,95 30,80 82,35  -10,13 25,54 48,56  53,28 29,64 78,04  -7,49 19,93 

G2 21,51  26,56 4,16 58,57  -18,15 54,67 19,48  22,27 9,15 54,31  -9,62 25,12 

G3 77,16  79,19 58,54 91,32  1,66 6,63 67,26  69,97 50,47 86,98  -0,40 7,75 

G4 43,32  45,76 31,02 73,39  -2,32 9,74 38,88  40,66 27,40 69,94   -0,97 9,65 

G5 56,39  58,74 10,09 81,15  -0,55 68,21 49,40   51,25 16,35 76,83  0,01 43,42 

Tabell 2. CIE XYZ och CIE LAB (D50) för de 35 produktfärgerna, definierade i NCS, uppmätt för målprofilen 
IKEA Gravure med kurvan Linear Matte och kurvan IKEA 3151. 
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Bilaga 4 
Färgdifferens mellan testform & utskrift 
 

GRAVURE 
RUTNR PRODUKTFÄRG NCS LINEAR MATTE 

∆E 
IKEA 3151 

∆E 
A1 IKEA WHITE no 2 NCS S 0500-N 3,9400     8,0815 

A2 IKEA SILVER no 5 NCS S 2000-N 2,0428     4,8149 

A3 IKEA SILVER no 7 NCS S 2500-N 0,4274     5,6857 

A4 IKEA SILVER no 1 NCS S 3000-N 1,3963     4,6054 

A5 LUPPIO GREY NCS S 4000-N 3,9172     3,0842 

B1 IKEA SILVER no 2 NCS S 5000-N 5,3542     1,7167 

B2 BILLY BACK BLACK NCS S 8500-N 3,2165     6,7648 

B3 IKEA BLACK no 1 NCS S 9000-N 2,8687     8,4351 

B4 IKEA YELLOW no 24 NCS S 0570-Y 23,4700     9,7114 

B5 IKEA GREY no 16 NCS S 4502-Y 5,7842     1,4284 

C1 IKEA PS RED NCS S 2070-R    16,6988     6,8272 

C2 IKEA GREY no 17 NCS S 7502-B     5,4214     5,3103 

C3 IKEA GREY no 8 NCS S 2502-G     0,7128     5,3016 

C4 APPL?D YELLOW NCS S 0520-Y10R     6,1689     8,9715 

C5 IKEA YELLOW no18 NCS S 2040-Y20R    21,2913     6,3497 

D1 IKEA ORANGE no 6 NCS S 2070-Y70R    30,2296     2,7186 

D2 KRITTER RED NCS S 1085-Y80R    19,3380     9,8128 

D3 IKEA PS REDBROWN NCS S 4040-Y80R    25,2622     1,5914 

D4 BILLY BACK BROWN NCS S 8505-Y80R    13,3018     7,2016 

D5 IKEA RED No 15 NCS S 2570-Y90R    17,7209     7,0478 

E1 CHILDRENS IKEA LILAC NCS S 2050-R60B     6,6062    13,1149 

E2 IKEA BLUE no 17 NCS S 3050-R70B    11,6375    11,4541 

E3 IKEA BLUE no 22 NCS S 8010-R70B    11,9423    11,2678 

E4 EBBE BLUE NCS S 2020-R90B     5,2643     3,5391 

E5 IKEA BLUE no 24 NCS S 5030-R90B    13,7909     2,2917 

F1 MAMMUT BLUE NCS S 0540-B10G    11,3764    11,2898 

F2 IKEA PS BLUEGREY NCS S 4010-B30G    10,6503     4,3348 

F3 KVITTER TURQUOISE NCS S 3055-B50G     8,0221    15,0354 

F4 IKEA PS GREEN NCS S 3030-G10Y    18,4488     2,2424 

F5 IKEA GREEN no 34 NCS S 0580-G30Y    14,5594    24,3524 

G1 IKEA GREEN no 28 NCS S 1020-G40Y     6,6281     6,4450 

G2 EDVARD GREEN NCS S 4040-G50Y    24,0871     8,0247 

G3 FAKTUM PAX BACK WHITE NCS S 0505-G80Y     4,8302     7,0086 

G4 IKEA SILVER no 9 NCS S 3005-G80Y     2,7620     2,1909 

G5 JUSSI YELLOW NCS S 2040-G90Y    22,9925     3,9634 

Medel ∆E 10,9189 6,9147 
Totalt medel ∆E 8,9160 

Tabell 3. Färgdifferensen, ∆E, för profilen Gravure samt kurvorna Linear Matte och IKEA 3151. 
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Bilaga 5
Färgdifferens mellan D50 & A, C, D65 samt F1

RUTNR PRODUKTFÄRG PRODUKTFÄRGER ∆ED50 A ∆ED50 C ∆ED50 D65 ∆ED50 F1

A1 IKEA WHITE no 2 NCS S 0500-N 0,5162 0,4230 0,4076 0,4961

A2 IKEA SILVER no 5 NCS S 2000-N 0,3217 0,3746 0,2439 0,3646

A3 IKEA SILVER no 7 NCS S 2500-N 0,2929 0,3025 0,2860 0,3043

A4 IKEA SILVER no 1 NCS S 3000-N 0,2311 0,2943 0,2625 0,2814

A5 LUPPIO GREY NCS S 4000-N 0,1881 0,0970 0,1712 0,1881

B1 IKEA SILVER no 2 NCS S 5000-N 0,2476 0,2304 0,2470 0,2766

B2 BILLY BACK BLACK NCS S 8500-N 0,3865 0,3425 0,2617 0,4130

B3 IKEA BLACK no 1 NCS S 9000-N 0,1643 0,1661 0,2179 0,2269

B4 IKEA YELLOW no 24 NCS S 0570-Y 4,7401 6,7697 4,6662 9,5004

B5 IKEA GREY no 16 NCS S 4502-Y 0,6220 0,7278 0,5615 0,8571

C1 IKEA PS RED NCS S 2070-R 11,5175 5,2624 4,5583 16,9560

C2 IKEA GREY no 17 NCS S 7502-B 0,4292 0,3672 0,2619 0,7371

C3 IKEA GREY no 8 NCS S 2502-G 0,6290 0,3140 0,3103 0,5394

C4 APPL?D YELLOW NCS S 0520-Y10R 2,9537 3,6638 2,5955 5,3246

C5 IKEA YELLOW no18 NCS S 2040-Y20R 4,2963 5,2372 3,4835 8,0911

D1 IKEA ORANGE no 6 NCS S 2070-Y70R 9,3196 5,8751 5,6014 12,0452

D2 KRITTER RED NCS S 1085-Y80R 13,1507 5,8676 4,2956 15,2120

D3 IKEA PS REDBROWN NCS S 4040-Y80R 6,3907 3,8315 2,7163 8,9370

D4 BILLY BACK BROWN NCS S 8505-Y80R 1,2540 0,9741 0,5127 1,5111

D5 IKEA RED No 15 NCS S 2570-Y90R 9,7243 5,0546 3,8617 14,8022

E1 CHILDRENS IKEA LILAC NCS S 2050-R60B 6,0843 4,9772 4,0635 5,0420

E2 IKEA BLUE no 17 NCS S 3050-R70B 8,6694 7,0013 5,6111 8,3057

E3 IKEA BLUE no 22 NCS S 8010-R70B 2,2285 2,1301 1,6455 2,6594

E4 EBBE BLUE NCS S 2020-R90B 2,1483 2,4122 1,7048 3,4499

E5 IKEA BLUE no 24 NCS S 5030-R90B 5,3630 4,8413 3,6534 6,9453

F1 MAMMUT BLUE NCS S 0540-B10G 6,0361 4,8728 3,5121 8,2913

F2 IKEA PS BLUEGREY NCS S 4010-B30G 1,4361 1,2431 0,9862 2,3192

F3 KVITTER TURQUOISE NCS S 3055-B50G 9,5693 4,5809 3,5811 9,4857

F4 IKEA PS GREEN NCS S 3030-G10Y 3,9247 1,3232 1,2843 3,4387

F5 IKEA GREEN no 34 NCS S 0580-G30Y 8,9811 3,7772 3,5539 6,0640

G1 IKEA GREEN no 28 NCS S 1020-G40Y 1,7947 1,6475 1,0995 2,1606

G2 EDVARD GREEN NCS S 4040-G50Y 2,4478 2,8478 1,8964 3,5609

G3 FAKTUM PAX BACK WHITE NCS S 0505-G80Y 1,6046 1,2466 0,9375 1,3762

G4 IKEA SILVER no 9 NCS S 3005-G80Y 1,1995 1,2120 0,9080 1,3909

G5 JUSSI YELLOW NCS S 2040-G90Y 5,1695 5,0946 3,9913 6,4143

Medel ∆E 3,8295 2,7252 2,1129 4,7991

Tabell 4. Färgdifferensen, ∆E, under standardbelysning A, C, D65 och F1. Referensbelysningen är
standard-belysning D50.
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Bilaga 6 
Determinantberäkning av färgomfångets volym 
Målprofilen: IKEA Gravure  
Kurva: Linear Matte 
Tetraeder A med hörnpunkterna W R K M 

96,20 20,73 3,52 1 
43,03 57,51 47,82 1 
21,86 -1,73 9,20 1 

det A= 

38,41 57,18 32,91 1 

= 63 148 enheter 

Volymen VA=1/6 x det A =10 525 enheter 

Tetraeder B med hörnpunkterna W M K B 
96,20 20,73 3,52 1 
38,41 57,18 32,91 1 
21,86 -1,73 9,20 1 det B= 

25,70 3,13 -38,42 1 

= 196 540 enheter 

Volymen VB=1/6 x det B = 32 756 enheter 

Tetraeder C med hörnpunkterna W B K C 
96,20 20,73 3,52 1 
25,70 3,13 -38,42 1 
21,86 -1,73 9,20 1 det C= 

42,22 -33,99 -33,90 1 

= 146 570 enheter 

Volymen VC=1/6 x det C = 24 428 enheter 

Tetraeder D med hörnpunkterna W C K G 
96,20 20,73 3,52 1 
42,22 -33,99 -33,90 1 
21,86 -1,73 9,20 1 det D= 

38,49 -63,15 34,58 1 

= 281 310 enheter 

Volymen VD=1/6 x det D = 46 885 enheter 

Tetraeder E med hörnpunkterna W G K Y 
96,20 20,73 3,52 1 
38,49 -63,15 34,58 1 
21,86 -1,73 9,20 1 det E= 

82,36 2,01 95,89 1 

= 422 230 enheter 

Volymen VE=1/6 x det E = 70 372 enheter 

Tetraeder F med hörnpunkterna W Y K R 
96,20 20,73 3,52 1 
82,36 2,01 95,89 1 
21,86 -1,73 9,20 1 det F= 

43,03 57,51 47,82 1 

= 402 200 enheter 

Volymen VF=1/6 x det F = 67 034 enheter 

Totala volymen VT = VA+VB+VC+VD+VE+VF= 252 000 enheter 
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Bilaga 7 
Determinantberäkning av färgomfångets volym 
Målprofilen: IKEA Gravure  
Kurva: IKEA 3151 
Tetraeder A med hörnpunkterna W R K M 

78,42 -0,90 6,48 1 
40,86 52,11 29,75 1 
31,22 -3,78 2,26 1 

det A= 

39,09 53,73 19,04 1 

= 29 714 enheter 

Volymen VA=1/6 x det A = 4 952,4 enheter 

Tetraeder B med hörnpunkterna W M K B 
78,42 -0,90 6,48 1 
39,09 53,73 19,04 1 
31,22 -3,78 2,26 1 det B= 

28,43 -1,88 -28,60 1 

= 83 969 enheter 

Volymen VB=1/6 x det B = 13 995 enheter 

Tetraeder C med hörnpunkterna W B K C 
78,42 -0,90 6,48 1 
28,43 -1,88 -28,60 1 
31,22 -3,78 2,26 1 det C= 

39,61 -18,24 -24,24 1 

= 24 294 enheter 

Volymen VC=1/6 x det C = 4 049,1 enheter 

Tetraeder D med hörnpunkterna W C K G 
78,42 -0,90 6,48 1 
39,61 -18,24 -24,24 1 
31,22 -3,78 2,26 1 det D= 

36,45 -27,67 9,82 1 

= 36 150 enheter 

Volymen VD=1/6 x det D = 6 025 enheter 

Tetraeder E med hörnpunkterna W G K Y 
78,42 -0,90 6,48 1 
36,45 -27,67 9,82 1 
31,22 -3,78 2,26 1 det E= 

71,68 0,07 55,59 1 

= 57 268 enheter 

Volymen VE=1/6 x det E = 9 544,6 enheter 

Tetraeder F med hörnpunkterna W Y K R 
78,42 -0,90 6,48 1 
71,68 0,07 55,59 1 
31,22 -3,78 2,26 1 det F= 

40,86 52,11 29,75 1 

= 128 030 enheter 

Volymen VF=1/6 x det F = 21 338 enheter 

Totala volymen VT = VA+VB+VC+VD+VE+VF= 59 904 enheter 

 

 




