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Förord

Idén till denna uppsats föddes då jag arbetade hos reklamavdelningen på Clas Ohlson 
under sommaren 2008. Jag upptäckte då en del fel och brister gällande deras sätt att 
arbeta med tryck original och tänkte då att detta ämne skulle vara intressant att skriva 
om i min c-uppsats. Uppsatsen är nu klar och det har varit lika givande och lärorikt 
som jag trodde att det skulle bli.

Hedemora, Maj 2009
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Sammanfattning
Frågeställningen i uppsatsen tog upp huruvida Clas Ohlson jobbar idag med deras grafiska produktionsflöde och om 
det arbetssättet leder till önskvärt resultat i tryck. Efter en dialog med Clas Ohlson framkom att de hade vissa problem 
med det material som kom ut i tryck. Vissa färger återgavs inte enligt de angivna värdena som tagits fram. En nuläges-
analys av Clas Ohlsons grafiska produktionsflöde gjordes därför i mars -08 för att ta reda på hur de jobbade med deras 
framställning av tryckoriginal. I analysen undersöktes deras sätt att jobba med arbetsfärgrymder, skärmar, ICC-profiler, 
PDF-exportering, bilder och tryckerier. Enstaka intervjuer genomfördes även med ansvarig personal om huruvida de 
jobbade med olika moment.
 Brister påträffades på nästan alla undersökta delar i deras grafiska produktionsflöde. Fel arbetsfärgrymder och 
CMYK-profiler användes i stor utsträckning, skärmarna var okalibrerade eller felaktigt kalibrerade, fel PDF-presets 
användes frekvent och det visade sig att sex olika leverantörer för deras tryckta material används. Vilka lösningar som 
var relevanta för de problem och brister som dök upp lades sedan fram som förslag på åtgärder.
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Abstract

The question formulation in the essay brought up whether Clas Ohlson works today with their graphical production 
flow and if that way of working leads to a desirable result in press. After a dialogue with Clas Ohlson it emerged that 
they had certain problems with the material that came out of the printing presses. Certain colours were not reproduced 
according to the stated values that had been developed. In March -08 an analysis of the graphical production flows 
present situation were done at Clas Ohlsons in order to find out how they worked with their production of print mate-
rials. In the analysis, their way to work with color spaces, displays, ICC-profiles, PDF-exports, pictures and printers 
were examined. Occasional interviews were also implemented with responsible personnel about how they worked with 
different aspects. 
 Deficiencies were found on almost all examined parts in their graphical production flow. Wrong colorspaces and 
CMYK-profiles was used in big extent, the displays where uncalibrated or incorrectly calibrated, wrong PDF-presets 
was used frequently and it also showed that six different suppliers for their printing materials were used. The solutions 
that were relevant for the problems and defects were later on presented as proposals on measures.
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1. Inledning

I denna uppsats kommer det grafiska produktionsflödet innan tryck hos Clas Ohlson 
Sverige AB att undersökas och sedan bedömas i vilken grad det påverkar deras nu-
varande tryckta resultat. Utifrån det kommer olika förslag på åtgärder att tas fram för 
att förbättra och åtgärda nuvarande problem.

1.1 Bakgrund
Clas Ohlson kontaktades då jag sommarjobbat på deras reklamavdelning tidigare. 
Under mitt sommarjobb där upptäckte jag en del okunskap gällande färgstyrning 
och förståelse för det grafiska flödet. Enligt dem själva har de nämligen problem med 
att en del färger inte återges på ett korrekt sätt i tryck som motsvarar det tänkbara 
utseendet på skärmen. Eftersom de använder olika trycktekniker och olika medier har 
de även problem med att färgerna inte återges på samma sätt överallt. Det använder 
offset, digitaltryck och djuptryck till de olika produktionerna. I valet av media används 
webb, TV och tryck. I tryck har de speciellt problem med att deras PMS-färger inte 
visas korrekt, mellan de olika medierna har de andra problem som att den färgskala de 
använder sig av skiljer sig åt. Efter en diskussion kom vi fram till att jag skulle hjälpa 
Clas Ohlson med att undersöka dessa problem vidare. Vikten av att ha ett genomgått 
flöde är a och o när det gäller återgivning av färg, speciellt i tryck.

1.2 Uppdragsgivaren
Clas Ohlson är ett företag som säljer artiklar inom det mesta, allt man kan tänka sig 
till hemmet, fritiden och kontoret. Huvudkontoret ligger i Insjön där de även har sitt 
stora omtalade huvudlager. Clas Ohlson butikerna, där den största delen av för-
säljningen äger rum finns belägna i fyra länder,  Sverige,  Norge,  Finland och deras 
senaste satsning, England.
 Reklamavdelningen, som sköter all grafisk formgivning för hela Clas Ohlsons 
verksamhet, ligger även den i Insjön, där förbereds allt material som sedan ska till 
tryck. Det kan vara alltifrån nyhetsbrev, affischer, prisskyltar, annonser och kataloger. 
En del av det material som ska ut till butikerna skrivs ut på plats med diverse olika 
digitaltrycks printers. De större och mer omfattande katalogproduktionerna skickas 
till Color Print, offsettryckeri, och Roto Smeets  i Hollans för djuptryck. Roto Smeets 
tar hand om den största katalogproduktionen som ges ut två gånger per år och Color 
Print de mindre katalogerna och bilagorna.

1.3 Problemformulering
Hur arbetar Clas Ohlsons grafiska inhouse byrå idag, gällande det grafiska pro-•	
duktionsflödet innan tryck?
Är Clas Ohlsons nuvarande arbetssätt och metoder tillräckligt bra för att uppnå •	
önskat resultat i tryck?
Vilka åtgärder kan komma att förbättra det grafiska produktionsflödet?•	
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1.4 Effektmål
Detta projekt hos Clas Ohlson Sverige AB ska ge företaget en djupare insikt i hur de 
jobbar med det material som ska till tryck. Det ska även ge större förståelse för vikten 
av att jobba mot de standarder som finns idag i den grafiska branschen. Tanken är 
även att personalen ska få en bredare kunskapsnivå om dessa standarder och varför 
man måste jobba mot dem. Målet med dessa punkter är att få det tryckta material 
som idag kommer ut från Clas Ohlson Sverige AB att återges mer enhetligt och med 
en mindre felmarginal. Ju mindre fel man gör från början desto färre reklamationer 
och fel får man i det material som ska tryckas. 

1.5 Mål
Målet med denna uppsats är att kvalitetssäkra de processer hos Clas Ohlson Sverige 
AB som genomgås och är inblandade i den framställning av material som ska till 
tryck. Utifrån vad denna kvalitetssäkring visar kommer förslag på åtgärder tas fram 
på de områden innan tryckprocessen som visar sig vara relevanta för problemet, för 
att förbättra deras grafiska produktionsflöde. För att nå detta mål kommer följande 
delmål att följas:

Kalibrering av skärmar och karaktärisering av hårdvara.•	
Ta reda på orsaken till deras problem gällande färgernas återgivning i tryck. •	
Detta ska ske genom utredning av deras nuvarande grafiska produktionsflöde, 
genomgång av skärmar och hårdvara, inställningar vid exportering av pdf´er och 
genomgång av ICC-profiler.

1.6 Avgränsningar
I denna uppsats undersöks hur ett kalibrerat och genomgått grafiskt produktionsflöde 
före tryck påverkar det tryckta material som Clas Ohlson idag producerar.
Faktorer som dataskärmar, ICC-profiler, PDF-exportering, färgrymder och tryck-
erier granskas och ses över.

1.7 Målgrupp
Målgruppen för detta projekt är personalen som idag arbetar på reklamavdelningen 
hos Clas Ohlson Sverige AB. Majoriteten har någon form av bakgrund från den 
grafiska branschen likaså gymnasie- eller högskoleutbildning i denna inriktning. 
Kunskapen är ojämn, en del kan mera, andra mindre, men förståelse kring ämnets 
grundläggande termer finns.
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2. Teori och data

2.1 UDACT certification tool
Ugra/Fogra Media Wedge är standardverktyget för kontroll av översättningen digitala 
färgvärden till tryckbara färgvärden vad gäller skärmkalibrering. Värden för vanliga 
tryckförhållanden, processer och papper tas med i översättningen. UDACT verktyget 
läser av och analyserar den nuvarande kalibreringen mot dessa värden och riktlinjer. 
Bildskärmen klassificeras sedan i användbarhet utifrån avläsningen som görs.
 UDACT verktyget är baserad på ISO 12646 och Ugra/Fogra Media Wedge. ISO 
12646 specificerar krav på enhetlighet, storlek, upplösning, konvergens (hur bra de 
röda, gröna och blå färgerna överlappar varandra, kan jämföras med misspass i tryck), 
uppdateringsfrekvens, vitbalansnivåer och betraktningsvillkor (ISO - International 
Organization of Standardization, s. 1).

2.1.1 Certifiering
När man använder sig av verktyget softproof innebär det att man simulerar ett verkligt 
tryck på skärmen så att man kan skapa sig en uppfattning om hur det kommer att se 
ut i verkligheten. Alla skärmar kan dock inte simulera ett provtryck vilket gjort att 
programvaran i UDACT verktyget innehåller ett rankingsystem där man får se vad 
skärmen bäst lämpar sig för i arbetsväg. De olika nivåerna är högkvalitetsutskrifter, 
tidningstryck och vanlig enkel layout. Därför mäter detta verktyg inte bara skärmens 
förmåga att klara av softproofs utan det ger även riktlinjer och rekommendationer till 
vad man kan använda skärmen till. I slutändan blir skärmen certifierad enligt riktlinjer 
angivna av UGRA (UGRA - Display Analysis Tool, stycke 3).

2.2 sRGB och Adobe RGB
sRGB togs i förstahand fram till att användas för det amerikanska TV-systemet 
NTSC. Det är en mindre färgrymd som inte har ett lika stort färgomfång som Adobe 
RGB vilket gör att den heller inte kan återge samma antal färger (Färgstyrning, stycke 
5). Microsoft har satt den som standard för Internet Explorer och för flöden som inte 
är PostScript-baserade vilket gjort den mest lämplig för visning av bilder på internet. 
sRGB lämpar sig definitivt inte för tryck eftersom delar av CMYK-färgrymden ligger 
utanför denna färgrymd vilket gör att sRGB inte täcker alla CMYK-värdena. Vid en 
sRGB till CMYK konvertering skulle detta resultera i matta kulörer.
 Adobe RGB (1998) är en färgrymd som är större än sRGB, den omfattar ett större 
register av tonskalor och omfamnar även tonskalor för tryck, CMYK. Den är specifikt 
framtagen av Adobe Systems för att bemöta och klara av de krav som den grafiska 
branschen ställer på en RGB färgrymd när det gäller det slutgilltiga resultatet i tryck 
och framställning av tryckoriginal (Adobe Systems Incorporated 2005). 
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2.3 ICC-profiler
En ICC-profil är en fil som beskriver hur en enhet (skärm, skrivare, kamera, scanner, 
tryckpress) genererar färger men även vilka brister enheten har som sedan ICC-
profilen kompenserar för. De färger som enheter klarar av att återge jämförs med 
riktvärden angivna i CIELAB som visar hur värdena egentligen ska visas. En jämfö-
relse görs sedan och man vet hur man ska kompensera enheten i profilen för att den 
ska visa rätt färger ( Johansson, Kaj et. al, s. 46).
 Man skulle kunna använda skräddarsydda profiler överallt till alla applikationer 
men när inte det går kan man använda sig av generellt framtagna profiler. En sådan 
profil är ISO Coated v2 300%. Dessa gör att färgkonverteringen och informationsö-
verföringen förenklas mellan inblandade parter, exempel byrå och tryckeri (Aviander, 
Per et al. s. 8).

2.3.1 ISO Coated v2 300% (ECI)
ECI Coated v2 300% är en ny profil som är baserad på föregångaren FOGRA 39, 
och eftersom branschen utvecklas händer det nya saker med de rekommendationer 
som redan finns, de förbättras och finjusteras. Färgjusteringar har gjorts i profilen där 
koordinaterna för Cyan ändrats för att passa verkliga tryckta värden bättre. Sen har 
även alla CIELAB värden ändrats för alla sekundära färger så att de bättre matchar 
verkliga tryckta värden. Maxandelen använt bläck har även det minskats från 350% 
till 300%. Detta har gjorts genom en mängd tester i Europa och värden tagna från  
ISO standarden ISO 12647 har bl a. använts i denna framställning.
 ECI Coated v2 300% lämpar sig bra som profil när man inte riktigt vet vart 
man ska skicka sitt original för tryck eller vilken tryckmetod som kommer att 
användas, det slutgiltiga tryckta resultatet blir bra i alla fall med denna nya pro-
fil. När det finns givna direktiv och profiler ska man naturligtvis använda dessa, 
men det är inte alltid det gör det (European Color Initiative 2008, stycke 5, 7). 

Figur 1. Figuren visar Adobe 
RGB-färgrymden i CIE yx (http://
en.wikipedia.org/wiki/SRGB, s. 1).

Figur 2. Figuren visar sRGB-färg-
rymden i CIE yx (http://en.wikipedia.
org/wiki/Adobe_RGB_color_space, s. 1).
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2.4 Skärmkalibrering
För att uppnå bästa tänkbara resultat med sin kalibrering ska man alltid låta sin 
skärm ha varit påslagen i minst 30 minuter innan kalibreringen börjar, detta för att 
skärmens hårdvara ska ha hunnit värma upp tillräckligt så att färgerna jobbar korrekt. 
Undertiden skärmen värmer upp kan man passa på att putsa av skärmens yta med 
speciellt avsett medel för skärmar så att ytan blir ren från damm och smuts. Är skär-
men smutsig kan ljus lätt reflekteras mot dessa och ge en felaktig kalibrering. Man 
ska även undvika att ha ett fönster eller en ljuskälla som reflekterar eller leder in ljus 
direkt på skärmen. Har man detta kommer man att arbeta i ett ojämnt eller för starkt 
ljus vilket leder till att kalibreringen blir svår att genomföra.
 De generella riktvärden som finns idag gällande skärmkalibrering talar för att 
man ska använda en vitpunkt på 5800K, ett gammavärde på 1,8 och en ljusstyrka på 
minst 120 cd/m2. Vitpunkten 5800K har man kommit fram till genom omfattande 
tester som visat att denna temperatur generellt återger samma vithet på skärmen 
som ett papper som betraktas i standard belysning för färgbedömning D50, 5000K. 
Jämförelsen provtryck och skärm blir därav mer korrekt. Värdet gamma 1.8 motsva-
rar bättre den punktförstoring man får i vanigt offset tryck vilket gör att den bättre 
lämpar sig än gamma 2.2 som så många använder idag (UGRA - Quickstart Guide, 
s. 3). 
 En anpassning av ljusstyrkan på skärmen är alltid nödvändig vilken ofta kan leda 
till ljusstyrkor närmare 160 cd/m2. Följer man dessa riktvärden kan man jobba i en 
kontorslokal med en belysning på 500-600 lux förutsatt att skärmen är utrustad med 
skärmkeps. Det är inte lämpligt att ha ett fönster eller en ljuskälla placerat så att det 
avspeglar eller reflekterar sig i skärmen (Aviander, Per et al. s.13).

Den utustning som finns att välja mellan gällande colorimetrar är ganska stor. Vid 
denna kalibrering har colorimetern i1 Display från Xrite använts.

2.4.1 Gamma, vitpunkt & ljusstyrka
Gamma anger mellantonvärdenas ljusstyrka kan man säga. De färgvärden från svart 
till vitt som återges på en bildskärm är nämligen icke-linjära. Om du återger värdena 
i ett diagram visas en kurva, inte en rak linje. Gamma anger kurvans värde mitt-
emellan svart och vitt.
 Vitpunkt, färgen och intensiteten på den ljusaste vita färgen som bildskärmen kan 
återge. Skärmens vitpunk mäts i kelvin (K).

Ljusstyrka eller luminans som det även heter mäts i candela (cd/m2), ju högre can-
delavärde desto ljusare skärm och tvärtom.

2.5 PDF-exportering
När man tillverkar tryckbara PDF-dokument genom exportering, med som i detta 
fall InDesign CS2, finns det en mängd olika inställningsmöjligheter till förfogande. 
De är alltid förinställda med s.k. presets men valet att själv skapa egna eller modifiera 
redan existerande förinställningar finns.
 När man trycker Arkiv - Exportera i InDesign CS2 kommer rutan för PDF-
exportering upp, Exportera Adobe PDF. Högst upp i rutan där det står Adobe PDF 
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-förinställning kan man välja vilken förinställning (preset) man vill använda sig av vid 
själva PDF-exporteringen. De förinställda alternativ som finns för InDesign CS2 är, 
högkvalitetsutskrift, PDF/X-1a:2001, PDF/X-3:2002, PDF/X-4:2007, press kvalitet 
och lågupplöst.

2.5.1 PDF/X Standard
Man kan välja vilken PDF/X-standard man vill att sin PDF-fil ska ha, vilket görs 
vid fältet standard. Här kan man välja PDF/X-1a:2001, PDF/X-1a:2003, PDF/X-
3:2002, PDF/X-3:2003 och PDF/X-4:2007.
 PDF/X är en ISO-standard framtagen för att man ska kunna skapa PDF-filer 
med definierade regler vilket förenklar användandet vid trycksaksframställning 
(Prepressure, stycke 1). Varje PDF/X version är en ny ISO-standard med stöd för 
nya funktioner. PDF/X-1 stödjer bl a inte RGB/LAB färger, alla färger måste vara 
i gråskala, CMYK eller dekorfärger. En begränsad mängd av komprimeringsalgo-
ritmer stöds bara. PDF/X-3 däremot stödjer RGB/LAB färger. PDF/X-4 stödjer 
transparens och dekorfärger.

2.5.2 Kompabilitet
När man exporterar sin PDF kan man även välja vilken PDF-version man ska 
använda, detta görs vid fältet kompabilitet. Generellt sett ska man använda den senaste 
versionen om inte annat anges av leverantören, dvs. Acrobat 8 (PDF 1.7). I många 
fall måste man dock använda sig av äldre versioner då exempelvis leverantörens rippar 
inte klarar av nyare versioner.

Acrobat 4 (PDF 1.3) kan öppnas med Adobe Acrobat och Acrobat Reader 3.0 
eller senare version. Denna version stödjer inte illustrationer eller liknande med 
transparens som gjorts i InDesign, s k live-transparens. All transparens måste plattas 
(man lägger samman flera bilder till en och samma bild) om det ska fungera. Fonter 
kan bakas in i PDF-dokumentet men i övrigt stödjer denna version inte att man 
använder flera lager i sin PDF.

Acrobat 5 (PDF 1.4) öppnas även denna med Adobe Acrobat och Acrobat Reader 
3.0 eller senare version. Här kan man använda sig av transparens i InDesign efter-
som det stöds fullt ut. Lager stödjs heller inte i denna version, fonter kan bakas in i 
PDF-dokumentet.

Acrobat 6 (PDF 1.5) kan öppnas med Adobe Acrobat och Acrobat Reader 4.0 
eller senare version. Stödjer transparens och den klarar även av att bevara lager men 
för det krävs Adobe Suit CS eller senare version av Illustrator eller InDesign. Fonter 
bakas med i PDF-dokumentet.

Acrobat 7 (PDF 1.6) & Acrobat 8 (PDF 1.7) är i princip likadan som Acrobat 6  
med skillnaden att en avancerad krypterings standard används (Adobe - PDF com-
pability levels, gäller alla styckena ovan).

2.5.3 Allmänt
Under fliken allmänt kan man ange vilka sidor man vill inkludera i PDF-dokumentet 
och lite andra saker som här är orelevanta. Om man bockar i Optimera för snabb webb-
visning kommer PDF-dokumentets filstorlek att minskas eftersom den optimeras 
för att den snabbt ska kunna visas på webbsidor. Text, bilder och vektoriserade objekt 
komprimeras oavsett vad som angetts under komprimerings fliken.
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2.5.4 Komprimering
Vid exporteringen kan man ange på vilket sätt och hur mycket man vill att bilder, 
gråskalor och monokroma objekt ska nedsamplas, dessa är angivna i tre olika sek-tio-
ner. Nedsampling handlar om att reducera antalet pixlar i en bild så att informationen 
blir mindre. Vid nedsamplingen kan man även ange på vilket sätt man vill att kom-
primeringen ska ta bort pixlar, dvs. hur den ska interpolera datan. Detta görs genom 
att välja mellan tre olika interpolationsmetoder, normal nedsampling, delsampling 
eller bikubisk nedsampling.

Normal nedsampling använder sig av en yta där ett medelvärde räknas ut. Denna yta 
täcks sedan med detta medelvärdes nyans i den angivna upplösningen.

Delsampling går till så att en punkt i nedsamplingsområdet väljs ut där sedan hela 
ytan täcks med denna punkts färgvärde. Den här metoden går fortare men resulterar 
i att tonövergångar i pixlarna inte blir mjuka och jämna. Detta gör att bilder blir 
sämre.

Bikubisk nedsampling är den bästa och mest exakta av dom tre metoderna vilken 
även ger den bästa och mjukaste tonövergången mellan olika färger. Denna metod 
är den långsammaste men ger som sagt bäst resultat. Interpoleringen går till så att 
ett viktat medelvärde tas fram som sedan används för att bestämma färgen för ett 
visst område. Vidare väljs med vilket metod man vill komprimera med, Automatisk 
( JPEG), JPEG, ZIP eller CCITT. 

Automatisk ( JPEG), detta alternativ ger bästa kvaliteten för färg och gråskale-
bilder, det kan inte användas för monokroma bilder.

JPEG, här komprimeras bilder så att datan tas bort vilket ger en förlust rent kvali-
tetsmässigt. Man kan säga att det är en förstörande komprimeringsmetod.

 ZIP, kan komprimera med eller utan en försämring av kvaliteten beroende på 
inställningen på bildkvaliteten. ZIP är bra att använda till bilder som innehåller stora 
enfärgade ytor eller ytor med upprepande mönster. 

CCITT, används enbart för monokroma bilder.
Komprimera text och teckningar används för att komprimera text och illustrationer 

utan förlust i kvalitet (Adobe - Compression and downsampling options for PDFs, 
gäller alla styckena ovan).

2.5.5 Utdata
Färgkonvertering anger hur färginformationen ska anges i PDF-filen. Vid färgom-
vandlingen är det bara processfärgerna som omvandlas till den angivna CMYK-
profilen, dekorfärger bevaras med sitt ursprungliga färgvärde. Väljer du i denna ruta 
att ange ingen färgkonvertering bevaras den ursprungliga färgdatan, dvs. den profil 
som angetts i färginställningarna för InDesign används. Väljer man istället konvertera 
till mål kommer alla färger att konverteras till den profil som angetts i rutan för Mål. 
Om profilen tas med eller inte beror på vad man angett under Regel för att inkludera 
profil. Väljer man konvertera till mål (bevara värden) konverteras endast färger till 
målprofilen om de har inbäddade profiler som inte matchar målprofilen (eller om de 
är RGB-färger och målprofilen är CMYK, eller tvärtom). Färgobjekt utan inbäddade 
profiler och objekt som teckningar och text konverteras inte. Om profilen tas med 
eller inte beror på vad som angetts för regel för att inkludera profil.

I rutan Mål anger man den profil man vill att källprofilen (den profil som är angi-
ven under färginställningar) ska konverteras till, vilka värden färgerna ska räknas om 
till.
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 Under Regel för att inkludera profil anges om färgprofilen ska tas med i PDF-
dokumentet eller inte. Det finns olika alternativ beroende på vilken inställning som 
valts vid Färgkonvertering, om man valt någon av PDF/X-standarderna och om man 
har aktiverat färghantering eller inte.
 Inkludera inte profiler skapar en PDF utan inbakade profiler.
 Inkludera alla profiler gör att de profiler som är angedda under färginställningar 
inkluderas i PDF-dokumentet då detta val inte går att använda om en färgkonverte-
ring väljs vid exporten.
 Inkludera formaterade källprofiler ändrar inte enhetsberoende färger och bevarar 
enhetsoberoende färger. Det här alternativet är väldigt användbart för tryckerier som 
har ett kalibrerat flöde. 
 Inkludera alla RGB-profiler och CMYK-källprofiler, har man taggade objekt med 
som har en egen profil så inkluderas den i objektet. För otaggade objekt läggs doku-
mentets RGB profil med (Adobe - Color management and PDF/X output options 
for PDFs).

2.6 Preflight
Adobe Acrobat innehåller en funktion som heter preflight. Preflight verktyget 
ana-lyserar innehållet av PDF-dokumentet och bestämmer dess giltighet och kom-
pabilitet för tryck och en mängd andra vilkor som man kan specificera. Preflight 
inspekterar filen mot en mängd användar definierade värden, s k preflight profiler. 
Beroende på den preflight profil som används kan även verktyget korrigera eventuella 
fel i PDF-dokumentet. Preflight identifierad fel på bl a färger, typsnitt, transparens, 
bildupplösning och PDF version (Adobe Acrobat 8 Professional, stycke 1 & 2). För 
att utföra en preflight på ett PDF-dokument gör man följande:
 Öppna det utvalda PDF-dokumentet med Adobe Acrobat, gå sedan i menyn 
till Advanced och välj Preflight. Välj preflight-profil mot den kompabilitet PDF-
dokumentet borde klara och välj execute. Preflighten uförs och en checklista på alla 
genomgådda punkter med eventuella fel kommer upp när processen är klar.

2.7 SWOT-analys
En SWOT-analys är en metod som passar väldigt bra att använda när målet är att ta 
reda på de styrkor, svagheter, möjligheter och hot (på engelska Strengths,Weaknesses, 
Opportunities och Threats, därav förkortningen) som finns för ett företag i ett visst 
scenario (Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane, s. 52)  
 Styrkor kan vara den person eller företag som innehar egenskaper som är till hjälp 
för företaget, svagheter är det motsatta, dvs. att någon av dessa två nämnda utgör 
ett hot. Möjligheterna är när objektivet blir uppfyllt av externa förhållanden, hot är 
när dessa externa förhållanden kan hota företagets framfart (Wikipedia - SWOT 
Analysis).
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3. Material och metod

3.1 Metod
När man skriver uppsatser finns det två olika metoder man kan ha som arbetsgrund, 
kvalitativ eller kvantitativ metod. Metoderna speglar det sätt man samlar in data på, 
eller samlar in fakta, dvs. hur man går tillväga.  Handlar det om hårddata eller mjuk-
data, siffror eller ord?
 Det tillvägagångssätt man tillslut använder sig av banar i sin tur väg för val av 
metod. Denna uppsats kommer att bygga på den kvalitativa metoden, en metod 
man kan använda sig av då syftet är att skapa en större och djupare inblick i en viss 
situation, ett ämne eller händelse. I detta fall berör situationen det grafiska produk-
tionsflödet hos Clas Ohlson Sverige AB. 

3.1.1 Datainsamling
Utbildningen Grafisk teknologi och design har gett mig en inblick och förkunskaper 
i detta ämne, färgstyrning, vilka kommer att underlätta problemlösningen, arbetet 
och informationssökandet. Som extra förberedelser kommer dock mer utförlig och 
specifik litteratur att studeras gällande ämnet för att maximera kunskapen och in-
sikten i de problem man kommer att ställas inför.
 Undersökningar via observationer av det grafiska produktionsflödet och öppna 
intervjuer med de anställda på Clas Ohlson Sverige AB:s reklamavdelning ska ligga 
till grund för insamling av data gällande problemställningen. Generell data för ämnet 
och svar på de problem som i sin tur står att lösa kommer att hämtas från webbsidor, 
tryckt material och branschkunnigt folk.

3.1.2 Litteraturstudier
Det finns väldigt mycket information på internet när det gäller grafisk teknologi, där-
för används webbsidor som primärdata. Skriven litteratur används som sekundärdata 
då det i denna bransch inte finns specifika böcker skrivna om ett visst ämne.

3.1.3 Intervjuer
Intervjuer kommer att hållas med art director, bildproducent och fotografer. Syftet 
med dessa är att skapa sig en uppfattning om och vidd av de problem som finns 
gällande färgstyrningen av det grafiska produktionsflödet. Dessa intervjuer kommer 
att hållas med öppna frågor (se bilaga 7, 8, 9) vilket innebär att man jobbar utifrån 
en mer samtals-liknande form där respondenten svarar fritt utifrån den fråga som 
ställs. Beroende på svaret kommer även följdfrågor att ställas för att vidareutveckla 
respondentens svar och tankar kring frågorna.
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 De intervjuer som ska hållas kommer även att ha en ostrukturerad karaktär, dvs. de 
frågor som ställs uppkommer efter hand som samtalet fortsätter (Björklund, Maria 
& Paulsson, Ulf, s. 63, 68.).
 Eventuella intervjuer med branschkunnigt folk och med de anställda på reklam-
avdelningen hos Clas Ohlson kommer även dessa att ligga till grund för problem-
lösning och beslutsfattandet.

3.1.4 UDACT Certification Tool
För att ta redan på skärmarnas nuvarande kapacitet kommer en analys med hjälp av 
Ugra Display Analysis and Certification Tool, UDACT att utföras. Detta verktyg 
används primärt för att analysera och certifiera skärmar utifrån hur bra de klarar av 
softproofing.

3.2 Nulägesanalys
En nulägesanalys av företagets nuvarande arbetsprocesser innan tryck kommer att 
kartlägga de arbetssätt och problem som finna i nuläget. I analysen kommer art direc-
tior, bildproducent och fotografer att intervjuas för att identifiera de faktorer som 
idag anses vara ett problem för det slutgiltiga resultatet i tryck. Personalens arbets-
sätt med tryckoriginalen tittas igenom för att få en förståelse för hur de arbetar idag. 
Men även för att hitta eventuella flaskhalsar eller felaktiga tillvägagångssätt gällande 
den grafiska produktionen. En genomgång av vilka arbetsfärgrymder som används i 
den dagliga produktionen, vilka inställningar som används vid PDF-exportering, hur 
skärmarna är kalibrerade, hur fotograferna jobbar och de nuvarande tryckerierna som 
används ska ge en överblick för hur Clas Ohlson jobbar. Detta ska sedan ligga till 
grund för vidare utredning.
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4. Resultat

4.1 SWOT-analys
De resultat som presenteras i denna analys är mina egna uppfattningar om företagets 
egenskaper och möjligheter.

De styrkor som man kan hitta hos företaget gällande kvalitetssäkring av deras pre-
press arbete är att de har börjat få upp ögonen för ämnet och är villiga att arbeta mer 
med det. Clas Ohlson är även ett företag med stora resurser kapitalmässigt vilket kan 
gynna framtida arbete med ämnet.
 Generella svagheter man hittar är okunskaper i ämnet och faktisk tidsbrist i att 
avsätta eventuell kunnig personal. Det finns heller inte någon med ett heltidsansvar 
för området vilket gör att det kommer i andra hand.
 Svagheterna öppnar dock för många möjligheter då tillfället att ta lärdom och 
utveckla företaget inom ämnet är stor. Generella hot kan vara den lågkonjunktur som 
är idag, möjligheterna att investera och driva denna tekniska bit kan försvåras. 

4.2 Utrustning
Den tekniska utrustning som används idag vid formgivning och layout dvs. de datorer 
med innehåll och tillhörande skärmar är av märket Dell. Skärmarna Dell UltraSharp 
2407WFP används över hela avdelningen med några undantag, bildredaktören och 
fotofragerna han annan utrustning i form av en lite dyrare EIZO Coloredge 241W 
skärm. 

4.3 Kalibrering
Kalibrerig av skärmar utförs inte regelbundet, nästintill aldrig, förutom ett undan-
tag och det gäller bildredaktörens bildskärm som kalibreras ca 1 gång per vecka. 
Resterande skärmar som används av formgivare ses över ett fåtal gånger per år. 
Någon direkt ansvarig för denna bit finns inte utan ansvaret idag ligger på bildre-
daktören som sällan finner tid för detta då dennes arbetsbelastning är ganska hög. 
Fotografernas bildskärmar kalibreras ca varannan vecka.

4.3.1 Arbetsmiljö
Den arbetsmiljö formgivarna sitter i består av ljusa lokaler med både nedåt och 
uppåtriktat ljus direkt över bildskärm. Väggarna har stora fönster som många gånger 
lyser direkt in i bildskärmarna vilket ger stora störande reflexer och ljusa skärmar. 
Persienner finns att dra ner vid behov och markiser åker ner då solen är framme. 
Detta medför att ljuset i lokalerna varierar stort, alltifrån uppmätta 550-1100 lux. 
Själva arbetet men inte minst bildskärmskalibreringen påverkas naturligtvis av detta. 
För att kunna genomföra en bra kalibrering ska ljuset i en lokal helst vara mellan 500-
600 lux för att det då går att använda sig av optimala riktvärden. Desto ljusare det 
är i lokalen ju längre ifrån de framtagna standarderna och riktvärdena kommer man 
att kalibrera. Är inte belysningen och omgivande miljö någorlunda optimal kommer 
man inte kunna utföra en vettig kalibrering.
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4.3.2 Certifiering av skärmar
Den rapport som erhölls av UDACT-analysen på Dell UltraSharp 2407WFP skär-
men innan att kalibreringen utförts visade att skärmen enbart ska användas till layout 
och helst inget mer. Rapporten visar att färgtemperaturen, gråbalansen, softproof-
kvaliteten och den generella kvaliteten på profilen ej godkänns för annat arbete än 
layout. Skärmen godkänns alltså inte gällande UGRA DACT specifikationerna. Den 
uppmätta luminansen visar 353,9 cd/m2, färgtemperaturen 6218 K och gamman ett 
medel på 2,16 vilket avviker från rekommenderade riktvärden. RGB-värdena ligger 
även dom långt ifrån tolleranserna (Bilaga 1).
 När det gäller bildredaktörens skärm EIZO Coloredge 241W visade UDACT-
analysen innan kalibrering att även den helst bara ska användas till layout.  Ljusstyrkan 
visar 135,1 cd/m2, färgtemperaturen 5519 K och gamman ett medelvärde på 2.04. 
RG-värdena visar även här värden högt över tolleranserna (Bilaga 3).

De bildskärmar som används nere i fotostudion är även de av märket EIZO 
Coloredge 241W. Certifieringen av dessa påvisar samma resultat som de tidigare 
skärmarna, det enda den nuvarande kalibreringen lämpar sig för är layout. Ljusstyrkan 
visar ett värde på 121.8 cd/m2, färgtemperaturen 5689 K och gamman 1.92. RGB-
värdena ligger högt över tolleranserna (Bilaga 5).

4.3.3 Kalibrering av skärmar
De inställningar som använts vid kalibreringen är för vitpunkt 5800 K, gamma 1,8 
och ljusstyrka 160 cd/m2. De senaste kalibreringarna som gjorts av skärmarna har 
använt 6500 K för vitpunkt, 120 cd/m2 och gamma 2.2.
 Ljusstyrkan i rummen där layoutare och bildredaktör sitter uppmättes till mellan 
550-1100 lux. Detta mäts för att matcha ljusstyrkan på skärmen med den omgivande 
belysningen, vitheten på skärmen ska så bra det går efterlikna vitheten på det papper 
man ska trycka på. Håller man det papper man ska trycka på bredvid skärmen ska 
deras vithet i regel vara densamma. I detta fall gick inte det pga den oregelbundna 
ljusstyrkan i rummet och eftersom det trycks på en mängd olika papper i Clas 
Ohlsons produktion.
 Kalibreringen av Dell UltraSharp 2407WFP visar en markant förbättring av alla 
punkter. Färgtemperaturen, softproof-kvaliteten och den generella kvaliteten på pro-
filen blev godkänd, dock visar certifieringen att skärmen fortfarande att den bara ska 
användas till layout. Gråbalansen har förbättrats den med men inte tillräckligt för att 
godkännas. Avståndet till målvärdet på färgtemperaturen, 5800 K, har minskat till 
1,3 deltaE mot föregående 4,4 deltaE. Skillnaden är efter kalibrering bara 9 K, innan 
kalibrering var den 418 K. Ljusstyrkan är nu 166.4 cd/m2 istället som innan 353,9 
cd/m2. RGB-värdena ligger nu inom tolleransvärdena (Bilaga 1 & 2).
 Kalibreringen av bildredaktörens bildskärm, EIZO Coloredge 241W, visar en 
ostabil skärm då resultaten av ett flertal certifieringar och kalibreringar alla gett olika 
resultat. En del rapporter visar en vitpunkt som är godkänd och andra inte. Andra 
rapporter visar förbättrad gråbalans, profilkvalitet och softproofkvalitet men inte en 
förbättrad vitpunkt (Bilaga 3 & 4). Olika riktvärden såsom 5000K och 6000K, 120 
cd/m2 har till och med använts men utan bra resultat.
 Efter kalibrering nere i fotostudion där de också använder EIZO Coloredge 
241W skärmar visar rapporten en stark förbättring. Alla punkter har förbättrats och 
skärmen är certifierad. Ljusstyrkan är nu 158.3 cd/m2 istället för innan 121.8 cd/
m2. vitpunkten 5815 K och innan 5689 K, gamman 1.85 och innan 1.92. Skärmens 
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svartpunkt och RGB-värden har även de förbättrats (Bilaga 5 & 6).

4.5 Färgrymder & ICC-profiler
En kontroll utfördes av medarbetarnas layoutprogram InDesign CS2 gällande vilka 
färginställningar som används i den dagliga produktionen. Det visade sig att en 
mängd olika kombinationer av arbetsfärgrymder och CMYK-profiler används.
 Nedad visas de olika kombinationerna av färgrymder och profiler som återfanns 
vid den kontroll som utfördes 2009-05-15.

Majoriteten av de anställda använder arbetsfärgrymden sRGB IEC61966-2.1 och 
CMYK-profilen Europe ISO Coated FOGRA27. Mindre än hälften använder Adobe 
RGB som färgrymd och bara två stycken använder CMYK-profilen ISO Coated v2 
300% (ECI).
 Vid översikt av fotografernas datorer upptäcktes att ena fotografen jobbade med 
färgrymden Adobe RGB och den andra med sRGB i photoshop CS4.

4.6 PDF-exportering
Eftersom Clas Ohlson Sverige AB har många olika sorters tryckt material, blandas 
det in många olika leverantörer vilket ökar användandet av olika PDF-exporterings 
inställningar. De ICC-profiler som används vid just PDF-exportering beror främst 
på vart originalet ska skickas för tryck men ofta används även standard presets taget 
ur layoutprogrammet InDesign CS2. 

Många olika förinställningar påträffades också, en del hade närmare 15 stycken, 
andra ca sju. Olika inställningar i alla dessa förinställningar upptäcktes med över 
personalen, små ändringar som kan ha stor betydelse för hur färger återges.

4.6.1 Annonser
För annonser som ska ta plats i dagstidningar används en förinställning från 
Tidningsutgivarna. Den innefattar som standard, PDF/X-1a:2003 och kompabilitet  
Acrobat 4 (PDF 1.3). I övrigt görs en färgkonvertering till målfärgrymden som i 
detta fallet är en profil från Tidningsutgivarna, färgpressen_v3.icm. Själva kompri-

Tabell 1. Samanställning över de olika kombinationer färgrymder och profiler som 
används på avdelningen idag.

Arbetsfärgrymd CMYK-profil Antal

Adobe RGB (1998)
Adobe RGB (1998)
sRGB IEC61966-2.1
sRGB IEC61966-2.1
Monitor RGB-sRGB IEC61966-2.1
Adobe RGB (1998)

Coated FOGRA27 ISO12647-2:2004
ISO Coated v2 300% (ECI)
Europe ISO Coated FOGRA27                   
Coated FOGRA27 ISO12647-2:2004
U.S Web Coated (SWOP) v2
Gravure_RS0304_coated                           

2
2
6
2
1
1
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meringen görs med bikubisk nedsampling till 170 ppi. I denna preset finns avvikelser 
i inställningarna hos personalen, en del glömmer under Utdata - PDF/X att ange 
färgpressen_v3.icm för utdatametod eller så väljs att konvertera till andra profiler. 
Enligt personalen själva brukar detta orsaka problem hos tryckerierna vilket leder till 
omexportering av originalet och extra materialvändor till tryckeriet. Olika konstel-
lationer för PDF/X inställningen gällande denna preset används med, ibland används 
PDF/X-1a:2001 istället för PDF/X-1a:2003. Vid några tillfällen har förinställningen 
tryckkvalitet använts som nödlösning då materialet inte gått igenom tryckeriets flö-
den pga. problem med filen. Förinställningen tryckkvalitet använder ingen PDF/X 
standard och Acrobat 5 (PDF 1.4) som kompabilitet. Vid färgkonvertering i denna 
preset används istället den förinställda CMYK-profilen för InDesign som angetts i 
färginställningarna.

4.6.2 Bilagor
De bilagor som trycks skickas till Color Print, här används ingen standard för 
PDF/X och kompabiliteten är Acrobat 4 (PDF 1.3). Bikubisk nedsampling från 450 
till 300 ppi. Färgkonverteringen sker till ISO Coated v2 300% profilen från ECI 
där värden bevaras. Den avvikelse som påträffats här är att kompabiliteten skiljer 
sig gällande PDF inställningarna. Profilen ECI Coated v2 300% används bara till 
CMYK-konvertering vid ett fåtal tillfällen, när material skickas till Color Print och 
för den stora katalogens omslag. Till Color Print skickas bilagor fyra gånger per år, 
men även månadsreklam, kampanjmaterial och foldrar. Den stora katalogen trycks 
två gånger per år.

4.6.3 Vepor, skyltar och andra material
Vepor och en del butiksmaterial skickas till olika tryckerier vilket gör att det här 
används en hel del olika förinställningar för PDF-exportering. Förinställningar som 
högkvalitetsutskrift och tryckkvalitet används flitigt. Enstaka gånger används riktlinjer 
från tryckerier.

4.7 Tryckerier
Clas Ohlson Sverige AB har många olika sorters tryckt material, därför blandas det 
in många olika leverantörer för olika sorters tryck. Clas Ohlson använder sig idag av 
fyra stycken olika tryckerier till medelstora och mindre produktioner, Color Print 
som använder offsettryck, Insjöns kartong tryckeri AB, Printley som kör offset-, 
screen- och digitaltryck och Brand Factory som även de använder screen- och digi-
taltryck som tryckmetod.
 Color print trycker alla deras bilagor och Clas Ohlsons egna interna tidning, 
CO-bladet, på alla språk norska, svenska, finska och engelska. Insjöns kartong tryck-
eri AB trycker butiksmaterial i kartong, det kan vara stjärnor, snöflingor, blommor etc 
och 40x40 cm minivepor till alla butiker i alla länder. Printley anlitar de ibland till att 
trycka kampanjmaterial såsom affischer och vepor. Brand Factory leverera vinylmate-
rial, stjärnor, flingor och textade budskap till skyltfönstren i butikerna. Till deras kata-
log används ett djuptryckeri utomlands som heter Roto Smeets och ligger i Holland. 

4.8 Intervjuer
Se bilaga 6, 7, och 8.
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5. Analys och slutsatser 

För att få ett bra resultat i tryck är det många bitar som måste falla på plats. Det 
räcker inte med att ha en bil som går framåt om man inte har en ratt att styra med, 
då är den i alla fall mer eller mindre obrukbar. Samma sak gäller i den grafiska bran-
schen, jobbar man på helt fel sätt med exempelvis sina bilder så spelar det ingen som 
helst roll om tryckeriet är det bästa i världen, de kommer iallafall inte kunna återge 
ditt jobb på ett korrekt sätt. Det är därför det är så viktigt i den grafiska världen att 
jobba mot redan satta standarder som är framtagna just för branschen. Standarder 
som genom noggranna studier och forskning är menat att göra arbetet lättare för en 
grafiker, förutsatt att man känner till dem. Därför är det än en gång av stor vikt att 
besitta kunskap om dessa standarder, när, var och hur de ska användas. Ett arbete som 
inte är det lättaste då det är många bitar som håller ihop pusslet. Men ju mer man 
jobbar efter dessa standarder, dessa riktvärden, ju närmare kommer man det verkliga 
resultatet.
 Varför är det som tas upp i denna analys av stor vikt för Clas Ohlson? Jo för det 
kommer att effektivisera och förbättra arbetet och resultater med deras tryckoriginal.
Med det finns även standarder som dagligen bevisar att man ska jobba på ett speciellt 
sätt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

5.1 Bildskärmar
Den skärmar av typen, Dell UltraSharp 2407WFP, som används för produktionen 
av tryckoriginal idag är inte av toppkvalitet men de är heller inte dåliga. Alla formgi-
varna använder dessa och certifieringen före kalibrering visade att den bara är lämpad 
för en sak, layout. Ändamålet passar därför skärmen så länge man bara håller sig till 
layout och inget mera. Ska man börja reproducera bilder eller ta fram nya kulörer ska 
layoutarnas bildskärmar undvikas. Speciellt eftersom bildskärmarna aldrig kalibreras 
vilket gör att de återger färger på ett felaktigt sätt, vilket även bevisades enligt den 
certifiering som gjordes på skärmen.
 Bildproducenten och fotografernas skärmar av märket, EIZO Coloredge 241W 
visade ett förvånansvärt dåligt resultat vid certifieringen med UDACT-verktyget. 
Skärmarna certifierades med dåvarande kalibrering som gjorts med riktvärdena 
6500K, 120 cd/m2 och gamma 2.2. Eftersom skärmarna visade ett så dåligt resultat 
ska de definitivt inte användas till bildreproducering i någon form innan de är rätt 
kalibrerade. En skärm som kalibrerats med felaktiga riktvärden eller som inte kalibre-
rats alls leder till att den som arbetar med bilderna tycker sig se andra saker än vad 
som egentligen visas. Detta leder till att bl. a färger, skärpa, nivåer, kurvor, svart- och 
vitpunkt ställs in på ett felaktigt sätt. Resultatet i tryck men även på webben blir 
sämre och felaktigt. Därför är det viktigt att arbeta med en kalibrerad skärm, men 
också att man har kalibrerat efter rätt riktvärden. Detta är en djungel för den som inte 
är insatt och inte vet vad den håller på med. Därför ska det finnas kunnig personal 
som vet vad som gäller så att man inte jobbar med förutsättningen att man "tror" att 
man arbetar rätt. Det är förenat med katastrofala resultat.
 Att exempelvis kalibrera efter gamma 2.2, som gjorts innan, leder till att bilden 
uppfattas för ljus. Man börjar då dra ner på ljusheten i bilden vilket kan leda till 
svärtade bilder, detta problem påpekade även fotografen (Bilaga 9). Gamma 1.8 
motsvarar nämligen bättre den punktförstoring som blir i vanligt offsettryck, därför 
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ska man även kalibrera efter detta värde.
 Vad jag förstod av personalen så kalibreras layoutarnas bildskärmar aldrig, vilket 
heller inte är av kritisk nödvändighet så länge de håller sig till layout och anger ton-
plattor enligt föreskrivna värden. När det gäller bildproducenten och fotografernas 
skärmar skulle jag införa en regelbunden kalibrering en gång i veckan. Gör man det 
och kalibrerar efter rätta riktvärden vet man hela tiden att man jobbar på rätt sätt 
gällande sina skärmar. Eftersom ena fotografen sa att han upplevde en del bilder som 
väldigt igensotade och mörka i katalogen kan detta vara en av bitarna på vägen till 
bättre bilder.

5.1.1 Arbetsmiljön
Arbetsmiljön kring skärmarna är väl inte den bäst lämpade, stora fönster överallt som 
speglar sig i dem och nedåtriktade lampor ovanför som avger ett ljussken i skärmarna. 
Eftersom jag själv jobbat på avdelningen vet jag att det är ett störande moment, men 
det "funkar" så länge man sitter med layout. I bildredaktörens fall är det inte bra 
då han har ett fönster snett bakom skärmen som hela tiden släpper in olika nivåer 
ljus. Under dagen jag var där och kalibrerade hans skärm uppmättes ljuset mellan 
500-1100 lux vilket är en stor variation. Detta gjorde det extremt svårt att kalibrera 
skärmen vilket talar för att det dagliga arbetet inte blir helt enkelt heller. Att sitta 
och finjustera bilder med det spannet av ljus som reflekteras i skärmen är definitivt 
inte ett idéalt arbetsförhållande för en bildproducent. Jag skulle rekommendera att 
man vrider skrivbordet bort från fönstret eller byter till ett kontor utan fönster som 
släpper in dagsljus, han har ändå hand om alla bilderna och gör vissa finjusteringar 
som kräver att man arbetar korrekt för att resultatet ska bli bra.

5.2 ICC-profiler och färgrymder
Jag blev faktiskt förvånad när jag såg att i princip alla på avdelningen använder olika 
färginställningar i InDesign. Jag trodde åtminstone att denna bit var glasklar för 
företaget då de arbetar med design och layout. Det som är riskabelt när man jobbar 
med fel arbetsfärgrymder och CMYK-profiler är om man använder felaktiga PDF-
exporterings inställningar. Använder man exempelvis förinställningen tryckkvalitet 
kommer InDesign att CMYK-konvertera mot den förinställda CMYK-profilen 
man angett i färginställningar. Har man därför fel profil i sina inställningar CMYK-
konverteras dokumentet helt fel vilket leder till ett felaktigt tryck. Därför är det  
viktigt att man har rätt arbetsfärgrymd och CMYK-profil angiven. Använder man 
dessutom sRGB som färgrymd kommer CMYK konverteringen att göras utifrån 
den vilket gör att resultatet kommer ännu längre ifrån verkligheten. Adobe RGB 
och ISO Coated v2 300% är framtagna profiler för att matcha branschens krav som 
finns gällande tryck. Det rekommenderas att profilerna används i färginställningarna 
därför att de återger bäst resultat om man inte vet exakt hur originalet ska tryckas. 
Därför rekommenderar jag att alla ska använder Adobe RGB som färgrymd och ISO 
Coated v2 300% som CMYK-profil i färginställning så att man trycker med minsta 
möjliga felmarginal. Sen kan man självklart i sina PDF-exporteringar ange andra 
CMYK-profiler om så är fallet.
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5.3 PDF-exportering
Eftersom Clas Ohlson använder många olika tryckerier gör det att ännu flera förin-
ställningar för PDF-exportering används. Resultatet blir en mängd olika förinställ-
ningar som används i den dagliga produktionen. Det jag tycker man ska göra för att 
detta inte ska bli så rörigt är att ta bort alla gamla förinställningar och göra nya som 
är anpassade efter varje tryckeri och typ av original som ska tryckas. När jag har gått 
runt och tittat i allas datorer återfinns många gånger mängder av olika förinställ-
ningar vilket lätt kan röra till det. Skulle man göra nya förinställningar och utbilda 
alla om  när och varför de ska användas och till vilket tryckeri, skulle man ha större 
koll på att denna bit. Felmarginalen skulle bli mycket mindre vilket förmodligen leder 
till ett bättre resultat i tryck.

5.4 Bilder
Vad gäller bilderna så kan en del små förändringar göras. I den intervju som 
hölls med bildredaktören säger han att många bilder kommer från leveran-
törer med profilen sRGB eller ibland CMYK-profiler. Här borde man börja 
ställa högre krav på leverantörerna att deras bilder ska vara i Adobe RGB, 
helst fotade i RAW där man sedan lagt på profilen. Bilderna ska inte bara 
vara omkonverterad från exempelvis sRGB till Adobe RGB i Photoshop. 
 Fotograferna verkar jobba på ett korrekt och effektivt sätt förutom att den ena 
fotografen jobbar i sRGB i photoshop när han bildbehandlar bilderna. Detta är ett 
stort fel som måste rättas till omedelbart eftersom sRGB är en mindre färgrymd 
än Adobe RGB. Bilderna som behandlas med sRGB kommer att bli dassigare och 
sämre i tryck eftersom sRGB-färgrymden är mindre än CMYK-färgrymden. Då 
Clas Ohlson även använder många av bilderna till sin internet sida borde man införa 
någon sorts konvertering från Adobe RGb till sRGB eftersom de flesta webbläsare 
använder sRGB som färgrymd. Detta kan resultera i att bilderna visas mer korrekt 
på webben.

5.5 Tryckerier
Fem olika tryckerier används samt Clas Ohlsons egna lilla digitaltryckeri, så sex 
olika leverantörer av tryck är inblandade, vilket är många. Det är inte så konstigt 
att det finns mängder av olika presets hos personalen att använda sig av vid PDF-
exportering. Det är heller inte så konstigt att det blir fel vid exporteringen pga. detta, 
det är mycket att hålla reda på som anställd. 
 Den variation som blir i trycket är heller inte konstig, den är helt normal pga. 
situationen. Använder man så här många leverantörer till sitt tryck så är det klart att 
det blir stora skillnader mellan trycken. Varje tryckeri har ju sina tryckpressar med sin  
tryckteknik och sitt eget bestämda flöde med sina egna profiler. Det är alltså sex olika 
flöden som tryckoriginalen ska fungera igenom. För att få detta att fungera krävs det 
att man jobbar stenhårt med de rekommenderade profiler som finns, både generellt 
för branschen men även att man tittar på vilka profiler tryckerierna kräver. Sen måste 
man även börja titta på hur tryckerierna jobbar och vad deras kunskapsnivå ligger, 
vad de har för utrustning, rippar med mera. Man kanske måste börja kräva mera av 
tryckerierna, rent kvalitetsmässigt men även kunskapsmässigt. Att skapa en dialog 
med tryckerierna där man tar upp problemen och hör vad man kan göra för att lösa 
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dom tillsammans. Men en annan viktig aspekt i det hela är att det används för många 
olika leverantörer, där är det största problemet. Skulle man bara använda sig av, låt 
säga, två till tre tryckerier så är det ju hälften så många olika faktorer som man måste 
ta hänsyn till och som kan skapa problem. Vill man verkligen ta tag i problemet måste 
man se över denna biten och kanske leta större tryckerier som har flera olika sorters 
trycktekniker. Då får man flera olika trycksaker igenom samma flöde vilket förenklar 
prepress arbetet. Hur man än gör med profiler och finjusteringar så kommer det alltid 
att bli en viss differens mellan de olika tryckerierna, det går aldrig att komma ifrån 
helt. Därför är mitt råd att se över denna biten och kanske minska ner antalet tryck-
erier i den mån det går. Men även att man börja jobba mer aktivt med tryckerierna 
och har en öppen dialog om flödena hos varje part så man enkelt kan effektivisera 
processerna och förbättra slutresultatet.
 Eftersom Clas Ohlson precis har ändrat sin grafiska profil till det utseendet att de 
vill skapa än lite lyxigare känsla ligger det verkligen i tiden att börja ta tag i denna 
biten med sitt resultat i tryck. Ju snyggare och bättre trycksaker rent kvalitetsmäs-
sigt, desto bättre intryck görs på kunden. Att ta steget närmare ett perfekt grafiskt 
arbetsflöde riktar även det en seriös bild utåt till sina konkurrenter av att man menar 
allvar med den profilering och känsla man vill förmedla med sitt tryckta material. 
Man visar att man inte nöjer sig med ett halvdant resultat utan att man hela tiden 
strävar efter att uppnå en genomarbetad kvalité. Clas Ohlson kan ta detta till en ny 
nivå genom att ha ett kvalitetssäkrat grafiskt produktionsflöde.

5.6 Preflight
En kontroll av varje PDF-dokument borde införas för att minimera fel. Kör man en 
preflight på varje PDF med specifierade inställningar för det flöde den ska igenom får 
man reda på fel och kan rätta till dom innan man skickar filen till tryckeriet.

5.7 Problemformulering
Är Clas Ohlsons nuvarande metoder tillräckligt bra för att uppnå önskat resultat 
i tryck? Nej, deras nuvarande metoder är enligt denna utredning och rapport inte 
tillräckligt bra för att uppnå önskat resultat i tryck. De är däremot tillräckligt bra för 
att uppnå ett tryck som är ok och som fungerar. Vill man förbättra det i den mån det 
går så att det blir närmare det egentliga önskvärda resultatet borde man ändra på de 
punkter som tas upp nedan.

5.8 Förslag på åtgärder

5.8.1 Skärmar
Kalibrering av bildproducentens och fotografernas skärmar mot riktvärdena:

Vitpunkt: 5800 K•	
Ljusstyrka: 160 cd/m•	 2

Gamma: 1.8•	
Regelbundna kalibreringar en gång per vecka är att rekommendera på bildprodu-
centen och fotografernas skärmar. Finns det tid över gör det inget om layoutarnas 
skärmar kalibreras med, av ren principsak borde de arbeta med korrekt kalibrerade 
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skärmar.

5.8.2 Arbetsmiljön
Bildproducenten borde se över sin arbetsplats gällande placering av bildskärm. Den 
ska vara placeras så att fönstret inte reflekteras i bildskärmen eftersom ljsstyrkan 
varieras stort under en arbetsdag. Alternativt att han flyttar till ett kontor utan fönster 
eller där han bättre kan placera utrustningen.

5.8.3 ICC-profiler och färgrymder
Här borde alla byta till Adobe RGB som arbetsfärgrymd och ISO Coated v2 300% 
som CMYK-profil i sina färginställningar i InDesign. För att om inget annat anges 
vid PDF-exporteringen så används dessa profiler vilket gör att trycket bli så bra som 
möjligt ifall man skulle exportera med fel inställningar..

5.8.4 PDF-exportering
Ta bort alla gamla presets och göra nya som är anpassade efter varje tryckeri och typ 
av original som ska tryckas. Skulle man göra en uppsättning nya som alla vet när de 
ska användas och till vilket tryckeri som kräver dom skulle felmarginalen på PDFérna 
och trycket bli mindre.

5.8.5 Bilder
Ändra arbetsfärgrymden till Adobe RGB nere i fotostudion och att man eventuellt 
inför någon form av konvertering mellan sRGB och Adobe RGB så att bilderna visas 
bättre på webben.

5.8.6 Tryckerier
Här borde man försöka minska ner antalet tryckerier i den mån det går. Men även att 
man börja jobba mer aktivt med tryckerierna och har en öppen dialog om flödena hos 
varje part så man enkelt kan effektivisera processerna och förbättra slutresultatet.

5.8.7 Tekniskt ansvarig
Om man nu är beredd att satsa lite på det här med kvalitetssäkring innan tryck 
kommer det att krävas en del från företaget. Det är många delar som intefererar och 

Figur 3. Figuren visar färginställningar i Adobe Photoshop. 
Redigera - Färginställningar - Arbetsfärgrymder
Edit - Color Settings - Working Spaces
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samspelar med varandra vilket gör att det krävs en hel del arbetstimmar från företaget 
för att utveckla detta ännu mera. Jag skulle se en heltidstjänst inom detta område, 
en anställd som ses som tekniskt ansvarig för det grafiska produktionsflödet. Det 
krävs anser jag för att hålla alla dessa pusselbitarna som ett grafiskt produktionsflöde 
innehåller på plats. Det krävs även för att underhålla, effektivisera och vidareutveckla 
detta.

5.8.8 Preflight
Införande av preflight kontroll av varje PDF.
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6. Tackord
Jag vill tacka all personal på Clas Ohlsons personalavdelning som tagit emot mig 
och välkommnat mig vid varje besök. Men framförallt ett stort tack till Maria Stand, 
Arja Wilén och Andreas Åman som alltid funnits kontaktbara och tillgängliga för 
idéutbyte och frågor. 
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ORDBOK

ISO 12646, en standard som specificerar minimikraven för egenskaperna hos en 
skärm som ska användas för skärmprovtryck.

UDACT, Ugra Display Analysis and Certification Tool.

ECI, European Color Initiative.

CIELAB, namnet på ett tredimensionellt färgsystem som bygger på ögats sätt att 
uppfatta färger.

Presets, förinställning.

Ppi, Pixels Per Inch, mått på hur många pixlar per tum dokumentet ska ha i upp-
lösning. Detta blir sedan antalet resterpunter per tum, Dpi (Dots Per Inch), punkter 
per tum.
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UGRA
Display Analysis & Certification Tool

Report
Basics

Date: 2009-4-28 13:06:29
Report-Version: v1.2.1
Monitor-Name: \\.\DISPLAY1
Profile: C:/WINDOWS/System32/spool/DRIVERS/COLOR/sRGB Color Space Profile.icm
Created: 1998-2-9 6:49
Measurement device: eye-one display

Summary

The monitor has not passed the certification according to the UGRA DACT specifications.

Calibration
White Point no
Gray balance no
Profile quality no

Softproofing
MultiColor, HighBody no

Offset/Gravure Paper Type 1/2 no
Offset on uncoated paper no

Newspaper Printing no
Layout yes

Diagram

Softproof Quality

Profile Quality

Gray Balance

WhitePoint



Whitepoint

The whitepoint should be as close as possible to the black body curve and the calibration target.The maximum allowed 
distance to the target whitepoint is DeltaE .

XYZ: 336.00 353.88 368.39 
XYZ (normalized):  94.95 100.00 104.10 
Luminance: 353.9 Cd/m2
Next Temperature:  6218 Kelvin
Assumed Target Whitepoint:  5800 Kelvin
Distance to assumed Target Whitepoint:   4.4 deltaE

Blackpoint

Luminance:   0.7 Cd/m2
Chromaticity:   1.3 Chroma (Lab)

Gray balance

Average and maximum calculation will respect measurements with 1% minimum luminance only. The maximum allowed 
deviations to comply with this test are an average of DeltaC 1.0 and a range of DeltaC 2.0.

% Kelvin Cd/m2 L Chroma Gamma
0  4679   0.67   1.71  1.33
5  7177   1.11   2.85  1.24  2.19
10  7420   2.38   6.08  1.97  2.29
15  6895   5.11  12.25  1.46  2.30
20  6609  10.27  19.65  1.50  2.23
25  6433  17.27  26.39  1.54  2.19
30  6358  27.35  33.41  1.15  2.13
35  6367  39.04  39.63  1.50  2.10
40  6405  53.23  45.69  1.89  2.06
45  6336  67.47  50.76  2.27  2.06
50  6369  85.73  56.31  1.91  2.03
55  6386 102.46  60.74  2.32  2.05
60  6406 121.67  65.26  2.42  2.06
65  6367 141.08  69.37  2.51  2.10
70  6377 164.61  73.88  2.64  2.10
75  6365 191.05  78.45  2.59  2.09
80  6333 219.28  82.89  2.24  2.09
85  6343 244.76  86.59  2.30  2.19
90  6288 274.81  90.62  1.87  2.30
95  6294 310.48  95.05  1.05  2.44

100  6218 353.88 100.00  0.00

Average  6397  1.84  2.16
Range  2.64

Tone values =  99.6%



Profile Quality

This test displays and measures RGB values and compares them with the transformation of the profile. The maximum 
allowed deviations to comply with this test are an average of DeltaE 3.0 and a maximum of DeltaE 6.0.

RGB Lab deltaLab deltaE
  0   0   0    1.7    1.3   -0.2   -1.7   -1.3    0.2   2.2

  0   0 128   16.4   39.2  -65.2   -5.0    1.8   -2.0   5.7
  0   0 255   35.7   57.9 -102.5   -6.1   10.4   -9.5  15.4
  0 128   0   47.6  -56.5   48.2   -1.3    9.0    0.4   9.1
  0 128 128   50.0  -33.7  -12.4   -2.1    3.3    3.5   5.2
  0 170 255   67.3  -18.2  -51.3   -1.6    4.2   -2.0   5.0
  0 255   0   85.8  -89.3   81.1    2.0   10.0   -0.1  10.2
  0 255 170   87.6  -72.3   20.2    1.4    5.5    5.8   8.1
  0 255 255   90.0  -55.5  -16.3    0.7    4.9    1.3   5.1
 85  85  85   38.0    0.6   -1.1   -1.9   -0.5    1.1   2.3
128   0   0   29.5   51.6   39.8   -3.4   -3.2   -0.4   4.6
128   0 128   34.2   58.8  -35.5   -4.5   -2.7   -0.8   5.3
128 128   0   54.6  -10.4   56.6   -2.5    1.0   -0.6   2.7

128 128 128   56.7    1.1   -1.9   -3.1   -1.1    1.8   3.8
128 128 255   62.8   23.0  -58.1   -4.5    2.8   -6.4   8.3
128 255 128   89.7  -56.6   42.9    1.0    1.1    5.9   6.1
170   0 255   50.9   76.3  -76.8   -5.3    3.6   -8.0  10.2

170 170 170   71.2    1.4   -2.1   -1.6   -1.4    2.1   3.0
170 255   0   90.7  -50.5   87.1    1.2    2.4   -0.8   2.8

170 255 255   94.6  -27.0   -8.8   -0.0    0.3    0.1   0.4
255   0   0   55.7   82.9   71.6   -1.4   -2.1   -1.7   3.1
255   0 170   59.2   87.9  -17.8   -2.4   -1.5    0.4   2.9
255   0 255   63.7   91.6  -55.3   -3.5    2.0   -5.3   6.6

255 128 128   71.3   48.1   21.5   -2.5    1.2    2.3   3.6
255 170   0   77.6   24.4   81.1   -0.9    0.7   -1.4   1.8

255 170 255   82.5   40.1  -26.3   -2.3    1.6   -2.9   4.0
255 255   0   96.6  -16.4   95.1    1.0    0.7   -1.7   2.1

255 255 170   98.1   -8.3   36.6    0.5   -0.8    4.1   4.2
255 255 255  100.0    0.0    0.0   -0.0    0.0   -0.0   0.0
170  85  85   49.6   37.6   16.9   -2.6   -2.1    0.1   3.3
 85 170  85   63.2  -43.7   32.4   -0.4    3.5    2.8   4.5
 85  85 170   42.6   19.6  -46.5   -3.1   -1.1   -0.1   3.3
 85 170 170   65.4  -27.8  -11.5   -1.1    1.0    3.2   3.5
170  85 170   52.7   46.2  -29.8   -3.3   -1.7   -0.5   3.8
170 170  85   69.3   -8.4   41.3   -1.0   -0.4    1.9   2.2

Average   4.7
Maximum  15.4
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UGRA
Display Analysis & Certification Tool

Report
Basics

Date: 2009-5-19 12:03:50
Report-Version: v1.2.1
Monitor-Name: \\.\DISPLAY1
Profile: C:/WINDOWS/System32/spool/DRIVERS/COLOR/Monitor_2009-05-15_5800K_1.8g_160cd.icc
Created: 2009-5-15 10:56
Measurement device: eye-one display 2

Summary

The monitor has not passed the certification according to the UGRA DACT specifications.

Calibration
White Point yes
Gray balance no
Profile quality yes

Softproofing
MultiColor, HighBody no

Offset/Gravure Paper Type 1/2 no
Offset on uncoated paper no

Newspaper Printing no
Layout yes

Diagram

Softproof Quality

Profile Quality

Gray Balance

WhitePoint



Whitepoint

The whitepoint should be as close as possible to the black body curve and the calibration target.The maximum allowed 
distance to the target whitepoint is DeltaE .

XYZ: 157.69 166.41 160.42 
XYZ (normalized):  94.76 100.00  96.40 
Luminance: 166.4 Cd/m2
Next Temperature:  5809 Kelvin
Assumed Target Whitepoint:  5800 Kelvin
Distance to assumed Target Whitepoint:   1.3 deltaE

Blackpoint

Luminance:   0.2 Cd/m2
Chromaticity:   1.2 Chroma (Lab)

Gray balance

Average and maximum calculation will respect measurements with 1% minimum luminance only. The maximum allowed 
deviations to comply with this test are an average of DeltaC 1.0 and a range of DeltaC 2.0.

% Kelvin Cd/m2 L Chroma Gamma
0  6839   0.21   1.14  1.22
5  6175   0.86   4.68  1.04  1.85
10  5918   2.54  12.77  0.98  1.85
15  5705   5.34  20.87  0.77  1.84
20  5862   9.09  28.01  0.22  1.82
25  5826  13.27  33.93  0.61  1.83
30  5758  18.35  39.62  0.30  1.84
35  5826  24.70  45.42  0.25  1.83
40  5765  31.52  50.62  0.27  1.82
45  5800  38.89  55.45  0.50  1.83
50  5768  47.52  60.39  1.12  1.83
55  5817  55.80  64.59  0.60  1.83
60  5852  65.87  69.17  0.35  1.81
65  5822  75.58  73.16  0.24  1.83
70  5828  86.27  77.19  0.46  1.84
75  5815  98.24  81.31  0.15  1.83
80  5803 110.41  85.17  1.33  1.81
85  5817 122.68  88.79  0.76  1.85
90  5838 136.67  92.63  0.98  1.82
95  5812 150.66  96.22  1.28  1.82

100  5809 166.41 100.00  0.00

Average  5813  0.59  1.83
Range  2.42

Tone values =  88.9%



Profile Quality

This test displays and measures RGB values and compares them with the transformation of the profile. The maximum 
allowed deviations to comply with this test are an average of DeltaE 3.0 and a maximum of DeltaE 6.0.

The assumed chromatic adaptation is: CAT02

RGB Lab deltaLab deltaE
  0   0   0    1.1    0.8   -0.9   -1.1   -0.8    0.9   1.7

  0   0 128   14.3   37.1  -71.9    0.6   -0.6   -0.9   1.2
  0   0 255   30.7   54.4 -109.9   -0.1    0.7    0.0   0.7
  0 128   0   51.3  -56.8   49.0    0.7   -0.8    2.1   2.3
  0 128 128   53.1  -39.4  -11.5    1.0   -0.7    0.4   1.3
  0 170 255   68.3  -29.1  -49.5    0.8   -1.0    1.8   2.2
  0 255   0   85.9  -85.6   77.1   -0.3   -0.3   -0.8   0.9
  0 255 170   87.2  -71.6   15.9   -0.1   -0.4   -0.6   0.7
  0 255 255   88.9  -59.2  -18.2   -0.2    0.0   -0.0   0.2
 85  85  85   43.4    0.0    0.3    1.6   -0.8    0.9   2.0
128   0   0   33.1   53.6   44.3    0.6    0.1    5.1   5.1
128   0 128   36.6   59.4  -34.3    0.7   -0.7   -0.7   1.2
128 128   0   59.2   -9.1   58.7    0.7    0.4    2.7   2.8

128 128 128   60.7   -0.6    0.8    0.8   -0.0    0.2   0.8
128 128 255   64.7   16.0  -54.5    0.6   -0.5    1.4   1.7
128 255 128   90.3  -51.2   39.6   -0.1    0.6   -0.9   1.1
170   0 255   50.7   75.0  -76.0    0.4   -0.1    0.9   1.0

170 170 170   74.7    0.1   -0.2    0.9   -0.5    0.9   1.4
170 255   0   91.8  -43.2   84.6   -0.1    1.0   -0.1   1.1

170 255 255   94.6  -25.7   -8.9   -0.1    0.6    0.1   0.6
255   0   0   58.2   81.5   73.8    0.3   -1.0    1.6   1.9
255   0 170   60.9   85.8  -17.2    0.4   -1.3   -1.0   1.7
255   0 255   63.8   89.3  -53.9    0.3   -1.0    0.4   1.1

255 128 128   74.7   44.0   22.8    0.4   -1.2   -0.3   1.3
255 170   0   81.2   22.1   81.8    0.4   -0.9    1.0   1.4

255 170 255   84.6   34.4  -22.5    0.4   -1.0    0.7   1.3
255 255   0   97.7  -12.8   92.6   -0.2    0.4   -0.6   0.8

255 255 170   98.8   -6.1   34.1   -0.1   -0.1   -0.7   0.7
255 255 255  100.0    0.0    0.0    0.0   -0.0    0.0   0.0
170  85  85   54.5   35.2   17.5    1.2   -1.5    0.7   2.1
 85 170  85   67.1  -40.7   31.1    0.8    0.3    0.1   0.8
 85  85 170   46.5   13.5  -43.3    1.5   -1.6    1.9   2.9
 85 170 170   68.6  -29.5  -10.0    0.8   -0.2    0.9   1.3
170  85 170   56.7   41.6  -26.3    1.3   -1.7    1.4   2.5
170 170  85   73.4   -7.0   40.5    0.7   -0.1    0.2   0.8

Average   1.5
Maximum   5.1
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UGRA
Display Analysis & Certification Tool

Report
Basics

Date: 2009-5-6 11:36:41
Report-Version: v1.2.1
Monitor-Name: \\.\DISPLAY1
Profile: C:/WINDOWS/System32/spool/DRIVERS/COLOR/Default Monitor-1.icm
Created: 109-3-30 12:09
Measurement device: eye-one display 2

Summary

The monitor has not passed the certification according to the UGRA DACT specifications.

Calibration
White Point no
Gray balance no
Profile quality no

Softproofing
MultiColor, HighBody no

Offset/Gravure Paper Type 1/2 no
Offset on uncoated paper no

Newspaper Printing no
Layout yes

Diagram

Softproof Quality

Profile Quality

Gray Balance

WhitePoint



Whitepoint

The whitepoint should be as close as possible to the black body curve and the calibration target.The maximum allowed 
distance to the target whitepoint is DeltaE .

XYZ: 129.87 135.06 126.26 
XYZ (normalized):  96.16 100.00  93.48 
Luminance: 135.1 Cd/m2
Next Temperature:  5519 Kelvin
Assumed Target Whitepoint:  5800 Kelvin
Distance to assumed Target Whitepoint:   3.1 deltaE

Blackpoint

Luminance:   0.1 Cd/m2
Chromaticity:   0.2 Chroma (Lab)

Gray balance

Average and maximum calculation will respect measurements with 1% minimum luminance only. The maximum allowed 
deviations to comply with this test are an average of DeltaC 1.0 and a range of DeltaC 2.0.

% Kelvin Cd/m2 L Chroma Gamma
0  6058   0.13   0.89  0.17
5  6224   0.25   1.64  0.36  2.38
10  5378   0.73   4.86  1.03  2.38
15  5517   1.80  11.53  1.46  2.33
20  5352   3.60  18.67  1.22  2.29
25  5371   5.61  24.18  1.27  2.33
30  5421   8.25  29.68  0.55  2.34
35  5380  12.13  35.95  0.77  2.31
40  5397  17.45  42.65  0.84  2.24
45  5440  23.03  48.33  0.59  2.23
50  5499  29.76  54.06  0.14  2.19
55  5482  37.30  59.54  0.28  2.16
60  5489  46.83  65.50  0.75  2.07
65  5482  56.05  70.52  0.67  2.04
70  5536  66.44  75.57  0.76  1.98
75  5502  77.59  80.43  0.20  1.93
80  5487  89.09  84.98  0.46  1.86
85  5479 101.10  89.33  1.01  1.76
90  5497 115.39  94.07  0.24  1.50
95  5499 131.67  99.02  0.25  0.52

100  5519 135.06 100.00  0.00

Average  5464  0.64  2.04
Range  2.42

Tone values =  94.6%



Profile Quality

This test displays and measures RGB values and compares them with the transformation of the profile. The maximum 
allowed deviations to comply with this test are an average of DeltaE 3.0 and a maximum of DeltaE 6.0.

The assumed chromatic adaptation is: CAT02

RGB Lab deltaLab deltaE
  0   0   0    0.9   -0.0   -0.2   -0.9    0.0    0.2   0.9

  0   0 128   14.4   28.3  -65.6    0.1   -0.4   -0.5   0.7
  0   0 255   36.8   42.7 -110.2   -2.3    3.7    0.6   4.4
  0 128   0   43.9  -76.4   51.3   -1.3  -11.4    5.3  12.6
  0 128 128   46.4  -53.2  -14.5   -1.3   -6.4   -0.7   6.6
  0 170 255   66.4  -40.0  -61.7   -2.9   -3.8    0.8   4.9
  0 255   0   86.7 -130.0   90.5   -5.7  -15.6    3.2  16.9
  0 255 170   89.9 -112.9   20.0   -7.1  -10.2   -1.7  12.5
  0 255 255   94.3  -93.3  -26.1   -9.0   -5.5    0.8  10.6
 85  85  85   37.3   -0.0    0.9   -1.5    0.0   -0.9   1.7
128   0   0   35.7   59.1   52.7   -3.2   -1.5    3.4   4.9
128   0 128   39.7   62.2  -30.5   -3.5   -2.9    1.9   4.9
128 128   0   57.2   -8.7   67.4   -5.2    1.7    5.4   7.7

128 128 128   58.8   -0.3    0.0   -4.8    0.3   -0.1   4.8
128 128 255   65.4   18.2  -70.2   -5.1    0.2    4.2   6.6
128 255 128   93.1  -84.4   50.2   -7.3   -3.3   -2.1   8.3
170   0 255   57.7   74.9  -79.6   -3.8    1.2    3.5   5.3

170 170 170   72.3   -0.6   -0.7   -2.2    0.6    0.7   2.4
170 255   0   89.4  -61.6   96.1   -1.4   -4.9    9.8  11.0

170 255 255   92.4  -41.4  -12.9   -0.5   -3.5   -1.2   3.7
255   0   0   62.9   90.8   88.4    1.5    4.6   22.4  23.0
255   0 170   65.5   92.1   -3.1    1.6    4.5    0.1   4.8
255   0 255   69.5   92.5  -46.8    1.1    5.8   -0.6   6.0

255 128 128   73.4   61.2   34.4    1.4    3.4    1.4   4.0
255 170   0   79.1   37.5   94.5    1.2    3.0   16.8  17.2

255 170 255   83.4   45.4  -23.6    1.3    3.9   -0.8   4.2
255 255   0   96.1  -10.9  106.6    0.6   -0.8   14.2  14.2

255 255 170   97.6   -6.2   42.9    0.5   -0.5    1.7   1.8
255 255 255  100.0    0.0    0.0    0.0    0.0   -0.0   0.0
170  85  85   49.1   47.5   27.7    2.3    0.7   -0.9   2.5
 85 170  85   58.5  -61.7   37.3    1.1   -3.8   -1.4   4.2
 85  85 170   37.6   15.2  -51.0    2.9   -1.4    1.8   3.7
 85 170 170   60.7  -45.5  -14.2    1.2   -3.8   -0.0   4.0
170  85 170   52.2   51.4  -26.7    2.1    0.6    1.3   2.6
170 170  85   67.2   -6.8   50.8    1.1    0.2    0.1   1.1

Average   6.4
Maximum  23.0
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UGRA
Display Analysis & Certification Tool

Report
Basics

Date: 2009-5-6 15:02:07
Report-Version: v1.2.1
Monitor-Name: \\.\DISPLAY1
Profile: C:/WINDOWS/System32/spool/DRIVERS/COLOR/Monitor_2009-05-06_5800K_120cd_1.8G.icc
Created: 2009-5-6 13:24
Measurement device: eye-one display 2

Summary

The monitor has not passed the certification according to the UGRA DACT specifications.

Calibration
White Point no
Gray balance no
Profile quality no

Softproofing
MultiColor, HighBody no

Offset/Gravure Paper Type 1/2 no
Offset on uncoated paper no

Newspaper Printing no
Layout yes

Diagram

Softproof Quality

Profile Quality
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UGRA
Display Analysis & Certification Tool

Report
Basics

Date: 2009-5-6 14:06:04
Report-Version: v1.2.1
Monitor-Name: \\.\DISPLAY1
Profile: C:/WINDOWS/System32/spool/DRIVERS/COLOR/Monitor_2009-05-06_6000K_160cd_1.8G.icc
Created: 2009-5-6 13:56
Measurement device: eye-one display 2

Summary

The monitor has not passed the certification according to the UGRA DACT specifications.

Calibration
White Point no
Gray balance no
Profile quality yes

Softproofing
MultiColor, HighBody no

Offset/Gravure Paper Type 1/2 no
Offset on uncoated paper no

Newspaper Printing no
Layout yes

Diagram

Softproof Quality

Profile Quality

Gray Balance

WhitePoint



UGRA
Display Analysis & Certification Tool

Report
Basics

Date: 2009-5-6 13:31:16
Report-Version: v1.2.1
Monitor-Name: \\.\DISPLAY1
Profile: C:/WINDOWS/System32/spool/DRIVERS/COLOR/Monitor_2009-05-06_5800K_120cd_1.8G.icc
Created: 2009-5-6 13:24
Measurement device: eye-one display 2

Summary

The monitor has not passed the certification according to the UGRA DACT specifications.

Calibration
White Point yes
Gray balance no
Profile quality no

Softproofing
MultiColor, HighBody no

Offset/Gravure Paper Type 1/2 no
Offset on uncoated paper no

Newspaper Printing no
Layout yes
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UGRA
Display Analysis & Certification Tool

Report
Basics

Date: 2009-5-6 14:39:52
Report-Version: v1.2.1
Monitor-Name: \\.\DISPLAY1
Profile: C:/WINDOWS/System32/spool/DRIVERS/COLOR/Monitor_2009-05-06_5000K_160cd_1.8G_2.icc
Created: 2009-5-6 14:33
Measurement device: eye-one display 2

Summary

The monitor has not passed the certification according to the UGRA DACT specifications.

Calibration
White Point yes
Gray balance no
Profile quality no

Softproofing
MultiColor, HighBody no

Offset/Gravure Paper Type 1/2 no
Offset on uncoated paper no

Newspaper Printing no
Layout yes
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UGRA
Display Analysis & Certification Tool

Report
Basics

Date: 2009-5-19 10:33:06
Report-Version: v1.2.1
Monitor-Name: \\.\DISPLAY1
Profile: C:/WINDOWS/System32/spool/DRIVERS/COLOR/Spyder090507.icm
Created: 109-4-7 13:55
Measurement device: eye-one display 2

Summary

The monitor has not passed the certification according to the UGRA DACT specifications.

Calibration
White Point no
Gray balance no
Profile quality no

Softproofing
MultiColor, HighBody no

Offset/Gravure Paper Type 1/2 no
Offset on uncoated paper no

Newspaper Printing no
Layout yes

Diagram
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Whitepoint

The whitepoint should be as close as possible to the black body curve and the calibration target.The maximum allowed 
distance to the target whitepoint is DeltaE .

XYZ: 120.20 121.79 124.05 
XYZ (normalized):  98.69 100.00 101.85 
Luminance: 121.8 Cd/m2
Next Temperature:  5689 Kelvin
Assumed Target Whitepoint:  5800 Kelvin
Distance to assumed Target Whitepoint:   6.3 deltaE

Blackpoint

Luminance:   0.2 Cd/m2
Chromaticity:   0.8 Chroma (Lab)

Gray balance

Average and maximum calculation will respect measurements with 1% minimum luminance only. The maximum allowed 
deviations to comply with this test are an average of DeltaC 1.0 and a range of DeltaC 2.0.

% Kelvin Cd/m2 L Chroma Gamma
0  7680   0.18   1.35  0.81
5  7011   0.57   4.24  3.22  1.96
10  6470   1.63  11.53  4.90  1.96
15  6028   3.18  18.43  2.65  1.97
20  5846   5.48  25.27  1.33  1.95
25  5767   8.23  31.25  0.93  1.96
30  5568  12.02  37.60  0.56  1.94
35  5660  16.42  43.48  0.23  1.92
40  5634  21.53  49.10  1.03  1.89
45  5574  27.17  54.35  1.06  1.88
50  5643  33.46  59.41  0.99  1.86
55  5649  40.35  64.27  0.26  1.85
60  5747  47.73  68.89  0.43  1.84
65  5731  54.84  72.91  0.34  1.86
70  5747  62.55  76.90  0.45  1.87
75  5709  71.25  81.02  0.33  1.86
80  5698  79.97  84.82  0.65  1.87
85  5678  88.18  88.16  0.40  1.98
90  5669  98.61  92.12  0.20  2.01
95  5652 109.42  95.93  0.87  2.04

100  5689 121.79 100.00  0.00

Average  5745  0.93  1.92
Range  5.93

Tone values =  93.3%



Profile Quality

This test displays and measures RGB values and compares them with the transformation of the profile. The maximum 
allowed deviations to comply with this test are an average of DeltaE 3.0 and a maximum of DeltaE 6.0.

The assumed chromatic adaptation is: CAT02

RGB Lab deltaLab deltaE
  0   0   0    1.4   -0.8   -0.2   -1.4    0.8    0.2   1.6

  0   0 128   15.8   32.9  -71.3   -1.1   -4.6    5.5   7.2
  0   0 255   33.6   46.5 -108.8    1.3    0.4   -0.4   1.4
  0 128   0   47.5  -85.0   55.7   -5.2   -5.4    1.3   7.6
  0 128 128   49.9  -57.9  -16.2   -4.9   -2.5    0.8   5.5
  0 170 255   66.5  -47.7  -54.7   -2.9    3.8   -6.4   8.0
  0 255   0   81.7 -130.4   87.9   -1.0  -19.4    6.5  20.5
  0 255 170   83.5 -108.6   12.7   -0.9  -17.2    5.4  18.0
  0 255 255   85.7  -90.1  -24.1   -0.5  -10.1   -1.5  10.3
 85  85  85   41.6    0.2    0.4   -5.8   -0.2   -0.4   5.8
128   0   0   36.0   60.2   52.3   -3.3   -2.5    3.9   5.7
128   0 128   39.7   64.1  -30.5   -3.3   -4.5    2.1   6.0
128 128   0   57.8   -8.4   69.0   -5.8    1.1    4.5   7.4

128 128 128   59.8    0.5   -0.0   -5.8   -0.5   -0.0   5.8
128 128 255   64.8   15.4  -56.9   -4.4    3.5   -9.0  10.6
128 255 128   87.6  -70.9   40.2   -1.9  -18.5    7.8  20.2
170   0 255   55.2   78.6  -72.0   -0.9   -2.0   -3.8   4.4

170 170 170   74.4    0.5   -0.2   -4.2   -0.5    0.2   4.2
170 255   0   89.5  -55.9   98.2   -1.7  -12.0    8.5  14.8

170 255 255   93.1  -36.1  -11.4   -1.3   -9.3   -2.8   9.8
255   0   0   63.4   93.5   87.0    1.2    2.2   24.1  24.3
255   0 170   66.2   95.8  -10.3    1.1    1.2    7.7   7.8
255   0 255   69.4   97.1  -47.8    1.4    1.7    0.7   2.3

255 128 128   76.8   55.7   27.5   -1.9    9.2    8.5  12.7
255 170   0   82.4   31.0   97.5   -2.1    9.7   14.8  17.8

255 170 255   86.4   41.0  -20.7   -1.6    8.7   -3.6   9.6
255 255   0   97.0  -12.0  108.6   -0.4   -0.1   13.2  13.2

255 255 170   98.4   -5.7   37.0   -0.4   -1.2    7.6   7.7
255 255 255  100.0   -0.0    0.0    0.0    0.0   -0.1   0.1
170  85  85   55.7   45.2   23.3   -4.2    3.3    3.6   6.4
 85 170  85   64.5  -58.5   33.6   -5.0   -8.3    2.2   9.9
 85  85 170   45.5   13.6  -46.6   -4.9    0.5   -2.6   5.5
 85 170 170   66.6  -44.2  -13.1   -4.7   -5.7   -1.3   7.5
170  85 170   58.3   50.1  -25.2   -3.8    2.2   -0.1   4.4
170 170  85   72.7   -6.8   46.6   -4.5   -0.0    4.4   6.3

Average   8.9
Maximum  24.3
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UGRA
Display Analysis & Certification Tool

Report
Basics

Date: 2009-5-19 11:09:48
Report-Version: v1.2.1
Monitor-Name: \\.\DISPLAY1
Profile: C:/WINDOWS/System32/spool/DRIVERS/COLOR/Monitor_2009-05-19_5800K_1.8_160cd-2.icc
Created: 2009-5-19 11:04
Measurement device: eye-one display 2

Summary

The monitor has passed the certification according to the UGRA DACT specifications.

Calibration
White Point yes
Gray balance yes
Profile quality yes

Softproofing
MultiColor, HighBody yes

Offset/Gravure Paper Type 1/2 yes
Offset on uncoated paper yes

Newspaper Printing yes
Layout yes

Diagram
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Whitepoint

The whitepoint should be as close as possible to the black body curve and the calibration target.The maximum allowed 
distance to the target whitepoint is DeltaE .

XYZ: 150.86 158.34 154.42 
XYZ (normalized):  95.27 100.00  97.52 
Luminance: 158.3 Cd/m2
Next Temperature:  5815 Kelvin
Assumed Target Whitepoint:  5800 Kelvin
Distance to assumed Target Whitepoint:   0.2 deltaE

Blackpoint

Luminance:   0.2 Cd/m2
Chromaticity:   0.4 Chroma (Lab)

Gray balance

Average and maximum calculation will respect measurements with 1% minimum luminance only. The maximum allowed 
deviations to comply with this test are an average of DeltaC 1.0 and a range of DeltaC 2.0.

% Kelvin Cd/m2 L Chroma Gamma
0  7147   0.21   1.21  0.40
5  5824   0.92   5.26  0.82  1.82
10  6196   2.50  13.08  0.95  1.83
15  6049   5.04  20.75  0.79  1.83
20  5877   8.36  27.52  0.35  1.84
25  5715  12.16  33.30  1.16  1.86
30  5844  17.14  39.28  0.36  1.85
35  5809  23.22  45.17  0.29  1.83
40  5790  29.66  50.37  0.57  1.83
45  5818  36.31  55.00  0.53  1.85
50  5800  43.94  59.66  0.61  1.85
55  5784  52.49  64.28  0.69  1.85
60  5857  61.46  68.62  0.33  1.85
65  5829  71.16  72.85  0.49  1.87
70  5826  81.75  77.06  0.09  1.86
75  5835  93.04  81.16  0.18  1.85
80  5811 104.93  85.13  0.08  1.85
85  5801 116.47  88.71  0.56  1.88
90  5790 129.11  92.37  1.11  1.90
95  5774 143.28  96.20  0.91  1.90

100  5815 158.34 100.00  0.00

Average  5843  0.53  1.85
Range  1.64

Tone values =  98.3%



Profile Quality

This test displays and measures RGB values and compares them with the transformation of the profile. The maximum 
allowed deviations to comply with this test are an average of DeltaE 3.0 and a maximum of DeltaE 6.0.

The assumed chromatic adaptation is: CAT02

RGB Lab deltaLab deltaE
  0   0   0    1.2   -0.3   -0.3   -1.2    0.3    0.3   1.3

  0   0 128   15.7   33.9  -71.8    0.8   -1.4   -0.2   1.6
  0   0 255   33.3   47.8 -109.0   -0.2    1.5   -0.2   1.5
  0 128   0   48.2  -81.0   55.3    1.1   -0.6    1.4   1.9
  0 128 128   50.6  -55.6  -15.5    1.3   -1.2    1.2   2.2
  0 170 255   66.9  -45.2  -53.8    0.6   -0.1    1.2   1.4
  0 255   0   82.4 -123.1   86.9    0.0    0.2   -1.4   1.4
  0 255 170   84.2 -102.9   13.6    0.2    0.2   -0.5   0.6
  0 255 255   86.3  -85.6  -22.9    0.1    0.5    0.3   0.6
 85  85  85   43.5    0.2   -0.3    0.8   -0.1    1.3   1.5
128   0   0   35.5   60.3   51.8    0.8    0.3    4.7   4.8
128   0 128   39.3   64.4  -31.4    0.9   -0.9   -0.2   1.3
128 128   0   58.0   -8.3   68.2    1.0    0.5    2.1   2.4

128 128 128   60.0    0.5    0.0    1.0   -0.5    0.7   1.3
128 128 255   64.9   15.8  -56.6    0.6   -0.4    1.3   1.5
128 255 128   88.0  -67.7   40.2    0.2    1.0   -0.1   1.0
170   0 255   54.5   78.1  -72.7    0.3    0.5    0.5   0.7

170 170 170   74.5   -0.3    0.0    0.7    0.3    0.5   0.9
170 255   0   89.9  -54.9   96.9    0.1    2.5   -0.7   2.6

170 255 255   93.3  -35.1  -10.9    0.1    1.4    0.0   1.4
255   0   0   62.5   92.0   85.9    0.2   -0.8    2.4   2.6
255   0 170   65.3   94.7  -11.3    0.4   -1.4   -1.3   1.9
255   0 255   68.5   96.2  -49.0    0.1   -0.6    0.0   0.6

255 128 128   76.4   54.1   26.5    0.5   -1.4    0.2   1.5
255 170   0   82.2   29.3   95.9    0.1    0.1    0.2   0.2

255 170 255   86.1   39.7  -21.1    0.1   -0.1   -0.0   0.1
255 255   0   97.0  -12.5  106.9   -0.1    0.5   -1.0   1.2

255 255 170   98.4   -6.0   36.7    0.1    0.0   -0.8   0.8
255 255 255  100.0   -0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   0.0
170  85  85   56.2   41.6   20.3    0.7    0.1    1.2   1.4
 85 170  85   65.4  -53.2   31.2    0.5    0.6    0.8   1.1
 85  85 170   47.0   12.9  -43.8    0.9   -0.8    0.7   1.4
 85 170 170   67.2  -40.3  -12.0    0.6    0.2    0.4   0.7
170  85 170   58.6   46.7  -24.4    0.8   -0.3    0.6   1.0
170 170  85   73.0   -7.3   43.1    0.5    0.8    1.0   1.4

Average   1.4
Maximum   4.8



Bilaga 7





Bilaga 8



 



Bilaga 9



 




