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Examensarbetets mål är att undersöka de tekniska aspekter som innefattas i katalogframtagande samt att
ta fram en produktkatalog åt Westerbergs Repslageri. Företagets syfte med katalogen är att
marknadsföra deras nya varumärke Swedish Rope samt att användas som försäljningsunderlag. Eftersom
katalogen ska användas vid försäljning är det viktigt att produktbildernas färger överensstämmer så bra
som möjligt med verkligheten. 

För att få rätt färger i produktbilderna krävs god förståelse inom färghantering. Varje enhet såsom
kamera, bildskärm och skrivare tolkar färger på sitt eget sätt vilket medför problem vid bibehållandet av
ursprungsfärgerna i den grafiska processen. Korrekt färgåtergivning kräver väl kalibrerade enheter med
profiler och ett färghanteringssystem som sköter konverteringen mellan dessa enheters olika
färgomfång.

En effektiv kommunikation med produktkatalogens läsare fås genom att anpassa layout och innehåll till
dess målgrupp. Genom att kombinera typografi, bilder, layout och konstnärligt gestaltande på ett bra sätt
kan en god visuell kommunikation erhållas.

Rapporten beskriver produktionsflödet från fotografering i fotostudio till tryckt katalog. I detta flöde
ingår digitalfotografering, bildbehandling, layout och tryckförberedelser. 

Genom teoretiska studier, utförda tester och visuell bedömning har följande slutsatser fastställts:

- För en god färgåtergivning bör belysningskällor med samma färgtemperatur användas.
Färgtemperaturen kompenseras genom anpassade profiler som är framtagna för det specifika
ljusförhållandet.
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Sammanfattning 
Examensarbetets mål är att undersöka de tekniska aspekter som 
innefattas i katalogframtagande samt att ta fram en produktkatalog åt 
Westerbergs Repslageri. Företagets syfte med katalogen är att 
marknadsföra deras nya varumärke Swedish Rope samt att användas som 
försäljningsunderlag. Eftersom katalogen ska användas vid försäljning är 
det viktigt att produktbildernas färger överensstämmer så bra som möjligt 
med verkligheten.  
 
För att få rätt färger i produktbilderna krävs god förståelse inom 
färghantering. Varje enhet såsom kamera, bildskärm och skrivare tolkar 
färger på sitt eget sätt vilket medför problem vid bibehållandet av 
ursprungsfärgerna i den grafiska processen. Korrekt färgåtergivning 
kräver väl kalibrerade enheter med profiler och ett färghanteringssystem 
som sköter konverteringen mellan dessa enheters olika färgomfång. 
 
En effektiv kommunikation med produktkatalogens läsare fås genom att 
anpassa layout och innehåll till dess målgrupp. Genom att kombinera 
typografi, bilder, layout och konstnärligt gestaltande på ett bra sätt kan en 
god visuell kommunikation erhållas. 
 
Rapporten beskriver produktionsflödet från fotografering i fotostudio till 
tryckt katalog. I detta flöde ingår digitalfotografering, bildbehandling, 
layout och tryckförberedelser.  
 
Genom teoretiska studier, utförda tester och visuell bedömning har 
följande slutsatser fastställts: 
 

• För en god färgåtergivning bör belysningskällor med samma 
färgtemperatur användas. Färgtemperaturen kompenseras genom 
anpassade profiler som är framtagna för det specifika ljusförhållandet. 

• En fullständigt korrekt färgöverensstämmelse kan aldrig fås genom hela 
produktionsflödet. Detta beror på att alla enheter har en begränsad 
förmåga att reproducera färger. Eftersom färger konverteras mellan olika 
enheters färgomfång kan inte de exakta färgerna reproduceras. 

• Alla enheter i den grafiska processen ska ha anpassade profiler och vara 
kalibrerade för att få en så god färgåtergivning som möjligt. 

• Materialet som skickas till tryckeriet ska vara anpassat efter tryckeriets 
specifika krav angående filformat, teckensnitt, bildseparation och utfall.    
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
Abstract 
The goals of this thesis are to examine the technical aspects of catalogue 
production and to create a product catalogue for Westerbergs Repslageri.  
The company’s purpose with this catalogue is to market their new brand 
Swedish Rope and use it as a ground for sales. Since the catalogue is to 
be used for sales, it is important that the colors of the products in the 
catalogue are as authentic as possible.  
 
To achieve correct colors in the product images, a good understanding in 
color management is needed. Every unit, such as camera, computer 
screen and printer, interprets colors in its own way, which leads to 
complications in maintaining the original color during the process. 
Accurate color interpretation demands well calibrated units with profiles 
and a color management system to handle the converting between the 
different color gamuts of the units.  
 
An effective communication with the catalogue readers is reached by 
adjusting the layout and the information to the target group. By 
combining typography, images and layout with an artistic approach a 
good visual communication is achieved.    
  
The thesis describes the production flow from studio photography to the 
printable catalogue. The flow includes digital photography, image 
processing, layout and print preparation. 
 
The following conclusions have been made through theoretical studies, 
practical trials and visual assessment: 

• To get good color reproduction, lighting sources with the same color 
temperature should be used. The color temperature is compensated with 
adjusted profiles, developed for the specific lighting condition. 

• A perfect color reproduction can never be reached throughout the entire 
production flow. This is due to the different units limited ability to 
reproduce colors. Since the colors are converted between the color 
gamuts of the units, the exact color can never be reproduced.   

• Every unit in the process should have profiles that are adjusted and 
calibrated in order to produce a color as similar to the original as possible. 

• The printer has specific demands regarding format, fonts and separation 
of colors.  
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1 Inledning 
I en produktkatalog är det viktigt att produktbildernas färger 
överensstämmer med produkternas verkliga färger så bra som möjligt. 
För att få ett bra resultat är det många faktorer som måste beaktas 
exempelvis ljussättning vid fotografering, färgöverföring mellan olika 
produktionsfaser och kalibrering av produktionsflödets enheter. Det finns 
också begränsningar när produktens färger ska reproduceras via en 
tryckpress med de fyra processfärgerna cyan, magenta, gul och svart.  
 
Westerbergs Repslageri kommer med hjälp av katalogen att 
marknadsföra deras nya varumärke Swedish Rope. Katalogen kommer att 
användas som hjälpmedel vid försäljning och kunder kommer att beställa 
produkter utifrån hur de ser ut på bilderna. Därför är det viktigt att 
färgerna på bilderna överensstämmer med hur produkterna ser ut i 
verkligheten.  
 

1.1 Syfte och mål 
Under examensarbetet ska en fullständig produktkatalog åt Westerbergs 
Repslageri tas fram. Dessutom ska de tekniska aspekter som innefattas av 
katalogproduktion utredas. Framförallt kommer färghanteringen i 
produktionsflödet att undersökas. Detta för att optimera färghanteringen 
mellan alla enheter som används vid katalogproduktion. För att få 
färgerna i det tryckta resultatet att överensstämma med verkligheten så 
bra som möjligt kommer färghanteringen att utredas och beskrivas med 
en omfattande teoridel. 
 

1.2 Rapportens disposition 
Rapporten är indelad i tre delar, teoretisk bakgrund, utförande och 
diskussion. Den teoretiska bakgrunden behandlar fakta om de moment 
som innefattas i katalogframtagning. I utförandedelen redogörs och 
motiveras det arbete som utförts. I rapportens avslutande del diskuteras 
framtida utveckling, slutsatser och utvärdering av katalogframtagandet.  
 

1.3 Begränsningar 
Examensarbetet behandlar produktionsflödet från fotografering till 
granskning av förprovtryck. Rapporten utreder ej vad som sker med 
färgerna efter förprovtrycket. 

1.4 Katalogens syfte och mål 
Westerbergs repslageri har som målsättning att katalogen ska underlätta 
och utöka försäljningen. Katalogen ska vara funktionell och presentera 
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företagets artiklar med nödvändig artikelinformation. Den ska kunna 
tryckas på tryckeri, presenteras digitalt på hemsida samt fungera för 
utskrift på företagets egna färgskrivare. Westerbergs Repslageri ska med 
hjälp av denna katalog lansera deras nya varumärke Swedish Rope.  
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2 Färg 
När elektromagnetiska vågor med våglängder mellan 385nm och 705nm 
träffar ögats näthinna upplevs detta som färg. Detta är känt som ljusets 
synliga spektrum. Färgen som ögat uppfattar beror på det infallande 
ljusets våglängd. Ett objekt som reflekterar samtliga våglängder uppfattas 
som vit medan ett objekt som absorberar allt ljus uppfattas som svart. I en 
spektralfördelning kan vi se hur ett färgat föremål reflekterar ljuset för 
varje våglängd, se figur 2.1. [8] 
 

 
Figur 2.1 Spektralfördelning som visar en blåaktig färg 

 

2.1 Ögats perception 
När ljuset träffar ögats näthinna sänds nervsignaler till hjärnan via 
synnerven. Ögat har två ljusreceptorer, stavar och tappar, som är 
avgörande för hur människan uppfattar färger. Stavar är känsliga för ljus 
och används vid mörkerseende medan tappar används då belysningen är 
god. Tapparna bestämmer vilken färg ögat uppfattar. Det finns tre olika 
sorters tappar som är känsliga för rött, grönt respektive blått ljus. Dessa 
tappar kallas för L-, M- och S-tappar och är känsliga för långa, mellan 
respektive korta våglängder. Färger uppfattas genom en kombination av 
dessa och beskrivs matematiskt med hjälp av tristimulusteorin, se 
ekvation 2.1. [11] 
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Ekvation 2.1 

 
Där )(λI är våglängdsfördelningen för det infallande ljuset och )(λs , 

)(λm och )(λl  är känslighetsfunktionerna för de tre tapparna. S, M och L 
är de tre beräknade nervsignalerna. [7] [19] 
 

2.2 Färgrymd 
Tristimulusbeskrivningen av en färg gör att den kan beskrivas i tre 
dimensioner. Varje färg kan beskrivas av en koordinat i rymden genom 
att dess värden ritas ut i förhållande till de tre stimulusaxlarna. Rymden 
som spänns upp av dess axlar kallas färgrymd. Färgrymden är 
omfattningen av färger som teoretiskt kan skapas av ett visst system. 
 
Oftast skiljer sig färgrymderna från varandra beroende på vilken enhet 
som använder dem. De är med andra ord enhetsberoende. Samma 
färgkombination ger sällan exakt samma visuella färg på exempelvis två 
olika bildskärmar utan för varje enhet så skiljer sig utseendet på 
färgrymderna. Både RGB och CMYK är exempel på enhetsberoende 
färgrymder där resultatet beror på enheten. I en enhetsoberoende 
färgrymd exempelvis de olika CIE-färgrymderna ger samma kombination 
av färgvärden exakt samma visuella färg. En enhetsoberoende färgrymd 
krävs vid konvertering mellan två enhetsberoende färgrymder exempelvis 
vid konvertering från en RGB- till en CMYK-färgrymd. [16] 
 

 Arbetsfärgrymd 
En arbetsfärgrymd är en färgrymd som används av exempelvis en kamera 
eller ett bildbehandlingsprogram. En arbetsfärgrymd är en plats där 
färgerna hanteras internt. Arbetsrymden ska vara tillräckligt stor så att 
produktionsflödets alla enheters färgomfång får plats i arbetsfärgrymden. 
Dock bör den inte vara för stor så att färger som hamnat utanför 
färgrymden tvingas konverteras in i färgrymden vid utskrift, tryckning 
eller visning på bildskärm. Den arbetsfärgrymd som är bäst lämpad är en 
färgrymd som är så liten som möjligt men ändå täcker in samtliga färger 
som kan användas av produktionsflödet. [16] 
 

2.3 Färgomfång 
En enhets färgomfång är mängden färger som enheten kan reproducera 
utifrån de primärfärger som enheten har. Färgomfånget är precis som 
färgrymder tredimensionella och vanligtvis används något av de 
enhetsoberoende färgsystemen för att visualisera färgomfånget. Det är 
även möjligt att visa en tvådimensionell bild av färgomfånget där ingen 
hänsyn till ljusheten tas, se figur 2.2.  
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Figur 2.2 Färgomfång för färgsystemen RGB och CMYK 

 

2.4 Färgåtergivning 
Färgåtergivning kan ske på två olika sätt, additivt och subtraktivt. Additiv 
färgblandning innebär att en genomlysning av mediet sker, som på 
exempelvis en bildskärm eller en tv. En subtraktiv färgblandning 
förekommer i alla typer av reflekterande media exempelvis tryckt 
material. [11] [15] 

 Additiv färgblandning 
Namnet additiv kommer från att ljus från de tre grundfärgerna rött, grönt 
och blått adderas för att blanda nya färger. En additiv färgblandning har 
en svart yta som bas. Denna yta belyses därefter med ljus i 
primärfärgerna rött, grönt och blått. Vid en blandning av två primärfärger 
skapas sekundärfärgerna cyan, magenta och gul. Blandas alla tre 
primärfärgerna fås en vit färg, se figur 2.3. 

 

 
Figur 2.3 Den additiva färgblandningens primärfärger röd, grön och blå samt färgerna 

cyan, magenta, gul och vit som skapas av en blandning av primärfägerna 
 
 
Det vita ljuset består av ljus med samtliga synliga våglängder. Det gör att 
ögat inte kan skilja de olika nyanserna åt och ljuset uppfattas som vitt.  
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 Subtraktiv färgblandning 
Subtraktiv färgblandning kan beskrivas som en inverterad additiv 
färgrymd. En subtraktiv färgblandning använder en vit yta som bas. Ur 
den vita ytan, som består av ljus från alla våglängder filtreras därefter 
vissa våglängder bort. De tre primärfärgerna i subtraktiv färgblandning 
cyan, magenta och gul används för att absorbera bort vissa våglängder ur 
det vita ljuset. Blandning av två primärfärger ger sekundärfärgerna röd, 
grön och blå. Blandas alla tre primärfärgerna så har alla synliga 
våglängder subtraherats bort och ytan uppfattas som svart, se figur 2.4. 
 

 
Figur 2.4 Den subtraktiva färgblandningens primärfärger cyan, magenta och gul samt 

färgerna röd, grön, blå och svart som skapas av en blandning av primärfägerna 
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3 Färgsystem 
Vid beskrivning av färger är det viktigt att på något sätt kunna definiera 
de olika färgerna. För att kunna göra detta används olika färgsystem. Det 
finns ett flertal olika färgsystem uppbyggda på olika sätt och med 
skiftande användningsområden. Vissa av systemen utgår ifrån hur ögat 
uppfattar färger, andra hur tryckfärg blandas och vissa bygger på exakta 
fysikaliska beskrivningar av färger.  
 
Olika färgsystem har olika stora färgrymder vilket innebär att 
omfattningen färger som kan skapas av ett visst färgsystem varierar. En 
större färgrymd leder till att färgsystemet kan beskriva och skapa fler 
färger än ett färgsystem med en mindre färgrymd. Nedan följer en 
presentation av färgsystemen RGB, CMYK, NMI och CIE-systemen. [8] 
 

3.1 RGB 
RGB är ett additivt färgsystem där de olika färgerna anges med hjälp av 
intensitetsvärden för de tre olika primärfärgerna rött, grönt och blått. Det 
är möjligt att visualisera färgsystemet som en kub där origo (0,0,0) 
representerar svart och där dess motsatta hörn (1,1,1) representerar vitt. 
De tre axlarna i kuben representeras av de tre delfärgerna rött, grönt och 
blått. Figur 3.1 visar vilka kombinationer av RGB som ger 
sekundärfärgerna cyan, magenta och gul. Blandas alla tre primärfärger 
erhålls färgen vit. [13]  

 
Figur 3.1 RGB-systemet med de tre koordinaterna rött, grönt och blått 

 
RGB används på TV-apparater och bildskärmar. Dessa återger färg 
genom att avge ljus. Återges inget ljus så är bildytan svart. Genom att 
belysa bildskärmen med olika intensitetsvärden av de tre ljuskällorna rött, 
grönt och blått skapas olika färger och blandningen av de tre ljuskällorna 
ger varje liten del av ytan dess färg. RGB är ett enhetsberoende 
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färgsystem vilket innebär att samma RGB-värden inte ger samma kulör 
på alla enheter utan den färg som visas beror på utenheten.  
 

3.2 CMY/CMYK 
CMY är ett subtraktivt färgsystem som används av skrivare och 
tryckpressar. Vid tryckning så blandas de tre tryckfärgerna cyan, magenta 
och gul. Dessa tryckfärger filtrerar eller subtraherar bort det infallande 
vita ljuset som innehåller våglängder från hela det synliga spektrumet. En 
otryckt yta reflekterar mediets egen färg, vitt om tryckmediet är ett vitt 
papper. 
 
På samma sätt som RGB illustreras CMY av en kub. Eftersom CMY är 
ett subtraktivt färgsystem så representerar origo vitt medan dess motsatta 
hörn representerar svart. De tre axlarna representeras av tryckfärgerna 
cyan, magenta och gul. Desto mer färg som läggs på en yta desto mörkare 
blir den. Figur 3.2 visar hur primärfärgerna CMY används för att skapa 
färgerna röd, grön blå och svart. [13]  
 

 
Figur 3.2 CMY-systemet med de tre koordinaterna cyan, magenta och gult 

 
Som utgångspunkt för färgåtergivningen används färgen på tryckmediet 
och därefter läggs färger till på detta. På så sätt tvingas det vita dagsljuset 
att gå genom de tryckfärger som lagts på pappret. När det vita ljuset 
passerar genom tryckfärgen så absorberas vissa av ljusets våglängder bort. 
Genom att lägga på olika mycket av varje tryckfärg C,M,Y så filtreras de 
icke önskvärda våglängderna bort ur det vita ljuset. På detta sätt kan de 
flesta synliga färgerna erhållas. Läggs en blandning med full intensitet av 
de tre tryckfärgerna CMY på tryckmediumet så ska i teorin alla färger 
absorberas bort och mediet ska uppfattas som svart. Dock är inte de 
färger som används för tryck ideala eftersom de inte klarar av att 
fullständigt filtrera bort det synliga ljuset. Istället för att få en svart kulör 
så erhålls istället en brunaktig kulör. För att kunna trycka svart har därför 
just svart lagts till bland tryckfärgerna. CMY-systemet har förvandlats till 
CMYK där K står för blacK. Dessutom blir det billigare att enbart trycka 
svart istället för att trycka de övriga tre färgerna på varandra.  
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I likhet med RGB är CMYK enhetsberoende. CMYK-systemet har en 
mindre färgrymd än RGB-systemet. Därför kan inte lika många färger 
skapas vid tryckning mot vad som är möjligt att visa på en bildskärm.  
 

3.3 NMI 
NMI står för nyans, mättnad och intensitet. NMI är ett färgsystem som 
liknar ögats förmåga att uppfatta färger, vilket underlättar arbetet med 
färger i datorer. Nyans är den egenskap som urskiljer färgen från andra 
färger såsom blå eller grön. Mättnad bestäms av styrkan eller renheten 
hos färgen och intensiteten är betäckningen på hur ljus eller mörk färgen 
är. Färgsystemet bygger på en cylindermodell där centrumaxeln anger 
färgernas intensitet se figur 3.3. Det horisontella avståndet från centrum 
anger kulörens mättnad och utifrån omkretsen fås färgens nyans. [17] 
 

 
Figur 3.3 NMI-systemet 

 

3.4 CIE 
CIE, internationella belysningskommissionen har arbetat fram ett antal 
system för att beskriva färger på enhetsoberoende sätt. Dessa system 
utgår från att färgintrycket bestäms av ljusets färgegenskaper, det belysta 
materialets färgegenskaper och betraktarens färguppfattning. Betraktarens 
färguppfattning varierar från individ till individ och det bestämdes därför 
att det skulle finnas en standardobservatör vars färguppfattning skulle 
kunna beskrivas i siffror. Standardobservatören utgörs av ett genomsnitt 
av färguppfattningen hos en referensgrupp som testades under 1930-talet. 
I dessa försök upptäcktes att det mänskliga färgseendet kan beskrivas i tre 
känslighetskurvor, tristimulusvärden. Genom att kombinera 
standardobservatörens uppfattning av färger med ljusets egenskaper och 
det belysta materialets färgegenskaper så kan en mycket god 
färgangivning erhållas.  
 
Försöket som genomfördes baserades på att en testperson tittade på 
en delad skärm. Ena halvan av skärmen belystes med färgat ljus från en 
referenslampa. På den andra halvan användes tre monokromatiska 
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ljuskällor i färgerna rött, grönt och blått. Testpersonen skulle sedan 
blanda ljuset från de tre färgade ljuskällorna till dess att det blandade 
ljuset upplevdes som identiskt med ljuset från referenslampan. Genom att 
upprepa experimentet med olika testpersoner och flera referensfärger med 
samma intensitet kunde slutligen en standardobservatör som speglade 
testpersonernas medelvärden tas fram. [8] [10] 
 

 CIE-XYZ 
På dessa mätningar tillämpades därefter matematiska metoder som 
resulterade i tre värden X,Y och Z, se ekvation 3.1. [13] 
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Ekvation 3.1 

 
R(λ) är reflektansen, I(λ) är det infallande ljusets våglängdsfördelning 
och x(λ), y(λ), z(λ) är färgmatchningsfunktionerna. Med hjälp av k 
normaliseras ekvationerna så att en helt vit yta alltid ska ge Y=100. 
 
Dessa koordinater är grundkoordinaterna i CIE-systemet och heter CIE-
XYZ. Det är dock inte så vanligt att färgsystemet CIE-XYZ används då 
det bland annat finns ett antal färger i detta system som ögat inte kan 
uppfatta. Arbetet med CIE-koordinater har fortsatt och förbättrats och det 
finns två varianter av CIE-XYZ som oftare används inom den grafiska 
branschen, CIE-xyY och CIE-LAB.  
 

 CIE-xyY 
CIE-xyY räknas fram direkt ur CIE-XYZ och används ofta för att 
illustrera färger utan hänsyn till ljuset. x och y är färgens 
kromaticitetskoordinater, se ekvation 3.2. [7] 
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Värdet Y i xyY är detsamma som Y-värdet i XYZ och anger färgens 
ljushet. Värdena x och y beskriver färgen och dessa kan ritas ut i ett så 
kallat kromaticitetsdiagram. Detta diagram är tvådimensionellt och har en 
konstant intensitet, Y.  
 
Diagrammet representerar ögats känslighetsområde, från de kortaste 
våglängderna 385nm till de längsta 705nm. Diagrammets tre hörn utgörs 
av ögats tappar som är känsliga för färgerna rött, grönt och blått. Det är 
möjligt att rita ut enheters begränsningsområden i ett 
kromaticitetsdiagram vilket ger en bra visualisering av olika enheters 
färgomfång.  
 

 CIE-LAB 
CIE-LAB är en vidareutveckling av CIE-XYZ. CIE-LAB är bättre 
anpassat utifrån människans färguppfattning. Skillnaden mellan systemen 
är att i CIE-LAB uppfattar ögat en viss förflyttning i färgrymden som en 
lika stor förändring i färg oavsett vart i färgrymden förändringen gjorts. 
Det är just denna så kallade perceptuella likformighet som gjort att CIE-
LAB är det CIE-system som till största delen används inom grafisk 
tillämpning. LAB-värdena räknas fram enligt ekvation 3.3. 
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4 Färghantering 
Färger som visas på skärmen kan vid utskrift se helt annorlunda ut. Detta 
beror på att alla enheter i den grafiska processen har sitt eget sätt att 
hantera färger. Med hjälp av profiler och färghanteringssystem kan den 
grafiska processen optimeras och presentera färger på olika enheter med 
en bra färgöverensstämmelse. 
 

4.1 Profiler 
Varje enhet har en egen profil som används av färgmodulen för att utföra 
färgkonverteringen. I en skrivarprofil representeras CMYK-värden i en 
kolumn av CIE-värden i en annan kolumn. Finns exakta profiler för 
bildskärmens RGB-rymd och skrivarens CMYK-rymd är det möjligt att 
med hjälp av färghanteringsmodulen konvertera färger mellan de olika 
färgsystemen, se figur 4.1. [10] 
 
 Det finns tre olika typer av profiler: 
• Källprofiler, såsom kameraprofil och skannerprofil, beskriver varifrån 

en färg kommer. Dessa används vid konvertering från ett 
enhetsberoende till ett enhetsoberoende färgsystem 

• Bildskärmsprofiler beskriver förhållandet mellan ett enhetsoberoende 
färgsystem och bildskärmens enhetsberoende färgsystem  

• Målprofiler, såsom skrivare och tryckpress, beskriver hur färgen ska 
återges på en utenhet. Målprofiler används vid konvertering från ett 
oberoende till ett enhetsberoende färgsystem 

 

 
Figur 4.1 Enheterna kommunicerar med hjälp av en enhetsoberoende färgrymd 

 
För att få en bra färgåtergivning bör en bild fotograferad med 
digitalkamera konverteras, med hjälp av en anpassad kameraprofil, från 
RGB till en enhetsoberoende färgrymd. Därefter konverteras bilden till 
CMYK med hjälp av en anpassad skrivarprofil innan den skrivs ut. 
  

4.2 Kalibrering 
För att alla enheter ska visa färger på ett korrekt sätt krävs det att de 
kalibreras. Detta görs på olika sätt beroende på vilken enhet det är. För en 
bildskärm mäts ljusstyrka och färgegenskaper som sedan justeras för att 
uppfylla önskade värden. Vid tryckprocessen mäts färger på pappret 
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under givna förutsättningar vad gäller typ av papper och rastertäthet. 
Genom dessa mätningar går det sedan att bestämma vilken färgnivå som 
ska användas vid tryckning för att få det önskat resultatet. [10] 
 

4.3 Karaktärisering 
När kalibreringen är utförd kartläggs sambandet mellan enhetens 
färgmodell och ett enhetsoberoende färgsystem. Skrivarens färgmodell i 
CMYK eller bildskärmens i RGB jämförs alltså med ett oberoende 
färgsystem såsom CIE-LAB. När karaktärisering är utförd resulterar detta 
i en profil. [10] 
 

4.4 Färghanteringssystem 
En enhet såsom kamera, bildskärm och skrivare har ett eget sätt för att 
beskriva färger. Det är därför viktigt att ha ett system som kan tolka 
samtliga dessa enheters färgegenskaper så att färgerna kan representeras 
korrekt på samtliga enheter. Med ett färghanteringssystem är det möjligt 
att beskriva enheternas färgegenskaper på ett enhetsoberoende sätt. Med 
ett bra färghanteringssystem och exakta profiler är det möjligt att försäkra 
sig om att den färg som visas på skärmen är snarlik den färg som skrivs ut 
på skrivaren. [10] [15] 
 

 International Color Consortium 
International Color Consortium, ICC, är ett samarbete mellan flera stora 
tillverkare av program och maskinvara. Samarbetet går ut på att skapa ett 
färghanteringssystem som fungerar för alla enheter. Det är sedan upp till 
tillverkarna att implementera detta i sina produkter. Ett av företagen som 
kommit längst inom området är Apple computer som har implementerat 
ett färghanteringssystem i operativsystemet. På detta vis behöver inte 
programutvecklare lägga ner tid och pengar på att få programmens 
färghantering att fungera sinsemellan. Apple kallar sitt ICC-baserade 
färghanteringssystem för ColorSync. Även Microsoft har tagit fram ett 
ICC-baserat färghanteringssystem för Windows-miljö som de kallar 
Image Color Management, ICM. [10] 
 
Det ICC baserade färghanteringssystemet, CMS (Color Management 
System), består av tre delar 
 
• PCS, Profile Connection Space, är den enhetsoberoende färgrymd 

som används i ICC-systemet. Den representeras av antingen CIE-
LAB eller CIE-XYZ med D50 som vitpunkt 

 
• CMM, Color Management Module, tolkar enheternas profiler och ger 

instruktioner om hur konverteringar mellan olika enheter ska gå till. 
Konvertering av färgvärden sker från källenhetens färgrymd till den 
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enhetsoberoende färgrymden PCS och därefter till målenhetens 
färgrymd 

 
• ICC-profiler som beskriver de olika enheternas egenskaper och förser 

färghanteringsmodulen, CMM, med den information som behövs vid 
färgkonverteringen [8] 

 

4.5 Färgkonvertering 
Om en färg ska konverteras och dess käll- och målfärgomfång skiljer sig 
åt måste en färgkonvertering mellan de två färgomfången ske. Det finns 
två olika typer av konverteringar. Den ena är gamut clipping och i denna 
ändras endast de färger som ligger utanför färgomfånget. Den andra 
metoden kallas gamut compression och där komprimeras alla färger i 
källfärgrymden. ICC definierar fyra olika konverteringsmetoder. Nedan 
följer de fyra metoderna. Figur 4.2 visar sex olika färger som ska 
konverteras för att kunna skrivas ut på skrivare som har ett mindre 
färgomfång än arbetsfärgrymden. [8] [15] 
 

 
Figur 4.2 Färgerna i den vita källprofilen ska skrivas ut på en skrivare, vars färgomfång 

representeras av den gula triangeln 
 

 Perceptuell konvertering 
Denna metod används främst vid konvertering av fotografiska bilder. De 
relativa avstånden mellan olika färger bibehålls vid denna typ av 
konvertering. Källenhetens färgomfång komprimeras så att det får plats i 
målenhetens färgomfång. Färger som ligger utanför enhetens färgrymd 
flyttas in i färgrymden men även färger som från början låg innanför 
färgrymden flyttas. Detta för att färgskillnaderna som fanns i 
arbetsfärgrymden även finns kvar efter konverteringen.  
 

 
Figur 4.3 Färgerna i arbetsfärgrymden komprimeras proportionerligt så att de får plats i 

målfärgomfånget 
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 Absolut konvertering 
Färgerna utanför målenhetens färgomfång flyttas in medan färgerna 
innanför behåller sina positioner. Nyansskillnaderna mellan färger 
utanför färgromfånget och de precis innanför försvinner. Denna metod 
används när det är viktigt att återge kulörerna så exakt som möjligt, 
exempelvis vid färgåtergivning av logotyper eller vid förprovtryck.  
 

 
Figur 4.4 De färger utanför målfärgomfånget flyttas in till det närmaste värdet i 

färgomfånget 
 

 Relativ konvertering 
Det relativa avståndet mellan två färger utanför enhetens färgrymd 
bibehålls när de flyttas in. Ljusheten i de kulörer som flyttas in bibehålls 
och de konverteras till en färg som är så lik originalfärgen som möjligt. 
De färger som ligger innanför färgrymden bibehåller sina positioner. 
Detta leder till att färgerna som innan konvertering var olika efter 
konvertering kan anta i stort sett samma värden. Relativ konvertering kan 
användas för fotografiska bilder om perceptuell konvertering ger för 
matta färger. 
 

 
Figur 4.5 Färgerna utanför målfärgomfånget skalas proportionerligt in i färgomfånget 

medan de innanför bibehålls 
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 Mättnadskonvertering 
Vid denna typ av konvertering eftersträvas ett resultat med så stor 
mättnad som möjligt. Detta åstadkoms genom att mättnaden bibehålls 
medan det relativa avståndet mellan kulörerna ändras. En 
mättnadskonvertering kan leda till kraftiga färgförskjutningar. 
 

 
Figur 4.6 Det relativa avståndet mellan färgerna ändras då det viktiga i denna typ av 

konvertering är att bibehålla mättnaden 
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5 Fotografering 
Fotografering är konsten att genom ljusets inverkan avbilda ett motiv 
med hjälp av en kamera. En kamera är ett instrument som används för att 
fånga bilder av föremål, personer och deras omgivningar. Kameran 
avbildar verkligheten på ett ljuskänsligt medium. Detta kan ske via 
antingen fotografisk film i traditionella kameror eller via digitala sensorer 
i digitalkameror. För att lyckas med ett bra fotografi behövs en kamera av 
god kvalitet, god ljussättning, ett motiv och en intressant komposition.   
 

5.1 Digitalkamera 
I samtliga digitalkameror finns en sensor som konverterar inkommande 
ljus till elektriska signaler. Kamerorna innehåller ett stort antal fotodioder 
som reagerar på ljusets intensitet. Dessa fotodioder har inte möjligheten 
att avgöra färgen på det inkommande ljuset. För varje fotodiod finns 
därför ett filter som filtrerar ljuset så att kameran kan ta in information i 
de tre kanalerna rött, grönt och blått. Färgvärden för bildens samtliga 
pixlar interpoleras fram från informationen som tagits upp av de olika 
fotodioderna.  
 

5.2 Ljussättning 
För att återge en produkt på bästa sätt bör ljussättningen vid fotografering 
eftersträva att i möjligaste mån likna dagsljuset. Detta eftersom dagsljuset 
ger ett jämnt ljus som människan är van vid. Dagsljuset har en dominant 
ljuskälla, solen. Vid fotografering i studio bör därför en dominerande 
ljuskälla användas, huvudljuset. Ljuset utomhus kastar endast en 
dominerande skugga och det bör även studiobelysningen göra. 
Huvudljuset bör placeras högt med 40-60 graders vinkel mot motivet för 
att efterlikna solljuset så bra som möjligt. 
 
Ögat har förmågan att ställa in sig till att bland annat se detaljer i skugga 
oberoende utav hur pass starkt det direkta solljuset är. Samma möjlighet 
finns dock inte alltid vid fotografering då skuggor kan bli så pass mörka 
att det är svårt att upptäcka strukturer i dessa områden. Ett fyllnadsljus 
som användas för att belysa motivets skuggpartier kan vara till god hjälp. 
Fyllnadsljuset åstadkoms enklast med antingen en extra lampa eller en 
reflexskärm. Det är dock viktigt att fyllnadsljuset inte ger någon egen 
skugga. Genom en låg placering av fyllnadsljuset så minskar risken för 
detta. Vid färgfotografering är det extra viktigt att ha tillräckligt belysta 
skuggor för annars uppstår lätt färgstick i fotografierna. Ett färgstick 
innebär att bilden har en felaktig färgbalans vilket ger en felaktig 
skiftning åt en viss färg. 
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Vid produktfotografering är det viktigt att få en djupverkan i bilden så att 
föremålen bibehåller dess tredimensionella form. Ett enkelt sätt att 
åstadkomma denna tredimensionella form är att återspegla föremålets 
form i skuggans form så att föremålet blir lättare att känna igen. [18] 
 

5.3 Studiobelysning 
Vid inomhusfotografering bör antingen blixtljusbelysning eller 
glödlampor användas. Fördelen med blixtljus är att de kan användas 
tillsammans med dagsljus antingen som huvudljus eller som 
kompletterande ljus. Detta är möjligt eftersom färgtemperaturen för dessa 
båda ljuskällor är densamma. Vid användning av glödlampsbelysning är 
det ej möjligt att kombinera ljuset med dagsljus då dessa ljuskällor har 
olika färgtemperatur och därmed olika färg. Dessutom måste bilder tagna 
i glödlampsbelysning vitbalanseras för att undvika en felaktig 
färgåtergivning. Ett motiv belyst med glödlampsljus och fotograferad 
med vanlig dagsljusinställning kommer att visa ett varmt orange färgstick. 
[2] 
 
Vid studiofotografering är vita väggar och tak att rekommendera dels för 
att de fungerar som reflektorer av ljuset men även för att de inte lämnar 
oönskade färgstick. Ett rum med högt till tak är att föredra då det medger 
hög placering av belysningen. [18] 
 

5.4 Färgtemperatur 
Allt ljus har olika färger. Utomhusljus har en kall blåaktig ton medan det 
ljus vi ser inomhus från lampor har en varmare ton som går mot gul-rött. 
Ögat har en förmåga att ställa in sig så att ljusets färg neutraliseras. 
Denna förmåga finns inte i kameror och därför måste en kompensering i 
förhållande till ljuset ske vid fotografering.  
 
Det är möjligt att mäta ljusets färg, dess färgtemperatur. Temperaturen 
mäts i Kelvin (K) där låga färgtemperaturer ger varma färger medan en 
hög färgtemperatur ger kalla färger. Det som definierar färgtemperaturen 
är färgen på det ljus en absolut svart kropp strålar ut när den upphettas till 
olika temperaturer.  
 
Färgtemperaturen 5500K motsvarar neutralt dagsljus och det är för denna 
temperatur som de flesta kameror är inställda. Används en annan 
belysning än dagsljuset vid fotografering bör en kompensering av 
vitbalansen ske för att undvika färgstick. Om ett flertal ljuskällor med 
olika färgtemperatur används kan det vara svårt att få en bra 
ljuskompensering. I värsta fall uppstår färgstick i bilderna om flera olika 
typer av ljuskällor används. [7] [14] 
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5.5 Komposition 
För att skapa ett lyckat fotografi måste något slags samband mellan de 
olika föremålen i kompositionen etableras. Detta kan skapas genom att 
bygga upp stillebensbilden del för del. Börja med det viktigaste föremålet 
och placera därefter ut föremålen var för sig tills en bra komposition 
skapats. En färdig komposition bör ha både balans och harmoni. 
Föremålen ska vara organiserade så att det framhäver den huvudsakliga 
intressepunkten. Vid stillebensfotografering krävs nästan alltid ett stativ. 
Genom att ofta titta genom sökaren vid uppbyggandet av kompositionen 
kan både belysning och komposition kontrolleras.  
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6 Digital bild 
En bild på ett digitalt medium kan lagras, bearbetas och beskrivas på en 
mängd olika vis. Det minsta elementet i en digital bild kallas för pixel 
och ju fler av dessa som får plats per längdenhet desto bättre upplösning 
har bilden. Att spara en bild digitalt ger stora möjligheter till 
efterbearbetning.  

6.1 Format 
När data för en bild ska lagras finns det en mängd olika sätt att göra detta 
på. Varje sätt att lagra data kallas för format. De flesta filformat 
komprimerar bilden på något vis och denna komprimering kan vara 
bildförstörande eller ej. Vid tryck är det viktigt att ha en hög kvalitet på 
bilderna och därför bör ej bildförstörande komprimering användas på 
dessa bilder. Nedan följer information om de vanligaste filformaten med 
dess för och nackdelar. [8] 
 

 TIFF 
Detta är ett vanligt filformat som används av Macintosh såväl som PC. 
En TIFF-bild upptar ett stort minnesutrymme och används därför ofta 
ihop med komprimeringsmetoden LZW, Lempel-Ziv-Welch, som inte tar 
bort någon bildinformation. Detta innebär att bildens kvalitet inte 
försämras vid komprimeringen. Tillsammans med EPS är TIFF det 
vanligaste formatet på bildfiler vid tryckning. Med bilden kan inbäddade 
profiler skickas och på detta vis kan en korrekt färgrepresentation erhållas 
på såväl bildskäm som i tryck. [10] 
 

 EPS 
Formatet använder sig av PostScript för att beskriva bilder. PostScript 
används för att beskriva sidors utformning vid utskrift. EPS-formatet kan 
även använda sig av datakomprimering och den vanligaste metoden är 
JPEG. JPEG är en mycket effektiv men dessvärre bildförstörande 
komprimeringsmetod. För att få ett bra resultat vid tryckning ska bilden 
inte JPEG-komprimeras så att bildinformation går förlorad. Vid lagring 
av bildfiler i EPS-format finns möjligheten att inkludera profiler. En 
annan fördel med formatet är dess möjlighet att spara urklippsbanor 
tillsammans med bilden. Dessa kurvor, definierade i PostScript, talar om 
vilka delar av bilden som ska vara transparanta respektive täckande. Allt 
utanför en urklippsbana blir transparent. [10] 
 

 RAW 
RAW-formatet är ett alternativ till TIFF och är ett helt okomprimerat 
bildformat som innehåller all data som kamerans bildsensor registrerat. 
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RAW-formatet innehåller endast rådata direkt från kameran utan någon 
form av efterbehandling. Med RAW finns stora möjligheter att göra 
inställningar och redigera bilden i efterhand. Formatet blir mer och mer 
populärt eftersom filstorleken är betydligt mindre än för en TIFF-bild. 
Vanliga bildbehandlingsprogram kan inte hantera RAW-filer eftersom 
dessa endast innehåller rådata. Det krävs speciell mjukvara för att kunna 
konvertera eller läsa bildformatet. RAW är heller inget standardformat 
vilket medför att RAW-filer kan skilja sig en hel del beroende på vilken 
enhet som genererat dem.  
 

 JPEG 
JPEG är ett komprimerande bildformat som används flitigt av bilder på 
Internet. JPEG-bilder komprimeras med en algoritm som kallas DCT 
(Discrete Cosine Transform). Bilden delas in i block med 8*8 pixlar. 
Inom dessa block tas sedan information bort. Detta är med andra ord en 
förstörande komprimering som minskar filens storlek. Om användaren 
ställer in kraftig komprimering kommer filstorleken och bildkvaliteten att 
minska avsevärt. Bilderna blir suddiga och det är möjligt att se tydliga 
ojämnheter vid konturer. [6] 
 

6.2 Bildkvalitet 
Vid återgivning av bilder i en trycksak är det viktigt att bilderna är av hög 
kvalitet. Bildkvaliteten påverkas främst av bildens färgåtergivning, 
tonfördelning, upplösning och skärpa. 
 

 Tonfördelning 
En bra tonfördelning är mycket viktigt för bildkvaliteten. Bilder bör alltid 
reproduceras med ett så stort tonomfång som möjligt. Tonomfånget mäts 
i densitetsenheter och definieras av den maximala kontrasten mellan det 
mörkaste och ljusaste partiet i bilden. Fotografier har nästan alltid ett 
högre tonomfång än vad som kan reproduceras via tryckfärg på ett papper. 
För att erhålla en så god bildkvalitet som möjligt bör tonerna 
komprimeras så att bildens tonomfång ryms inom tryckets omfång. Det 
som är vitt respektive svart i originalbilden ska också återges som 
pappersvitt respektive mörkaste svart i den tryckta bilden. Ett för litet 
tonomfång leder till att små synliga tonstegsskiftningar i originalbilden 
inte längre syns i trycket. Dessutom kan större tonstegsskiftningar 
upplevas som steg istället för mjuka övergångar och toner som ligger nära 
varandra flyter ihop till en och samma ton.  
 
Tonernas fördelning kan illustreras av ett histogram. Ett histogram är ett 
stapeldiagram där varje stapel representerar ett specifikt tonvärde och där 
stapelns höjd anger antalet pixlar i bilden med just detta tonvärde. 
Diagrammets form ger en uppfattning om bildens tonfördelning och hur 
väl tonstegen är representerade, se figur 6.1. [13] 
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Figur 6.1 Histogram 

 

 Upplösning 
Upplösningen anges i antalet pixlar per längdenhet. Det vanligaste måttet 
är pixlar/tum. Då en bild läses in i datorn med hjälp av exempelvis en 
skanner delas bilden in i ett rutnät av pixlar. Dessa pixlar tilldelas ett 
värde som beskriver färgen i det området pixeln kommer ifrån. Ju mindre 
dessa rutor är desto bättre är upplösningen. Är upplösningen för en bild 
för låg och därmed pixlarna för stora syns det tydligt att bilden består av 
ett mosaikliknande rutmönster. I en bild med tillräckligt hög upplösning 
uppfattar inte ögat att bilden är uppbyggd av pixlar. Bilder med låg 
upplösning kan inte förbättras utan måste skannas in eller fotograferas på 
nytt. 
 
En hög upplösning ger bättre detaljåtergivning men när en högupplöst 
bild sparas kräver den ett större minneutrymme. Därför bör upplösningen 
vara anpassad till bildens syfte. Vid tryckning används 
samplingsteoremet som säger att upplösningen ska vara dubbelt så stor 
som rastertätheten för att få en bra detaljåtergivning. [10] 
 

 Skärpa 
Skärpan i en tryckt bild påverkas främst av skärpan i originalbilden och 
hur mycket elektronisk skärpa som lagts till. Skärpan i originalbilden kan 
inte påverkas utan att fotografera en ny bild. En oskarp bild kan aldrig bli 
skarp medan en skarp bild alltid kan bli skarpare. Den elektroniska 
skärpan appliceras på den digitala bilden för att bilden ska se bra ut i 
tryck. Skärpan i bilden reduceras vid rastrering och vid tryckning på 
grund av rastrets egenskaper samt papprets förmåga att suga upp färg. 
Det är möjligt att kompensera denna oskärpa som skapas vid tryckning 
genom att öka kontrasten mellan närliggande pixlar. Skärpning av en bild 
sker genom kontrasthöjningar i små lokala områden. Skarpa konturer 
skapas vid kontrasthöjningar och därmed förstärks skärpedjupet. En 
mycket bra bildoperation för skärpning är oskarp mask. [8]  
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 Oskarp Mask 
Oskarp mask är ett filter som söker efter konturer i bilden, skapar en 
oskarp omgivning kring konturerna och förstärker därefter dessa. Filtret 
arbetar i en mycket liten skala där storleken på områdena som påverkas 
endast är några få pixlar. Oftast finns det tre parametrar för att specificera 
filtrets egenskaper och effekt. De tre parametrarna brukar vara styrka, 
radie och tröskelvärde.  
 
Styrkan bestämmer hur stor kontrastökningen ska vara för att göra 
konturerna tydligare. Det finns inga bra regler för hur filtrets styrka ska 
väljas. En visuell bedömning avgör enklast lämplig nivå på styrkan. Dock 
bör tas i beaktande att ju fler pixlar en bild har desto högre bör styrkan på 
filtret vara.  
 
Radien är ett mått på hur brett området ska vara där skärpan ska minskas, 
så att konturerna kan framträda tydligare. Detta område kallas dike och 
dess storlek är radiens halva bredd. Väljs en för stor radie kan diket bli 
övertydligt och störande. Dock bör inte radien väljas för låg eftersom det 
då inte hjälper till att framhäva konturen. Är dikena ungefär lika stora 
som rasterpunkterna blir de svåra att upptäcka i det tryckta materialet.  
 
Tröskelvärdet finns med för att motverka att kornigheten i bilderna 
förstärks. Kornighet som ibland uppstår i bilder skiljer sig ganska lite från 
omgivningen i färgton. Tröskelvärdet anger antalet steg i RGB-skalan 
som kornen måste skilja sig från omgivningen för att de ska påverkas av 
oskarp mask-filtret. En bild med hög kornighet kräver ett högre 
tröskelvärde än en bild med liten kornighet. Detta för att inte kornigheten 
ska förstärkas av filtret. Används ett högt tröskelvärde minskar dock 
filtrets effekt även i de delar av bilden som ska skärpas. För att 
filtreringen ska ge ett så bra resultat som möjligt krävs att en bra 
kombination mellan styrka och tröskelvärde hittas. Oftast är den visuella 
bedömningen det bästa sättet för att hitta gångbara parametrar till en 
oskarp mask. [8] 
 

6.3 Bildbehandling 
För att få en bra bild i rätt storlek och i bra kvalitet finns det en rad 
bildoperationer som kan utföras på bilden. Vid varje 
bildbehandlingsoperation som utförs så går bildinformation om 
exempelvis färger och detaljer i den fotograferade bilden förlorad. Syftet 
med bildbehandling trots att bilden till viss del ”förstörs” är att ge intryck 
av en visuellt bättre bild. För att få ett bra resultat bör de olika 
bildoperationerna utföras i nedan följda ordning. Detta för att så lite 
bildinformation som möjligt ska förloras. [8] 
 

 Format och upplösning 
Rent generellt bör bilden först beskäras så att bilden får den storlek den 
ska ha vid framställning. Bilden bör samtidigt justeras till den upplösning 
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bilden ska ha när den ska tryckas. För att erhålla en god bildkvalitet bör 
bilden ha en upplösning som är dubbelt så hög som rastertätheten. Vid 
tryckning av foldrar och produktkataloger är det vanligt med en 
rastertäthet på 150 lpi (lines per inch) vilket leder till att bilderna bör ha 
en upplösning på 300 ppi (pixels per inch).  
 

 Svart- och vitpunktsinställning 
Tryckets tonomfång är i regel mindre än både den verklighet ögat 
uppfattar och det omfång som kamerans bildsensor registrerar. För att få 
en god färgåtergivning bör tryckets hela tonomfång utnyttjas maximalt. 
Genom att ställa in en korrekt vit- och svartpunkt så är det möjligt att se 
till att det som ska vara vitt respektive svart i bilden blir just vitt 
respektive svart i tryck och inte någon grånyans. 
 

 Kontrast- och ljushetsjustering 
För det stora flertalet bilder bör dessutom ljusheten och kontrasten 
justeras. Dock är det inte säkert att ljusheten i hela bilden bör justeras. 
För vissa bilder är det exempelvis endast nödvändigt att lätta upp de 
mörka eller de ljusa partierna men hålla övriga delar intakta. 
 

 Kulörjustering 
Om bilden fotograferats utan att korrigera för den belysning som använts 
får den ett färgstick. Det finns ett flertal sätt att korrigera en bild med 
färgstick. Ett bra sätt att uppnå korrekt färgbalans är att hitta ett område i 
bilden som ska vara neutralt grått. Genom att korrigera bilden och 
kontrollera mot den yta som ska vara neutralt grå är det enkelt att ställa in 
en riktig färgbalans i hela bilden. Det är även möjligt att justera vissa 
färger i bilden. Har bilden exempelvis fått ett grönaktigt färgstick är det 
möjligt att justera detta genom att minska grönheten i bilden. 
 

 Skärpning 
Bilden bör ges en nödvändig skärpa. En bild uppfattas som oskarp om 
den saknar tillräckligt tvära övergångar mellan den ljusa och mörka tonen 
i en kontur. För att skärpa en bild måste de mjuka tonövergångarna hittas 
och göras tvärare. Att skärpa bilden är dessutom viktigt om den ska 
tryckas då en viss oskärpa uppstår vid rastrering och vid tryckning.  
 

 Friläggning och retuschering 
Innan bilden sparas bör bilden retuscheras så att eventuella defekter 
såsom damm och andra oönskade delar tas bort. Ska två eller flera bilder 
klippas ihop bör detta göras i detta läge när de flesta bildjusteringar har 
utförts.  
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 Arkivering 
Om bilden ska lagras för att användas vid ett flertal tillfällen bör den 
sparas i RGB-läge då den fortfarande inte har anpassats till en viss 
trycksituation. När bilden ska tryckas måste den färgsepareras till 
CMYK-färgerna som används i tryckpressen. När bilden separeras 
används en lämplig ICC-profil som tagits fram för den tryckpress och det 
papper som ska användas vid tryckning. När all bearbetning med bilden 
utförts sparas den i ett lämpligt filformat. För grafisk produktion finns det 
egentligen bara två lämpliga filformat, de icke bildförstörande formaten 
TIFF och EPS.  
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7 Layout 
Disponering av text, bild och andra grafiska objekt på en sida kallas för 
layout. Genom att kombinera typografi, bilder, layout och konstnärligt 
gestaltande erhålls grafisk design/visuell kommunikation. Vid 
layoutframtagande är det viktigt att tänka igenom följande punkter för att 
lyckas gestalta och förmedla ett innehåll så att en effektiv kommunikation 
med läsaren uppstår. [5] 
 
• Mottagare/målgrupp 

För att kunna förmedla ett budskap är det viktigt att känna till 
målgruppen som trycksaken riktar sig mot. Detta för att anpassa layout 
och innehåll till målgruppen 

 
• Budskap 

Vad trycksaken ska förmedla 
 
• Utformning 

Hur budskapet skall formuleras och hur de grafiska komponenterna 
skall disponeras för att budskapet ska uppmärksammas 

 

7.1 Visuell kommunikation 
Förutsättningen för att visuell kommunikation ska uppstå är att någon har 
information och en angelägenhet att dela med sig av informationen till 
andra. Sändaren formulerar ett budskap som överförs till mottagaren 
genom någon kanal såsom affisch, tidning, katalog eller webbsida. 
Sändarens syfte är att påverka mottagaren genom att informera, beröra 
och/eller motivera. Vid visuell kommunikation är samspelet mellan form 
och innehåll viktigt. Form avser placeringen av grafiska objekt och hur 
dessa kombineras med text. Innehållet är det budskap som ska förmedlas. 
Med hjälp av formen är det möjligt lyfta ut och tydliggöra budskapet.  
 
Sändaren förväntar sig att budskapet ska väcka intresse ofta med tanken 
att det ska leda till en handling. Visuell kommunikation kan delas upp i 
de tre arbetsområdena typografering, bildhantering och formgivning. Det 
förstnämnda innebär att teckensnitt väljs och organiseras i rubriker, 
brödtext, bildtext med mera. Med hjälp av bildhantering kan ett samspel 
mellan text och bild skapas. I formgivningen kombineras text och bild för 
att erhålla en helhet som påverkar, attraherar och orienterar mottagaren. 
[5] 
 

7.2 Optiska mittpunkten 
Den verkliga mittpunkten på en sida är inte den mittpunkt som ögat 
uppfattar. Den punkt som ögat uppfattar som mittpunkt kallas därför den 
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optiska mittpunkten. Denna punkt ligger något över den verkliga 
mittpunkten. Anledningen till detta är att ögat först läser den övre delen 
av en grafisk yta för att sedan uppfatta den nedre delen. Gränsen mellan 
dessa delar går vid den verkliga mittpunkten och element som placerats 
under denna läses ofta in vid inläsning nummer två. Därför uppfattar ögat 
detta som att ytan ser ut att falla ner. Således bör det som ska uppfattas 
som mittpunkt placeras något över den verkliga mittpunkten. Detta 
fenomen utnyttjas flitigt i den grafiska branschen. [5] 
 

7.3 Teckensnitt 
Ett teckensnitt, eller typsnitt, är den särpräglade utformningen på varje 
tecken som ofta finns i olika snittvarianter som till exempel fet, normal 
och kursiv. Alla tecken är uppbyggda av matematiska kurvor och kan 
därför storleksförändras hur mycket som helst utan att få en 
kvalitetsförsämring. Det finns två olika typer av teckensnitt, antikvor och 
linjärer även kallade seriffer respektive sans-seriffer. Antikvor använder 
sig av horisontella fötter som binder ihop bokstäverna. Detta ger en 
enhetligare läsning och lämpar sig därför bra för textmassor i tryck. 
Linjärer saknar dessa fötter och är bäst lämpade för tabeller, rubriker och 
andra ställen där textmängden inte är så omfattande.  
 
Teckensnitten delas in i två typer som används vid grafisk produktion, 
TrueType och PostScript. Truetype består av en fil och används främst av 
PC-användare men förekommer även i Mac-miljö. Teckensnitt i 
TrueType lämpar sig inte särskilt bra för tryck då de har en tendens att ge 
problem vid rippningen. Rippen är en dator som beräknar och rastrerar 
sidor inför utskrift på skrivare eller tryckpress. De teckensnitten som 
vanligen används av den grafiska branschen är därför av typen PostScript. 
Dessa består av två filer, en för visning på skärmen och en för utskrift. 
Skärmfonten innehåller information om vilken skrivarfont den ska 
ersättas av vid utskrift. Varje snittvariant som väljs i stilmenyn länkas till 
olika skrivarfonter. Dessa skrivarfonter är med andra ord olika filer 
beroende på vilken snittvariant och storlek som väljs för skärmen. [3] [5] 
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8 Tryckning 
Då en trycksak ska tas fram är tryckningen det sista steget i den grafiska 
processen. Det är viktigt att säkerhetsställa att det material som ska 
tryckas är korrekt. Bilder ska ha tillräckligt hög upplösning och 
bildseparationen från RGB till CMYK ska ha gjorts med tryckeriets 
profiler. Profilen ska vara anpassad utifrån tryckpressens färgegenskaper 
och det papper som ska användas vid tryckningen. Materialet ska skickas 
över i ett format som tryckeriet kan hantera och eventuellt korrigera om 
detta är nödvändigt. Val av teckensnitt och eventuellt sidutfall är andra 
viktiga frågor som ska diskuteras innan överlämnandet. 

8.1 Tryckmetoder 
Det finns en mängd tryckmetoder på marknaden med olika funktioner 
och egenskaper. Valet av tryckmetod beror främst på kvalitet på utskrift 
och papper samt hur många upplagor som ska tryckas. En dagstidning 
som enbart sparas ett fåtal dagar och trycks i många upplagor på ett tunt 
papper kräver inte samma tryckkvalitet som exempelvis en modetidning.  
 

 Offsettryckning 
Den vanligaste tryckmetoden kallas offset. Den bygger på att det som 
skall tryckas överförs till en tryckplåt, antingen genom CTP, Computer 
To Plate, eller med hjälp av en film. Tryckplåten behandlas så att 
tryckfärgen endast fäster på de ytor som skall tryckas. Den övriga ytan 
behandlas så att den stöter bort tryckfärgen. Detta görs oftast med hjälp 
av tillförsel av fuktvatten. Ytorna kallas tryckande och icke tryckande 
ytor. Det finns även vattenfri offset där istället ett silikonskikt används 
för att stöta bort färgen från de icke tryckande ytorna. Tryckformen som 
används i offsettryck är aluminiumplåt. Plåten monteras på en cylinder 
och tillförs fukt och färg. Färgen överförs sedan till en gummiduk fäst på 
en cylinder. Pappret matas fram mellan gummiduken och en 
mottryckcylinder. Vid fyrfärgstryck passerar pappret fyra tryckverk med 
lika många tryckplåtar. Beroende på papperstransporten genom 
tryckpressen delas offsettryck upp i två olika grupper, arkoffset och 
rullpress. Vid rulloffset matas pappret fram från en rulle. Tidningsoffset 
är av denna typ och används för att trycka dagstidningar. Denna press är 
kopplad till en fals som viker ihop och nitar eller limmar ryggen på 
tidningen. I arkpressar används papper i form av lösa ark som matas fram 
från staplar av pappersark. Arkoffset används främst vid tryck på finare 
papper och är generellt av högre kvalitet än rulloffsetten. [10] 
 

 Digitaltryck 
Denna tryckmetod har under senare år blivit alltmer populär. 
Tryckmetoden används vid förtryck och vid tryck i främst mindre 
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upplagor. Till skillnad mot offsettryckning behöver denna metod inte ta 
fram tryckplåtar utan tryckmetoden fungerar helt digitalt. Informationen 
från datorn skickas direkt till den digitala pressen, där det som skall 
tryckas exponeras på en metalltrumma i tryckenheten. Trumman kan 
exponeras om under pågående tryckningen för att individuellt anpassa 
olika upplagor. Denna tryckmetod är snabb och kostnadseffektiv vid 
framtagande av mindre upplagor i fyrfärgstryck. Vid större upplagor 
lönar det sig dock att använda sig av någon annan tryckmetod exempelvis 
offset. Vid digitaltryck är upplagan torr och klar för efterbearbetning och 
distribution i samma stund som den kommer ur maskinen. För tryckning 
med digitaltryck finns det, precis som för en vanlig laserskrivare, inte lika 
många papper att välja bland men urvalet ökar och idag finns ett 
hundratal olika varianter. Tryckmetoden kommer förmodligen inte att 
ersätta offset men den tjänar ett syfte som komplement till denna.  [8] 
 

 Laserskrivare 
Laserskrivaren är uppbyggd runt den xerografiska processen. En eller 
flera laserstrålar lyser på en fotokonduktor som har den egenskapen att 
den ändrar laddning vid inverkan av ljus. Konduktorns laddning är 
antingen positiv eller negativ. Efter att konduktorn belysts kommer den i 
kontakt med en toner som ger ut färgpulver vilket attraheras av 
laddningarna på trumman. Trumman pressas därefter mot pappret och 
med hjälp av värme fäster färgen på pappret. 
 

8.2 Tryckegenskaper 
Det finns många egenskaper som påverkar resultatet i tryckprocessen. En 
mycket viktig detalj är pappersvalet som beroende av dess egenskaper 
bestämmer många viktiga detaljer såsom färgomfång, detaljåtergivning 
och läsbarhet.  
 
Med hjälp av olika raster kan ögat till exempel uppfatta gråtoner även om 
enbart svart färg har används vid tryckningen. 
 

 Papper 
Valet av papper spelar en stor roll för det slutliga tryckresultatet. Detta 
eftersom olika pappers egenskaper skiljer sig väldigt mycket ifrån 
varandra. Pappersvalet påverkar bland annat läsbarhet, text- och 
bildkvalitet, tryckkvalitet, efterbehandling samt trycksakens hållbarhet. 
 
Pappersvalet är oftast en kompromiss mellan textens läsbarhet och 
bildkvaliteten. Vid tryckning av bilder eftersträvas en hög kontrast mellan 
tryckfärg och papper. Ett så vitt papper som möjligt är att föredra vid 
tryckning av bilder. Dock bidrar en hög kontrast mellan text och papper 
till att texten blir ansträngande för ögat att läsa. Är texten det viktigaste i 
trycksaken bör pappret vara matt eller till och med obestruket för att 
undvika störande blänk. För bilder däremot är bestrukna, glättade papper 
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med hög vithet att föredra på grund av att en hög kontrast mellan bilden 
och pappret då åstadkoms. Dessutom har bestrukna papper egenskapen 
att färgöverföringen till pappret blir betydligt mycket jämnare än för 
obestruket papper. En jämn färgöverföring till pappret är viktig för att 
undvika flammighet i trycket. Om bilder och text väger lika tungt brukar 
en kompromiss uppstå och ett mattbestruket papper väljs.  
 
Papprets egenskaper påverkar dessutom val av rastertäthet och 
färgåtergivningen. En högre rastertäthet leder till ett större färgomfång 
och därmed även till en bättre bildkvalitet. Vissa papper klarar tryckning 
med hög rastertäthet medan andra papper endast klarar av att tryckas med 
en lägre rastertäthet, något som påverkar trycksakens kvalitet.  
 
Vid framställning av en trycksak som ska vara beständig är det viktigt att 
välja ett papper med lång livslängd. Ett papper som behåller sin styrka 
och vithet bör väljas. Ett träfritt papper med kalciumkarbonat som 
fyllmedel i pappret ger ett bra skydd mot åldrande och kan vara ett 
lämpligt val. [8] 
 

 Rastrering 
Ett raster används vid simulering av gråtoner. En tryckpress kan inte 
trycka kontinuerliga toner utan den kan endast trycka antingen färg eller 
inte färg. För att kunna återge gråtoner i tryck används raster, ett raster är 
små punkter som ligger längs fasta linjer och vars storlek varierar 
beroende på vilken färgton som ska tryckas. En bild tryckt enbart med 
svart kan med hjälp av ett raster lura ögat att tro att det ser flertalet färger. 
Med hjälp av rastrering kan ett stort antal färger simuleras trots att de 
flesta tryckpressar endast trycker i de fyra primärfärgerna, CMYK. 
 
Rastreringstekniken bygger på att bilden som ska skrivas ut delas upp i 
mycket små delar. Delarna måste vara så små att ögat inte uppfattar dessa 
som olika delar på ett normalt betraktningsavstånd. Ju mindre dessa delar 
är desto finare kvalitet kan erhållas. 
 
En rastercell är uppbyggd av ett antal exponeringspunkter. Upplösningen 
anges i dots per inch (dpi), antal exponeringspunkter per tum. Dessa 
punkter placeras ut i ett rutmönster, en rastercell och bygger upp 
rasterpunkten. Antalet exponeringspunkter som används för att bygga upp 
rasterpunkten bestämmer dess storlek. Rasterpunktens storlek kan variera 
mellan en exponeringspunkt och hela rastercellen fylld av 
exponeringspunkter. Antalet exponeringspunkter som kan få plats i 
rastercellen bestämmer antalet gråtoner som rastret kan skapa. Är 
rastercellen av storleken n x n exponeringspunkter kan rastret simulera n 
x n +1 gråtoner, där +1 kommer från den helt ofyllda rasterpunkten. 
Rastercellen i figur 8.1 består av 64 exponeringspunkter och kan 
representera 65 olika färger. Rasterpunkten på bilden består av 12 fyllda 
exponeringspunkter och rastercellen ger därmed en grånyans på 18,75% 
(12/64) 
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Figur 8.1 En rastercell med 64 exponeringspunkter och en rasterpunkt med 12 fyllda 

exponeringspunkter 
 
Ju fler exponeringspunkter som används i rasterpunkten desto mörkare 
blir den simulerade tonen. Rastercellens storlek bestäms av rastertätheten. 
[8] [12] 
 

 Rastertäthet 
Rastertätheten anges i lines per inch (lpi), linjer per tum. De linjer som 
avses är rader för rasterceller. En högre rastertäthet leder till att 
rastercellens storlek krymper och i sin tur också rasterpunkten. En hög 
rastertäthet kan därför återge finare detaljer vilket i sin tur leder till bättre 
bilder med högre kvalitet. Den maximala rastertätheten som kan 
användas bestäms av pappersval och tryckmetod. Ett finare och dyrare 
papper klarar av en högre rastertäthet än vad ett sämre papper gör. 
Används en för hög rastertäthet för pappret riskerar rasterpunkterna att 
växa ihop. Skulle detta ske leder det till att kontraster och detaljer 
försämras i trycket. [8] 
 

 Utskriftsupplösning 
Utskriftsupplösningen anges i dots per inch (dpi), exponeringspunkter per 
tum. Ju högre rastertäthet som används desto högre måste 
utskriftsupplösningen vara. Detta eftersom antalet gråtoner som kan 
simuleras av rastret bestäms av antalet exponeringspunkter i rastercellen. 
En högre rastertäthet leder till mindre rasterceller och då måste 
upplösningen ökas för att det ska vara möjligt att få med tillräckligt 
många exponeringspunkter i rastercellen. Antalet gråtoner ett raster kan 
skapa räknas ut enligt ekvation 8.1. 
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Ekvation 8.1 
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8.3 Tryckförberedelser 
För att trycka en trycksak i god kvalitet krävs ett nära samarbete mellan 
utvecklare av materialet och tryckeriet. Det är viktigt att på förhand ta 
reda på vad det specifika tryckeriet kräver för att utan efterarbete kunna 
använda materialet i deras tryckprocess. Det är också viktigt att samspelet 
fungerar åt andra hållet så att trycksaksframtagaren kan förutse det 
tryckta resultatet. En grundläggande och viktig detalj är att tidigt 
bestämma vilket papper som ska användas till trycksaken. Resultatet 
kommer framförallt att se annorlunda ut beroende på om ett bestruket 
eller obestruket papper används. När valet av papper är gjort bör det 
dessutom beslutas vilken rastertäthet som ska användas vid tryckningen. 
Rastertätheten bestämmer också vilken upplösning som måste användas 
på bilderna. För att trycksaksutvecklaren ytterligare ska kunna försäkra 
sig om ett bra resultat bör tryckeriets ICC-profiler begäras för den 
rastertäthet och papperskvalitet som används vid tryckningen. Dessa 
profiler ska sedan användas vid cmyk-omvandlingen för att få den 
korrekta färgrepresentationen. Om en dekorfärg, exempelvis en Pantone-
färg, har använts vid framtagningen av layouten måste det fastställas om 
den specifika färgen ska tryckas med en speciell dekorfärg eller om de 
fyra processfärgerna kan användas för att simulera den valda dekorfärgen.  
[10] 
 

 Dekorfärg 
Vanligtvis trycks trycksaker med processfärgerna cyan, magenta, gul och 
svart men det är även möjligt att använda ytterligare färgkanaler så 
kallade dekorfärger vid tryckning. Dekorfärger är färdigblandade kulörer 
som används för att uppnå en speciell färg eller om trycksaken bara 
innehåller en eller två färger. För logotyper används ofta dekorfärg för att 
garantera att logotypen får en korrekt färg vid tryckning. Dekorfärger kan 
också vara att föredra om trycksaken innehåller text i någon annan färg 
än svart. Dekorfärg kan tryckas med varierad opacitet vilket kan ge 
många olika nyanser i samma grundfärg. Den vanligaste dekorfärgen 
heter Pantone och för att vara säker på hur färgen ser ut efter tryckning 
finns färgguider med dessa färger. Vid offsettryckning måste en extra 
tryckplåt tas fram för varje dekorfärg. Detta är självklart dyrare än att 
omvandla färgerna till enbart CMYK. I vissa fall behöver dock inte 
samtliga fyra processfärger användas utan en eller flera färger kan 
ersättas av dekorfärg. Ska exempelvis en enfärgad logotyp tryckas 
tillsammans med svart text så behövs endast två tryckplåtar, en för svart 
och en för dekorfärgen. [21] 
 

 Bildseparation 
Tryckning sker oftast med de fyra tryckfärgerna cyan, magenta, gul och 
svart. Samtliga objekt som finns med i trycksaken ska vara definierade i 
dessa tryckfärger. Vid tryckning tas fyra olika tryckplåtar fram, en för 
varje färg och de olika färgerna trycks var för sig. Bilder som 
fotograferats i RGB måste av denna anledning CMYK-separeras så att 
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bilden efter separation består av fyra olika lager, ett lager för varje 
tryckfärg. [10] 
 

 Förprovtryck 
Ett förprovtryck används dels för att säkerställa att prepressarbetet är 
korrekt utfört och det fungerar även som en sista korrekturmöjlighet 
innan tryckplåt och tryck framställs. Förprovtrycket ska även betraktas 
som ett riktmärke för hur det tryckta resultatet kommer att se ut. Ett 
digitalt förprovtryck tas fram genom att den färdiga filen skrivs ut på 
högkvalitativa skrivare med anpassade profiler.  
 
Det är viktigt att förprovtrycket är kalibrerat och anpassat efter 
tryckpressen. Medvetenhet bör dock finnas om att en fullständig 
överensstämmelse mellan förprovtryck och tryck är nästintill omöjlig att 
uppnå. Att inte exakt överensstämmelse kan fås beror på att 
förprovtrycket använder andra maskiner, andra färger och oftast ett annat 
papper än det som används vid tryckning av trycksaken. [8] 
 

 Provtryck 
Vid ett provtryck framställs några exemplar av trycksaken i den 
tryckpress som senare ska användas vid framtagning av trycksaken. Detta 
görs som ett sista steg innan den riktiga upplagan trycks och representerar 
det riktiga trycket mycket väl. Att ta fram ett provtryck är ofta väldigt 
dyrt och det är bara för vissa produktioner som det är värt att ta fram ett 
provtryck. [8] 
 

 Kontroll av förprovtryck/provtryck 
Först och främst bör textinnehållet och stavningen kontrolleras noggrant. 
Efter att denna korrekturläsning skett bör inga ytterligare ändringar göras 
i textinnehållet. 
 
Bilderna är svåra att kontrollera på bildskärmen eftersom skärmen 
använder ett additivt färgsystem (RGB) medan tryckpressen använder ett 
subtraktivt (CMYK). Även om skärmen och tryckpressen är väl 
kalibrerade bör bildernas färger kontrolleras i antingen ett förprovtryck 
men helst i ett provtryck. Såväl förprovtryck som provtryck baseras i 
likhet med trycket på CMYK. Det är därför möjligt att i förprovtryck och 
provtryck uppnå en färgåtergivning som har klart mycket bättre 
färgöverensstämmelse med det riktiga trycket än vad som kan erhållas på 
bildskärmen.  
 
Andra aspekter som bör kontrolleras är logotyper, typografi samt 
placering av bilder och text. Detta kan även göras på skärmen men en 
bättre överblick ges av ett förprovtryck.[8] [10] 
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9 Företagets vision 
Westerbergs Repslageri har som målsättning att med hjälp av katalogen 
marknadsföra vissa av deras produkter under varunamnet Swedish Rope. 
Katalogen ska huvudsakligen tillverkas för tryck men även för att skrivas 
ut på företagets färgskrivare samt att presenteras på Internet. Layouten 
måste därför fungera på skärm såväl som vid tryck och vid vanlig utskrift. 
Katalogens målgrupp är främst företag som har viss grundkunskap om 
rep. Westerbergs Repslageri vill ha en katalog som är utformad på ett 
enkelt och lättförståligt sätt. Westerbergs ställer höga krav på att 
navigationen ska vara enkel och funktionell. Katalogen ska delas in i fyra 
huvudområden. Dessa är slaget tågvirke, flätat tågvirke, snören och 
övriga produkter. Under dessa områden följer även kategorier såsom 
natur eller syntetiska fibrer. 
 

9.1 Krav på layout 
Westerbergs vill ha en layout som skall vara enhetlig på samtliga 
produktsidor. Betraktaren ska veta när denne befinner sig på en 
produktsida. I vissa fall kommer enbart ett fåtal sidor att skrivas ut och 
därför måste samtliga produktsidor upplysa om varumärket Swedish 
Rope. Förutom produktsidor ska katalogen innehålla mellansidor som 
presenterar respektive produktfamilj, omslag samt en del faktasidor med 
information om företaget. [4] 
 
Produktsidorna ska innehålla ett fotografi där repen presenteras visuellt, 
utöver fotografiet ska sidorna även ha en kort text som beskriver 
produkten och ger exempel på dess användningsområden. Produktsidorna 
ska dessutom innehålla tabeller som specificerar repens data. Dessa 
tabeller ska vara lätta att läsa samt upplysa läsaren om bland annat 
artikelnummer, diameter, brottslast, vikt och längd. Det skall finnas en 
tanke i layouten som gör att betraktaren först ser bilden, därefter 
produktens namn för att slutligen leta i texter och tabeller efter ytterligare 
information. Mellansidorna ska tydligt särskiljas från de faktatunga 
produktsidorna för att lätta upp katalogens innehåll. Katalogen ska ha en 
tydlig navigation där läsaren alltid ska påminnas om vart i katalogen 
denne befinner sig.  

 36



 

10 Fotografering 
För att framställa en trycksak måste de fotografier som används ha en hög 
upplösning samt vara av god kvalitet. För att få en god bildkvalitet är det 
viktigt att använda en högkvalitativ kamera som klarar av att återge 
mättade och korrekta färger. Alla produktbilder har fotograferats inomhus 
i en fotostudio med lämplig belysning. Kameran har kompenserats för 
fotostudions belysning så att bilderna får en god färgöverensstämmelse. 
 

10.1 Kameraval 
En viss bildbehandling kommer att ske på samtliga fotografier. Det är 
viktigt att bildformatet som används inte förstör bilderna. Vanliga 
filformat som inte är bildförstörande är TIFF och RAW. Vid valet av 
kamera var det viktigt att välja en kamera som behärskar åtminstone ett 
av dessa filformat. Detta krav medförde att de flesta amatörkameror 
ratades bort omedelbart i urvalsprocessen då de endast använder sig av 
det bildförstörande och komprimerande filformatet JPEG. 
  
Det fastslogs att de flesta av bilderna i produktkatalogen skulle ha ett 
storleksformat omkring 10 x 20 cm, men att även ett par bilder i större 
format skulle användas. För att veta vilken upplösning som krävdes av 
kameran användes ekvation 10.1. [9] 
 

mått(mm) bildens4,25
etenrastertäth2

pixlar antal
=⋅

⋅
 

 
Ekvation 10.1 

 
Ett fåtal av bilderna skulle användas över hela A4-sidan vid publicering. 
Eftersom bilderna skulle tryckas med god kvalitet och på ett lite dyrare 
papper antogs att katalogen skulle tryckas med en rastertäthet på omkring 
150 lpi. Antalet pixlar som krävdes för kameran räknades fram enligt 
ekvation 10.2.  
 

4,25
mått bildensetenrastertäth2pixlar antal ⋅⋅

= 
 

Ekvation 10.2 
 
Resultatet gav att kameran behövde använda sig av cirka 8 miljoner 
pixlar. Bildkvaliteten styrs inte enbart av upplösningen utan minst lika 
viktig är kamerans ljuskänslighet. Efter diskussion med Westerbergs 
repslageri och kunniga fotohandlare beslutades att en Konica Minolta 
DiMAGE A2 skulle inhandlas. Denna kamera använder 8,0 miljoner 
pixlar, har god ljuskänslighet och stora manuella inställningsmöjligheter. 
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10.2 Fotostudio 
Vid uppförandet av fotostudion fanns det ett par olika valmöjligheter till 
plats för fotostudion. För att erhålla bilder av god kvalitet bör helst en 
fotostudio med vita väggar användas. Detta för att dels minimera risken 
för färgstick och för att använda de vita väggarna som ljusreflektorer. 
Den lokal som till slut valdes har ljusa vita väggar och ett vitt tak. För att 
inte få ett för starkt direktljus på produkterna användes både väggar och 
tak som reflektorer till ljuset. 
 

10.3 Ljussättning 
Efter att kameran köpts in testades den i den uppbyggda fotostudion. 
Snabbt konstaterades att det befintliga ljuset bestående av lysrörsljus och 
inkommande dagsljus var alldeles för dåligt. Eftersom det befintliga 
ljuset inte var tillräckligt så var detta tvunget att kompletteras. Vid 
fotografering bör ljuskällor med samma färgtemperatur användas för att 
undvika färgstick i bilderna. 
   
Antingen kunde lysrörsljuset släckas ner så att det från fönstren 
inkommande dagsljuset var den enda ljuskällan. Detta ljus skulle i så fall 
kompletteras med blixtljus vilket har liknande färgtemperatur som 
dagsljus. Olika ljus med ungefär samma färgtemperatur kan kombineras 
utan någon större risk för färgstick. 
 
Ett annat alternativ var att helt släcka ner lysrörsljuset, skärma av 
dagsljuset och ersätta detta med en annan ljuskälla. Det tredje och sista 
alternativet var att skärma av dagsljuset och komplettera lysrörsljuset 
med en belysningskälla med liknande färgtemperatur. [7] 
 
Efter en diskussion med repslageriet beslutades att halogenlampor 
tillsammans med lysrörsljuset skulle användas. Detta är möjligt då båda 
dessa ljuskällor har en färgtemperatur på ungefär 3000K. [18] 
 
En stor halogenlampa på 1000Watt (W) köptes in, denna kompletterades 
med en mindre halogenlampa på 150W. Den stora lampan monterades på 
ett stativ med justerbar höjd. För att efterlikna dagsljuset med solen som 
enda ljuskälla placerades lampan ett par meter framför motivet och med 
en vinkel på 45 grader till det. För att skuggor i så stor utsträckning som 
möjligt skulle undvikas placerades lampan rakt framför motivet. På detta 
sätt kunde en stor del av skuggorna undvikas då de försvann bakom de 
fotograferade reptrossarna. Den mindre lampan placerades vid sidan av 
motivet och användes som fyllnadsljus för att lätta upp mörka partier i 
bilden, exempelvis skuggor.  
 

10.4 Kamerainställning 
För att erhålla en god bildkvalitet har motiven fotograferats med högsta 
möjliga upplösning, 3264 x 2448 pixlar.  
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Kameran har sex olika arbetsfärgrymder Vivid(sRGB), Natural(sRGB), 
Adobe RGB, Embedded Adobe RGB, Black & White samt Solarization. 
Dessa färgrymder är framtagna för olika syften. sRGB-färgrymderna är 
relativt små och används för bilder som enbart ska visas på bildskärm. 
Färgrymderna Adobe RGB och Embedded Adobe RGB är betydligt 
mycket större än sRGB-färgrymderna och dessa är framtagna för 
användning inom grafisk produktion. 
  
Vid fotograferingen har arbetsfärgrymden Adobe RGB använts. Denna 
färgrymd är tillräckligt stor för att klara av, i stort sett, samtliga 
tryckpressomfång samt alla omfång för såväl färgskrivare som 
bildskärmar. Dessutom är Adobe RGB inte onödigt stor så att alltför 
många färger hamnar utanför skrivarens- eller tryckpressens färgomfång. 
Färger som hamnar utanför en enhets reproducerbara färgomfång måste 
på något sätt flyttas in i färgomfånget. Detta sker genom någon sorts 
konvertering, perceptuell-, relativ-, absolut- eller mättnadskonvertering. 
 
För att undvika färgstick i bilderna måste kameran vitbalanskompenseras 
beroende på vilken belysning som används vid fotograferingstillfället. 
Vid ljussättningen av motiven har lysrörsbelysning och halogenlampor 
med ungefär samma färgtemperatur använts. Vitbalansen i kameran 
kunde ställas in för denna typ av belysning. Kameran har ett flertal olika 
inställningslägen för lysrörsbelysning. Ett antal bilder togs med var och 
ett av de olika lysrörslägena och den inställning som gav det bästa 
visuella intrycket och det minsta färgsticket valdes ut. För lagring av 
bilderna har det icke bildförstörande filformatet TIFF använts.  
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11 Layout 
Det grundläggande med katalogen är att den ska vara funktionell. När ett 
produktuppslag öppnas ska betraktaren först uppfatta bilden på produkten, 
produktens namn för att därefter leta upp information om produkten i 
tabellerna på sidan. Layouten är framtagen i nära samarbete med 
Westerbergs Repslageri för att uppfylla deras behov och önskemål med 
katalogen. 
 

11.1 Utformande 
För att få en effektiv kommunikation med repslageriets kunder är det 
viktigt att känna till dess målgrupp. Målgruppen är främst företag som 
tidigare har viss kunskap om rep. Layouten ska anpassas till målgruppen 
genom att vara ändamålsenlig, tydlig i text och tabellframställning samt 
innehålla en tydlig orientering. Kunden ska hela tiden upplysas om vart i 
katalogen denne befinner sig. Eftersom Westerbergs Repslageri funnits 
sedan 1889 ska framställningen av katalogen värna om detta. Varumärket 
Swedish Rope som lanseras med hjälp av katalogen är dock helt nytt och 
ger utrymme för en mer modern och kreativ utformning. 
 

 Produktsida 
Layoutarbetet inleddes med faktainsamling och förstudier i visuell 
kommunikation. Efter detta tillverkades ett 30-tal skisser med hjälp av 
papper och penna. Av dessa utarbetades ett 15-tal färdiga uppslag i 
Indesign som visades upp för Westerbergs Repslageri. Eftersom större 
delen av katalogen består av produktsidor lades det ner mycket arbete på 
dessa. För att tillgodose syftet med katalogen koncentrerades utformandet 
runt en stor bild och tabeller med fakta om produkterna. Då Westerbergs 
godkänt en av layouterna användes denna som mall för samtliga 
produktsidor, se figur 11.1. 
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Figur 11.1 Ett av produktuppslagen i katalogen. 

 
Det rektangulära formatet används ofta för att få en bild som fångar 
blicken och är spännande. Ju större skillnad i förhållandet mellan bredd 
och höjd desto mer spänning skapas i bilden. Det liggande rektangulära 
formatet är det som främst tilltalar betraktaren då ögonrörelser i sidled 
uppfattas som naturliga. Produktbilderna i katalogen har fått formatet 21 
x 8,5cm. Förhoppningen med detta format är att det ska uppfattas som 
tilltalande och spännande, så att betraktaren först uppfattar bilden på varje 
produktsida. [5] 
 
För att framhäva produktbilderna är de placerad högt upp och med 
maximal bredd. Efter att ha sett bilden ska betraktaren enkelt kunna följa 
övrig text och information på sidan. Alla produktsidor har samma 
enhetliga layout så att betraktaren ska känna igen sig. På produktsidorna 
finns logotypen placerad högst upp i ena hörnet. Anledningen till att 
logotypen finns representerad på samtliga av dessa sidor är att få läsaren 
uppmärksammad på det nya varumärket och lära sig att känna igen det. 
Dessutom ska det vara möjligt att skriva ut enstaka sidor ur katalogen och 
då måste logotypen finnas med så att betraktaren uppfattar att det är 
Swedish Rope som säljer och marknadsför dessa produkter.  
 
Den blå färgen som används som bakgrund till logotypen valdes ut i 
samråd med Westerbergs Repslageri och med hjälp av tryckeriets 
färgguide. Färgen används dessutom som bakgrund i tabellrubriken, och 
för navigationsflikarna. Den blå färgen framhäver Swedish Ropes logotyp 
och får betraktaren att uppmärksamma logotypen. Linjen som placerats 
ovanför bilden/tabellerna på respektive produktsida har placerats där för 
att ytterligare framhäva samhörigheten mellan de två sidorna på 
respektive uppslag. De färgade fälten i tabellrubriceringen gör det lätt att 
få en överblick över sidan och särskilja de olika tabellerna. [20] 
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 Innehållsförteckning 
Katalogen har en huvudinnehållsförteckning, se bilaga 1, samt en mer 
specificerad förteckning inför varje nytt produktavsnitt, se bilaga 2. På 
den översiktliga förteckningen i början av katalogen valdes en bild på 
Westerbergs nya lagerlokal och i vita boxar presenteras de fyra olika 
produktgrupperna. Dessa har samma placering som navigationsflikarna 
på produktsidorna så att läsaren snabbt ska kunna slå upp och hitta i 
katalogen. Då denna innehållsförteckning inte är så specificerad tilläts en 
bakgrundsbild utan att det stör den information som ska förmedlas. 
Huvudinnehållsförteckningen hänvisar till de fyra specificerade 
förteckningarna som finns inför varje produktavsnitt. På de fyra 
specificerade innehållsförteckningarna presenteras de produkter, 
tillsammans med sidnummer, som ingår i respektive produktavsnitt. 
Layouten på dessa sidor är enkel för att lyfta fram textinnehållet så 
mycket som möjligt. Tillsammans bidrar dessa innehållsförteckningar till 
en god orientering vilket var ett av kraven från Westerbergs Repslageri.  
 

 Mellansidor 
Dessa sidor finns mellan de olika produktgrupperna, deras huvudsakliga 
uppgift är att lätta upp katalogens innehåll, se bilaga 3. Det var viktigt att 
ha mycket tomt utrymme och inte presentera någon textinformation på 
dessa sidor. Bilden som presenteras mellan de två linjerna tillhör den 
kommande produktgruppen och är fotograferad vid produktionen i 
repslageriets lokaler.   
 

 Omslag 
Omslagets huvudsakliga uppgift är att tilltala läsaren samt att ge denne en 
försmak av innehållet i katalogen, se bilaga 4. Därför tillverkades 
omslaget efter det att övriga sidor var färdiga. Westerbergs hade som 
önskemål att värna om den gamla traditionen som finns i företaget och 
därför valdes en gammal bild på två före detta anställda. Överst på sidan 
finns logotypen placerad mot blå bakgrund. Varumärkestexten, Swedish 
Rope, placerades i höjd med den optiska mittpunkten och bryts på mitten 
av den blå bakgrunden och bilden. Detta gör att ögat ytterligare 
uppmärksammar varumärket och förhoppningsvis kommer ihåg det i 
framtiden. På baksidan av omslaget finns enbart information om 
företagets kontaktuppgifter vilka placerades i en vit ruta mot en annars 
blå bakgrund. På detta vis ges kontaktuppgifterna stor uppmärksamhet 
vilket är en förutsättning då Westerbergs ska använda katalogen vid 
försäljning. 
 

11.2 Orientering 
Katalogen är indelad i fyra olika avsnitt, dessa är slaget tågvirke, flätat 
tågvirke, snören och övriga produkter. Navigationsflikarna på 
produktsidorna hänvisar till katalogens olika avsnitt så läsaren alltid ska 
vara uppmärksammad på vart i katalogen denne befinner sig. Flikarna 
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återkopplar till innehållsförteckningen genom att flikarna är placerade på 
samma höjd som de olika rubrikerna i innehållsförteckningen. För att 
ytterligare särskilja de olika produktgrupperna och för att lätta upp 
innehållet används mellansidor och produktförteckning inför varje ny 
huvudgrupp. [8] [20]  
 

11.3 Teckensnitt 
Att välja rätt teckensnitt är en av byggstenarna inom visuell 
kommunikation. Med hjälp av teckensnitt kan många känslor och 
sinnesintryck förmedlas. Vid längre texter är kravet på god läsbarhet 
väldigt viktigt. Människan läser inte bokstäver utan ordbilder. Ögonen ser 
bokstäver och skickar signaler till hjärnan som sätter ihop bokstäverna till 
bilder av ord. Ögonen läser rader genom att det stannar till vid jämna 
mellanrum, fixerar ett ord och uppfattar dessutom samtidigt några ord 
runt det fixerade ordet.  
 
I hela produktkatalogen är all brödtext i typsnittet Sabon. Eftersom detta 
är en antikva är den lätt att läsa vid en större textmängd. Antikvor med 
seriffer ger orden och raderna en slags linje som underlättar läsningen. 
Sabon är en så kallad diagonalantikva. Dessa är mjuka och tilltalande 
med en utmärkande sned ansvällning, se figur 11.2. Den sneda 
ansvällningen minskar monotonin i texten och gör det enklare för ögat att 
uppfatta den tilltänkta linjen. Diagonalantikvor har mycket hög läsbarhet 
och används därför ofta i böcker. [3] [5] 
 

 
Figur 11.2 Bokstäverna a och p i teckensnittet Sabon 

 
Rubriker och text i navigationsfliken är linjärer i form av teckensnittet 
Folio. Linjärer är jämntjocka och saknar seriffer. Deras enkla 
geometriska form gör att en viss monotoni skapas i läsningen vilket 
medför att de lämpar sig bättre i rubriker där det är mindre textmassor än 
i brödtext. I tabeller är det viktigt att skriften upplevs som strukturerad 
och därför valdes även här en linjär, Esseltub. 
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12 Bildbehandling  
När bilderna fotograferats behandlades de för att få rätt format och en 
tillräckligt hög kvalitet som krävs för att de ska kunna tryckas. All 
bildbehandling är utförd i bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop. 

12.1 Format och upplösning 
Det första som gjordes med bilderna var att beskära dem till önskat 
format och interpolera dem till en tillräckligt hög upplösning. 
Upplösningen är helt beroende av rastertätheten. Upplösningen bör vara 
dubbelt så hög som rastertätheten. Rastertätheten vid tryckning av 
katalogen kommer att vara 150 lpi och upplösningen måste således vara 
minst 300 ppi. Produktbilderna gavs storleksformatet 21 x 8,5 cm och 
upplösningen 300 ppi. 
 

12.2 Svart- och vitpunktsinställning 
För att få ett så stort tonomfång som möjligt bör både svart- och vitpunkt 
ställas in. Man ser med denna metod till att bilderna innehåller hela 
färgspektrat från vitt till svart. Detta kan antingen göras genom att 
använda Photoshops automatiska korrigering. Den letar upp det ljusaste 
respektive mörkaste partiet i bilden och sätter dessa färgvärden till vitt 
respektive svart.  
 
Ett annat alternativ är att ställa in svart- och vitpunkt helt manuellt. Detta 
sker genom att bestämma vad som i bilden ska vara helt svart respektive 
helt vitt.  
 

12.3 Kontrast- och ljushetsjustering 
För ett flertal av bilderna behövdes ljusheten och kontrasten justeras. 
Vissa av repen, exempelvis naturfärgat hampa, har en syntetisk kopia, 
hampex. För att få en god överensstämmelse mellan dessa material bör 
bilderna justeras så att dessa två rep uppfattas som lika. Oftast räcker det 
med att justera ljusheten i bilden då bilderna tagits med i stort sett samma 
belysning men eventuellt med olika exponeringstider.  
 

12.4 Kulörjustering 
På ett fåtal av bilderna har det funnits antydan till röda färgstick. Genom 
att minska rödheten i dessa bilder så har färgsticken tagits bort. Eftersom 
den bakgrundsduk som använts har varit neutralt grå så har denna vetskap 
använts för att ta bort färgsticken. En neutralt grå färg består av lika stora 
delar av färgerna rött, grönt och blått. Genom att justera bilderna färg för 
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färg och samtidigt kontrollera färgvärdena för de olika kanalerna rött, 
grönt och blått har en korrekt färgåtergivning bestämts. 
 
Kulörjustering har även varit nödvändig för att ändra utseendet på repen. 
Fotografiet på ett rep kan ha blivit för likt ett annat. Exempelvis har 
bilden på tjärad hampa mörkats ner och dessutom har den brunaktiga 
färgen förstärkts då den tidigare var för lik hampa. 
 

12.5 Friläggning och retuschering 
På grund av förflyttning av tunga trossar har bakgrundsduken tagit skada 
i form av hål och veck. I så stor utsträckning som möjligt har en hel och 
slät del av duken använts som bakgrund vid fotograferingen. Eftersom 
tillgängligheten av duk har varit begränsad så har ett flertal av bilderna 
tagits med en något deformerad duk. Att i produktkatalogen ha en 
bakgrund som inte ser helt slät ut är naturligtvis inte acceptabelt och 
eventuella defekter har retuscherats bort. 
 
Vid ändarna av trossarna har det suttit en färgad tejp för att repen inte ska 
tvinnas upp. Dessa tejpbitar har i möjligaste mån undvikits vid 
fotograferingen. Dock förekommer det fotografier där tejpen inte tagits 
bort. När tejpbitar kommit med på bilderna har även dessa retuscherats 
bort. 
 
Ett fåtal bildhanteringsoperationer har använts vid retuscheringen för att 
få bilderna att se bra ut. I första hand har verktygen Clone Stamp Tool 
och Healing Brush Tool använts. Med hjälp av Stamp Tool väljs ett 
område som ska klonas ut. Färgvärdena i detta område kopieras till 
området som ska retuscheras. Healing Brush Tool kopierar strukturen 
från ett utvalt område. Denna struktur placeras sedan in i ett nytt område i 
bilden där färgerna bibehålls.  
 
Repslageriet hade önskemål om att fotografierna skulle innehålla både 
reprullar och inzoomade rep. Detta för att visa utbudet av produkten såväl 
som repens struktur. Detta var inte möjligt genom att endast ta ett 
fotografi eftersom ett så långt skärpedjup inte kan skapas. För att kunna 
genomföra detta togs två fotografier av varje produkt. Ett där reprullarna 
ställts upp och ett där repen zoomats in. Dessa två kort har därefter 
monterats ihop. Från bilderna där repens struktur visas har repen frilagts, 
roterats och monterats in i bilden med reptrossarna. 

12.6 Skärpning 
Vid rastrering och tryckning minskar skärpan i bilderna. För att 
kompensera för detta och även för att skärpa upp eventuella oskarpa 
bilder har operationen oskarp mask använts. Parametrarna har ställts in 
olika beroende på den visuella bedömningen som gjorts av bilderna. 
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12.7 Lagring och arkivering 
Då bilderna har bearbetats färdigt har de sparats och arkiverats. Samtliga 
bilder finns sparade i RGB med alla arbetslager så att bilderna i efterhand 
ska kunna redigeras. I den version av katalogen som är avsedd för utskrift 
på företagets färgskrivare har bilderna CMYK-separerats med 
skrivarprofilen. Anledningen till att bilderna har separerats är att utnyttja 
hela skrivarens färgomfång och för att få en bra färgöverensstämmelse 
mellan RGB- och CMYK-bilden. Filformatet TIFF användes för att spara 
samtliga bildfiler. Företagets logotype är skapad i vektorgrafik och sparad 
i filformatet EPS. 
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13 Tryckning 
Kontakten med tryckeriet togs tidigt. Detta för att säkerställa det format 
samt den upplösning som krävdes på bilderna och dessutom för att få 
tillgång till tryckeriets profiler. Även för Westerbergs färgskrivare togs 
en profil fram som användes för att förbättra färgåtergivningen på dessa 
bilder. 
 

13.1 Tryckförberedelse 
Efter kontakt med tryckeriet framkom att de för tryckningen ville ha 
antingen en Indesign-fil eller en färdig PDF-fil där samtliga bilder var 
CMYK-separerade. Teckensnitten som används i produktkatalogen ska 
vara PostScript-teckensnitt och trycksaken ska ha genomgått en preflight, 
kvalitetskontroll. I en preflight kontrolleras och anpassas dokumentet 
efter ett visst produktionssätt. Där kontrolleras bland annat teckensnitten, 
att bilderna finns med och att de är separerade. Vid kontakt med 
tryckeriet framkom dessutom att de krävde ett sidutfall på 3mm. [1] 

 Bildseparation 
Bilderna som används av repslageriet vid utskrift på deras skrivare är 
CMYK-separerade med dess skrivarprofil. Bilderna konverterades i 
bildbehandlingsprogrammet Photoshop. Någon utav de två 
konverteringsmetoderna perceptuell konvertering eller relativ 
konvertering användes. Efter en visuell bedömning av varje bild med de 
olika konverteringsmetoderna valdes den metod som passade bäst för 
varje enskild bild.  
 
De bilder som används i katalogen som ska tryckas är sparade i RGB och 
kommer att CMYK-separeras med lämpliga profiler från tryckeriet. 
 

 Skapande av PDF 
Det material som skapats i Indesign exporterades till ett PDF-format. De 
inställningar som görs vid exporteringen väljs beroende av vad PDF-filen 
ska användas till. Görs en PDF-fil enbart för visning på datorskärm, 
exempelvis för att läggas upp på en hemsida, kan bilder komprimeras och 
dessutom kan upplösningen på dem minskas.  
 
Ska filen användas för tryck bör avancerade inställningar för bland annat 
teckensnitt och färghantering göras. Detta för att valda teckensnitt och 
färger ska hanteras korrekt vid tryckning. Vid användning av udda 
teckensnitt bör dessa inkluderas i PDF-filen så att valda teckensnitt inte 
byts ut mot andra standardteckensnitt vid tryckning. Bilderna bör inte 
heller komprimeras eftersom de ska vara högkvalitativa efter tryckning. 
 

 47



13.2 Skrivarprofil 
Westerbergs Repslageri har många mindre kunder, för vilka de ofta bara 
behöver visa mindre delar av katalogen. Detta ändamål kräver en 
utskriftsvänlig katalog som ska kunna skrivas ut på företagets 
färgskrivare och sedan skickas iväg till valda kunder. 
 
Att få en korrekt färgöverensstämmelse är lika viktig vid utskrift av 
enstaka sidor som vid tryckning av hela katalogen. För att Westerbergs i 
utskrift ska kunna återge färgerna så korrekt som möjligt har en 
skrivarprofil till företagets färgskrivare, Hewlett Packard 2550L, tagits 
fram.  

 Framtagande av skrivarprofil 
Vid framtagandet av skrivarprofilen skrevs först en testkarta (CMYK-TC 
3.5) ut på repslageriets skrivare, se figur 13.1. Färgerna på testkartan 
mättes sedan upp med hjälp av en spectrolino och angavs i det 
enhetsoberoende färgsystemet CIE-LAB. Alla färgvärden som 
registrerats av spectrolinon sparades via programmet Measure Tool.  
 

 
Figur 13.1 testform, CMYK-TC 3.5 

 
Measure Tool sparar värdena i en txt-fil och dessa jämförs med de exakt 
definierade färgvärdena för testkartan i programmet Profile Maker. 
Jämförelsen resulterar i en skrivarprofil med skrivarens specifika 
egenskaper. Denna profil används vid färgkonvertering från RGB till 
CMYK samt för att på bildskärmen kunna visa hur den utskrivna 
katalogen kommer att se ut. 
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14 Analys och framtid 
Denna studie har utrett tillvägagångssätten vid katalogframtagning samt 
undersökt de tekniska aspekter som innefattas i detta. Framförallt har 
studien koncentrerats på färgöverstämmelse från fotografering till 
trycksak. Nedan följer en diskussion om framtida arbete och en 
utvärdering av det utförda arbetet. 
 

14.1 Kamerainställningar  
Alla produktbilder är fotograferade i samma fotostudio med konstanta 
förhållanden, det vill säga samma belysning och bakgrund. Vid 
fotograferingen skulle exakt samma exponeringsinställningar kunnat 
använts för att få den grå bakgrunden att ha exakt samma färg på samtliga 
produktbilder. 
 
De bilder som används i katalogen är fotograferade med en automatisk 
inställning av såväl bländare som slutartid. Genom att istället använda 
manuella inställningar för både bländare och slutartid så kan en mycket 
bättre kontroll av exponeringen erhållas. Samtliga bilder skulle i så fall ha 
fått en jämn exponering där den grå bakgrunden skulle ha sett likadan ut i 
samtliga produktbilder. Produktbilderna skulle dessutom ha fått en 
korrekt färg i förhållande till andra fotograferade produkter.  
 
Bildformatet TIFF har använts på alla produktbilder. Ett annat alternativ 
hade varit att använda kamerans RAW-format vilket hade gett större 
möjligheter att i efterhand bearbeta bilderna. Vitbalansen hade då kunnat 
justeras i efterhand och ett större färgdjup hade dessutom erhållits. 
 

14.2 Belysning 
För att i så stor utsträckning som möjligt undvika färgstick samt för att få 
en god färgåtergivning borde ljuskällor med exakt samma färgtemperatur 
använts. Detta skulle ha varit möjligt att åstadkomma genom att antingen 
enbart ha använt blixtljus eller halogenlampor.  
 

14.3 Kameraprofil 
För att förbättra färgstyrningen ytterligare skulle en kalibrerad 
kameraprofil ha tagits fram. Detta hade varit ett bättre alternativ än att 
använda de i kameran förinställda inställningar för ljussättningen. 
Eftersom alla bilder fotograferats under relativt konstanta förhållanden så 
borde en anpassad kameraprofil ha givit ett bättre resultat än den valda 
inställningen som använts vid produktfotograferingen. 
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För att få en korrekt vitbalans bör den ställas in manuellt. Detta kan 
antingen göras genom att kalibrera kameran mot ett gråkort. Ett gråkort 
reflekterar 18% av det inkommande ljuset och genom att ställa in 
gråkortets färg som referens kan en korrekt vitbalans erhållas på samtliga 
bilder. 
 
Det är även möjligt att kalibrera vitbalansen utifrån ett vitt papper. Vid 
kalibrering via ett vitt papper är det mycket viktigt att veta att pappret är 
just vitt. Eftersom papper innehåller vitmedel är det ofta en dålig referens 
då papprets färg är kraftigt beroende av ljusets.  
 

14.4 Layout 
Katalogen har utvecklats enligt kraven från Westerbergs Repslageri. Efter 
det att layouten tagits fram på de olika sidorna har dessa godkänts av 
Westerbergs. Detta innebär att kraven från repslageriet är uppfyllda. En 
svaghet med detta är dock att inga andra parter har kontaktats vid 
framtagandet av katalogen. Dessa parter skulle till exempel kunna vara 
Swedish Ropes tilltänkta målgrupp eller andra personer som får tycka till 
om utformningen. Genom en marknadsundersökning skulle dessa 
personer kunnat ge sina åsikter och layouten kunde eventuellt ha 
anpassats efter dessa. En vanlig fallgrop vid katalogframställning är att 
företaget ser katalogen ur sitt perspektiv och inte ur kundens synvinkel. 
Detta kan medföra att, för kunden, ointressant fakta får ett alltför stort 
utrymme i katalogen.  
 

14.5 Tryckning 
Den blå färgen som används i katalogen är vald ur en CMYK-färgguide 
på Norrköpings tryckeri AB. Eftersom det är oklart vilket tryckeri som 
kommer att användas vid framtagandet av katalogen hade det varit en 
fördel att ha valt en dekorfärg. Denna färg skulle sedan ha omvandlats till 
CMYK med det aktuella tryckeriets profiler. Ett annat alternativt är att 
använda den blå dekorfärgen tillsammans med processfärgerna vid 
tryckning. 
 
Westerbergs Repslageri har inte bestämt vilket tryckeri de ska anlita för 
att ta fram katalogen eftersom de vill korrekturläsa katalogen innan de 
skickar den till tryckning. När katalogen ska tryckas måste bilderna som 
är sparade i RGB konverteras till CMYK med det specifika tryckeriets 
profiler för att få en så bra färgöverensstämmelse som möjligt.  
 

14.6 Färghantering  
Det är i det närmaste omöjligt att få en fullständigt korrekt 
färgöverensstämmelse genom hela katalogframtagandet. Detta beror på 
att alla enheter har olika stora färgomfång. En bild fotograferad med en 
digitalkamera kan inte reproducera samtliga färger som det mänskliga 

 51



ögat kan uppfatta och en del färger förloras när färgerna konverteras till 
RGB. En tryckpress har ett ännu mindre färgomfång vilket leder till att ett 
flertal av färgerna fotograferade med digitalkameran måste konverteras in 
i tryckpressens färgomfång. Från det stora antalet färger som det 
mänskliga ögat kan uppfatta ska först en komprimering till kamerans- och 
därefter till tryckpressens färgomfång ske. Ett stort antal av de färger som 
ögat kan uppfatta försvinner således vid den grafiska produktionen. 
Eftersom de båda färgsystemen RGB och CMYK är enhetsberoende så 
fås dessutom olika resultat vid visning på olika skärmar och vid tryckning 
på olika tryckpressar.   
 
För att erhålla en god färgåtergivning är det viktigt att för varje enhet 
använda anpassade profiler. Dessa enheter bör även vara väl kalibrerade 
så att det som visas på bildskärm och vid utskrift presenteras på ett så bra 
sätt som möjligt. De flesta val som gjorts vid katalogframtagandet med 
avseende på bildbehandling och färgkonvertering är gjorda utifrån visuell 
bedömning på bildskärm. För att optimera dessa val bör besluten grundas 
på andra faktorer än enbart en visuell bedömning. 
 
Det största problemet vid färgåtergivning är att tryckpressens 
färgomfång inte är tillräckligt stort. Förbättrade förutsättningar kan fås 
genom att använda ett större antal tryckfärger än de fyra, CMYK, som 
idag är standard vid tryckning. Ett större antal färger leder till att ett 
större färgomfång kan skapas. Fås ett större färgomfång för tryckpressen 
ligger ett större antal av de fotograferade bildernas färger inom 
tryckpressens färgomfång och således behöver inte lika många 
färgkonverteringar utföras. Standardiserade färghanteringssystem och 
anpassade profiler garanterar en bättre kontroll av färgflödet mellan 
program och olika enheter. 
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