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Sammanfattning

Det här examensarbetet har utförts för att man ska få kunskap om hur optiska vitmedel och nyanseringsmedel påverkar 
resultatet av en tryckning på Iggesund Paperboards kartong och dess möjlighet att följa målvärden i ISO 12647-2. Denna 
ISO-standard innehåller mätvärden som är anpassade efter papper som inte innehåller optiska vitmedel, vilket kan försvåra 
tryckning på kartong som innehåller optiska vitmedel. Examensarbetet utfördes genom att skapa sju olika kartongkvalitéer, 
med olika mängder nyanseringsmedel och innehåll av optiska vitmedel. De olika kartongkvalitéerna trycktes på Sandvikens 
tryckeri och därefter gjordes mätningar på trycket. Vissa speciella färgfält på tryckarken användes för visuella bedömningar 
som gjordes av en panel innehållande personer från Iggesund Paperboard och personer som inte är anställda men som 
regelbundet gör lukt och smakbedömningar vid Laboratorium för Sensorisk och Kemisk Analys.. Resultatet av mätningarna 
visade att två kartongkvalitéer var ganska närliggande målvärdena i ISO 12647-2 i mätfältet med 100% Cyan. I de andra 
mätfälten var skillnaden mellan de olika proverna för liten för att kunna göra en bedömning. En av de två kvalitéerna var 
skapad till att ha samma optiska egenskaper som papperstyp 2 från standarden och den andra kvalitén hade optiska vitmedel 
och mycket nyanseringsmedel. Eftersom dessa kvalitéer var närliggande till standarden visar det att även kartong med optiska 
vitmedel kan tryckas efter målvärden i ISO-standarder. När mätningarna jämfördes med resultatet av de visuella bedömning-
arna upptäcktes avvikelser mellan mätvärden och hur panelen uppfattade nyansskillnaderna hos de tryckta kartongarken. 
Dessa avvikelser bidrar till funderingar över vad som är viktigast av möjligheten att tryckas efter målvärden eller hur betrak-
taren uppfattar den färdiga tryckta produkten.
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Abstract

This thesis investigates how the optical properties of  paperboard influences printing with targets in ISO 12647-2. The 
targets for optical properties in ISO 12647-2 are defined for paperboard without optical brightening agents and fluorescent 
brightening agents wich makes it difficult to reach the targets when printing paperboard containing these agents.

Seven different types of  paperboard, some with and some without the agents, have been printed and instrumentally and 
visually measured to see if  there is any deviation from the standard targets and if  it shows visually.

The result shows that paperboard containing optical brightening agents and fluorescent brightening agents can print with 
targets in ISO 12647-2 but in many measurments the difference between the types of  paperboard were to small to assess. 
The  differences between the types of  paperboard in the instrumental measurements did not fully correspond with the way 
the panel appraised them visually.
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Förord

Det här examensarbetet är den sista delen av min utbildning Grafisk Teknologi & Design 
på Högskolan Dalarna. Examensarbetet uppkom då Iggesund Paperboard ville under-
söka hur optiska vitmedel och nyanseringsmedel i deras kartong påverkar möjligheten att 
trycka efter målvärden i ISO 12647-2. 

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Jonas Adler, Gunnar Forsgren, Daniel 
Hawkrigg och Sven-Erik Mårtensson för all hjälp med pilotförsök, tryckning och rapport-
skrivning. Slutligen vill jag tacka lärarna vid Grafisk Teknologi & Design på Högskolan 
Dalarna.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 

Vid papper- och kartongproduktion har de optiska egenskaperna stor betydelse för tryck 
av produkten och för produktens utseende. Glans, vithet och nyans är viktiga egenskaper 
som avgör det första intrycket av en produkt. En hög vithet gör att färgkontrasten vid 
tryck höjs och det blir lättare att få rätt nyanser i trycket.

CIE Lab har använts sedan 1976 och den definierar både nyanser och ljushet. L står för 
ljushet, a är en axel för röd och grön och b är en axel för blå och gul. CIE Lab är alltså 
en tredimentionell färgrymd vilket används då en färg inte bara skiljer i nyans utan även 
i ljushet. 

Inom den grafiska industrin börjar fler företag att rätta sig efter ISO standarden 12647-2. 
Standarden används för att kalibrera processen inom offsettryck. När processen kali-
breras kan tryckeriet lättare få rätt nyans vid tryck, dvs ha mindre variationer mellan 
tryckarken. Certifiering av ISO 12647-2 ökar tryckkvaliteten och ger en mer konsekvent 
tryckning. Det gör också att intagstiden blir kortare. Användning av standarder ger stora 
fördelar för beställaren av trycket. Om de trycker sina produkter hos olika tryckerier bör 
de kunna förvänta sig samma resultat hos alla tryckerierna. ISO 12647-2 är utformad 
för ett antal olika papperstyper beroende på vilken bestrykning som använts. Många 
papper- och kartongtillverkare väljer att inte följa dessa papperstyper för att de vill ha 
vitare kartong eller papper än vad standarden har definierat. 

Papperstyperna i ISO 12647-2 har också högre glans än de flesta andra papperskvalitéer 
vilket kan påverka mätvärdena och jämförelser mellan ett standardpapper och en annan 
papperskvalité.  

Många papper- och kartongtillverkare producerar produkter som inte motsvarar papper-
styperna i ISO 12647-2 då de har tillsatt optiska vitmedel (OBA) och nyanseringsmedel 
till bestrykningssmetarna. Nyanseringsmedlen används främst för att bestrykninssmeten 
har en gul färgton och då tillsätts antingen ett blått eller ett violett färgämne för att 
neutralisera färgtonen. Det optiska vitmedlet gör kartongen vitare genom att absorbera 
ultraviolett ljus och sända ut det som blått, synligt, ljus. (Figur 1) 

Vid tryckning mäter tryckaren ut ett mätvärde i Lab-färgrymden och detta mätvärde ska 
matcha de målvärden som finns i ISO standarden (inom dess toleranser). Om papperet 
som trycks också varierar i nyans (mellan olika tillverkningstillfällen) så kommer det att 
påverka stabiliteten i färgåtergivningen, dvs det blir svårare att nå målet i vissa fall om 
man skulle blanda papper med olika nyans i samma tryckning. Det färdiga trycket får 
alltså ett annat mätvärde än målvärdet i ISO 12647-2 och det skiljer främst i a- och 
b-värdena. (Figur 2)

Kalibreringen med ISO 12647-2 baseras på papper som är fritt från optiska vitmedel 
(OBA) och nyanseringsmedel, vilket gör det svårt att få ett tryck anpassat efter målvärden 
när man använder papper som innehåller OBA eller nyanseringsmedel eftersom de har 
en annan nyans. 

OBANyans

– a + b

+ a– b

L

Figur 2. Lab-färgrymd
Lab-värde OBA-haltigt papper
Toleranser för variation inom pappe-
rets Lab-värden.
Målvärde
Toleranser för målvärde

Figur 1. Den grå pilen visar hur nyan-
seringsmedlet förändrar provpunktens  
Lab-värde.
Den svarta pilen visar hur OBA förändrar 
provpunktens Lab-värde. Dessa pilar 
är anpassade efter detta examensarbete. 
Vinklarna på pilarna är olika beroende på 
vilken sort nyanseringsmedel och optiska 
vitmedel man använder.
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1.2 Problemformulering
Hur mycket kommer variationerna i kartongens Lab-värden att påverka färgåtergiv-
ningen efter tryck? Dvs. kan Iggesund Paperboards avvikelser från optiska målvärden, 
inom toleranserna, göra att tryckaren inte kan nå målet?
Hur mycket missar man målvärden i ISO standarden om man använder kartong med 
OBA och nyanseringsmedel istället för standardpappret i standarden? 
Hur stor skillnad upplever man när man bedömer visuellt?

1.3 Mål 
Målen med arbetet är:
• Att förstå hur kartong med optiska vitmedel och nyanseringsmedel påverkar möjlig-

heten att trycka efter målvärden. Iggesund Paperboard ska kunna vägleda kunden till 
att förstå varför deras tryckta produkter inte alltid följer standardens krav.

• Att veta hur Iggesund Paperboards egna toleranser för de optiska egenskaperna 
påverkar möjligheten att trycka efter ISO 12647-2.

• Att veta hur de optiska vitmedlen och nyanseringsmedlen påverkar vid visuella 
bedömningar.

1.4 Avgränsningar och fokus
Arbetet kommer att fokusera på att se hur tryckning på kartong som innehåller OBA 
skiljer sig från tryckning på standardpapper. Examensarbetet kommer inte att handla om 
hur de kemiska egenskaperna hos bestrykning och OBA påverkar tryckningen.

1.5 Målgrupp
Examensarbetets målgrupp är främst de anställda på Iggesund Paperboard. Rapporten ska 
hjälpa personalen att kunna förklara för kunder varför problem kan uppstå vid tryckning. 
Även andra som jobbar i den grafiska branchen ska kunna ha användning av examensar-
betet. Språket är anpassat för personer med viss kunskap inom grafisk produktion.
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2. Metod

2.1. Litteraturstudie
För att kunna utföra uppgiften har en litteraturstudie utförts. Fakta om bl.a. bestrykning, 
ISO-standarder (Bilaga A), optiska vitmedel och kulörmätning har sökts. Material för 
litteraturstudien är böcker, sökmotor på internet och muntlig information från handle-
dare. Sökmotorn Dalea har använts för att hitta tidigare examensarbeten inom området. 
Även sökmotorn Google har använts för att hitta digital information.

Litteratursökningen har främst utförts på Högskolan Dalarnas bibliotek genom bibliote-
kets egen sökmotor. Sökorden var bl.a. Kartongtillverkning, nyanseringsmedel, optiska 
vitmedel, bestrykning, färgmätning, tryck, certifiering och CIE Lab. 

2.2. Pilotförsök

Examensarbetet har utförts på åtta stycken olika kartongkvaliteér som inte är några av 
Iggesund Paperboards vanliga kvalitéer. För att skapa de nya kartongerna krävdes två 
tillfällen av pilotförsök där bestrykningssmetarna applicerades på kartongen. Det första 
bestrykningstillfället gällde förbestrykning. Två förbestrykningar skapades, en som inne-
höll optiska vitmedel och en utan optiska vitmedel.
Förbestrykningen applicerades på rullar av Iggesund Paperboards vanliga baskartong där 
fyra rullar hade bestrykningen utan OBA och tre rullar hade bestrykningen med OBA. 
 
Vid det andra bestrykningstillfället skulle det appliceras toppbestrykning. Alla de olika 
kvalitéerna hade olika toppbestrykning. En kartong hade liknande optiska egenskaper 
ISO 12647-2 papperstyp 2. De andra kartongkvalitéerna varierade med olika kombina-
tioner av mängden nyanseringsmedel och om den innehåller OBA eller inte. Pilotför-
söket ska utföras på en pilotbestrykare som körs på rulle och med bladbestrykare.

Förbestrykning Toppbestrykning
202 Ej OBA, Ej nyanseringsmedel Ej OBA, Ej nyanseringsmedel
203 Ej OBA, Ej nyanseringsmedel Ej OBA, Mycket nyanseringsmedel (blå och violett)
204 Ej OBA, Ej nyanseringsmedel Ej OBA, Lite nyanseringsmedel (blå och violett)
205 Ej OBA, Ej nyanseringsmedel Ej, OBA, Lite nyanseringsmedel (Standard papperstyp 2)
207 OBA, Ej nyanseringsmedel OBA, Ej nyanseringsmedel
208 OBA, Ej nyanseringsmedel OBA, Mycket nyanseringsmedel (blå och violett)
209 OBA, Ej nyanseringsmedel OBA, Lite nyanseringsmedel (blå och violett)

(Bilaga B)

Prov 205 har skapats för att matcha de optiska egenskaperna med papperstyp 2 i ISO 
12647-2. Den avviker dock lite i b-värdet.

2.3. Layoututformning
Ungefär samtidigt som pilotförsöken utfördes utformades en layout för tryckning. 
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Eftersom det senare under examensarbetet skulle göras mätningar på trycket och även 
visuella bedömningar krävs vissa speciella fält i layouten (Bilaga C). Den innehåller bl.a. 
en it8-karta och primärfärger och sekunderfärger. Primärfärgerna kommer att mätas 
med Lab-värden och sekundärfärgerna kommer att mätas med densitetsvärden för att 
kolla trapping. Ett foto från ISO kommer är också med på layouten. För den visuella 
delen finns det fält av de färger som ur det visuella spektrumet förändras mest av de 
optiska vitmedlen och nyanseringsmedlen som finns i bestrykningen. Val av färgfält 
bestämdes av en mätning av kartongernas optiska egenskaper. Egenskaperna mättes på 
två kartongkvalitéer utan OBA, en blå och en gul, och två kartongkvalitéer med OBA, en 
blå och en gul. Mätningarna gav ett diagram där man kan se i vilka våglängder de olika 
kartongkvalitéerna skiljer sig mest ifrån varandra. (Bilaga D)

Innan den riktiga tryckningen gjordes en förtryckning på Gävle Offset för att se vilka 
färgfält som skulle vara med i den slutliga layouten.

De färger som valdes, ur spektrat, till layouten för förtryckningen var:

400 nm= R0 G0 B255
460 nm= R0 G123 B255
500 nm= R0 G 255 B146
580 nm= R255 G255 B0
600 nm= R255 G190 B0
610 nm= R255 G155 B0

Förtryckningen trycktes på fyra olika kartongkvalitéer, som de hade olika mängd nyan-
seringsmedel och OBA. Några anställda på Iggesund Paperboards Laboratorium för 
Sensorisk och Kemisk Analys gjorde sedan visuella bedömningar på trycket och utifrån 
det valdes 3 färgfält ut till den riktiga tryckningen. De tre fälten som valdes var de fält 
som visade störst variation i de visuella bedömningarna.

Färgfälten som valdes var:

460nm
500nm
580nm

Något att ha i åtanke vid tryckningen är att de våglängder som valdes ut ur spektrat gavs  
RGB-värden och de kan vara svåra att få exakta i CMYK när layouten ska tryckas. Därför 
får det tryckta fältet lite annorlunda nyans än vad det har på skärmen.

2.4. Arkning
När pilotförsöken var klara skulle kartongen skäras upp till ark för att sedan skickas till 
tryckeriet. Arkformatet var 640x460 mm. 

2.5. Tryckning
Layouten trycktes hos Sandvikens tryckeri. Sandvikens tryckeri kalibrerade hela processen 
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efter ISO 12647-2 och använde sig av ICC-profilen ISO_coated_v2. 
De hade rätt temperatur och luftfuktighet i lokalerna vilket underlättade vid tryckningen. 
När tryckningen var klar plockades ca 20 ark av varje kvalitet ut för provmätningar och 
visuella bedömningar. Resten av de tryckta arken arkiverades. Även otryckta ark sparades 
för mätningar av optiska egenskaper.
Tryckaren hos Sandvikens tryckeri gjorder densitetsmätningar med jämna melanrum 
för att kontrollera att pressen var stabil genom hela tryckningen. Prov 202 trycktes två 
gånger, i början och slutet av tryckningen för att undersöka om tryckningen varit stabil.

2.6. Instrumentella mätningar
De mätningar som gjordes på tryckarken var spektrala mätningar för att få fram Lab-
värden och se om de fanns några skillnader i nyans. Mätningarna följde rekommendatio-
nerna i ISO 13656 och ISO 14981.
Fälten som mättes är processfärgerna och sekundärfärgerna. Mätningarna gjordes med 
en Elrepho och mättes med både D50- och D65-ljus. Utifrån mätningarna räknades ett 
delta E-värde ut för att se hur de tryckta proverna skilde sig från målvärdena och om 
de var inom toleranserna i ISO 12647-2.. Delta E versionen som användes var delta E 
1976.
Även mätningar av densitet gjordes för att undersöka trapping, för att fastställa att tryck-
färgens egenskaper inte påverkat det färdiga trycket. (Bilaga E)

2.7. Visuella bedömningar

2.7.1 Förtest
Efter mätningarna sattes en testpanel ihop för att göra visuella bedömningar av arken. 
Vid de visuella bedömningarna var det viktigaste att alla testpersoner hade samma förut-
sättningar. Därför gjordes ett förtest, i ett tidigare skede, av ett 5-tal verksamma vid labb 
för att undersöka vilket betraktningsljus, D50 eller D65, och vilken frågeställning, som 
skulle användas vid det riktiga testet, samt andra kritiska moment. I förtestet undersöktes 
prover som trycktes vid förtryckningen hos Gävle Offset.

2.7.2  Slutgiltig bedömning
De visuella bedömningarna utfördes av en testpanel med 24 personer. Hälften av testpa-
nelen för den slutgiltiga bedömningen var anställda hos Iggesund Paperboard och hälften 
var personer som inte är anställda men som regelbundet gör lukt och smakbedömningar 
vid LSKA. Testpanelen fick undersöka om det fanns några visuella skillnader mellan 
tryck på kartong med optiska vitmedel och kartong utan optiska vitmedel och även om 
nyanseringsmedlen gav någon skillnad. Testpanelen fick bedöma tre olika fält (Bilaga D); 
ett grönt(500 nm), ett blått(460 nm) och ett gult(580 nm). Fälten skulle endast bedömas 
efter nyansskillnader och testpanelen ombads att bortse från eventuell mottling eller ljus-
hetsskillnad. 

Bedömningarna utfördes med två lysrör, D65 och alla personer fick ha samma betrakt-
ningsvinkel till proverna. 
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Bedömningen gjordes med med rangordningsmetodik(ISO 8587 Sensory analysis – 
Methodology – Ranking med hjälp av Friedman testet.), vilket innebär att var och en av 
bedömarna rangordnade proverna beroende på hur de uppfattades (Bilaga F). När de 
visuella bedömningarna var klara sammanställdes de och tilldelades poäng beroende på 
hur de rangordnats. (Bilaga G) Utifrån de poängen kunde man sedan se om det fanns 
visuella skillnader och isåfall hur stora de var. Utifrån poängen kunde man också räkna ut 
ett genomsnittligt resultat och jämföra de visuella bedömningarna med Lab-mätningarna 
som gjordes med D65. Det kan finnas skillnader hos ett lysrör D65 och instrumentella 
mätningar med D65.(Bilaga H)
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3. Teori

3.1. International Organization for Standardization
International Organization for Standardization (ISO) är en organisation som jobbar för 
att skapa en global standardisering. Det är nationella organ, medlemmar i ISO, som 
skapar de internationella standarderna genom tekniska kommittéer som inrättats av 
organisationen. Alla nationella organ som är intresserade av ämnet som ska behandlas 
av en teknisk kommitté får delta i arbetet men även andra internationella organisationer, 
statliga och icke-statliga, får vara delaktiga i arbetet med att skapa standarden. 

När den gemensamma tekniska kommittén kommit med ett förslag för en ny interna-
tionell standard skickar de ut förslaget till nationella organ som röstar om det. För att 
förslaget ska godkännas som en internationell standard krävs att 75% av de organ som 
röstar är för förslaget. (ISO 12647-2:2004(E))

3.1.1. ISO 12647 Graphic technology – Process control for 
the production of half-tone colour separations, proof and 
production prints
ISO 12647 är en standard som heter Graphic technology – Process control for the 
production of  half-tone colour separations, proof  and production prints. Standarden är 
uppdelad i sju delar:

Part 1: Parametrar och mätningsmetoder
Part 2: Offset
Part 3: Coldset och boktryck för tidningstryck
Part 4: Djuptryck
Part 5: Screentryck
Part 6: Flexografi
Part 7: Provtrycksprocessen från digitaldata.
(ISO 12647-2:2004(E))

ISO 12647-1 Parametrar och mätningsmetoder

ISO 12647-1 specificerar parametrar som definierar tryckförutsättningar hos olika tryck-
processer inom grafisk industri. (ISO 12647-1:1996(E))

ISO 12647-2 Offset
Den här delen av ISO 12647 specificerar parametrar och värden som ska användas vid 
färgseparationer hos fyrfärgs-offset eller vid tryck av fyrfärg med arkoffset, heatset eller 
förprovtryck för någon av dessa metoder. (ISO 12647-2:2004(E))

3.1.2. What is "Certified Offset"?
Stora Enso har sammanställt ett teknisk informationsblad, What is "Certified Offset"?, 
som handlar om att certifiera sig för ISO 12647-2. Enligt detta informationsblad har 
standardisering för Offset funnits sedan 1996 men har inte varit så vanligt förrän nyligen 
då man börjat använda certifiering som ett säljargument. Man tror att certifiering inte 
bara bidrar med bättre kvalitet i tryck utan också snabbar på kommunikationen mellan 
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de olika parterna som är inblandade vilket skulle göra att förberedelsetiderna för tryck 
skulle bli betydligt kortare.
Papper kan inte bli certifierat för ISO 12647-2. Uppgifterna i ISO 12647 är mer riktlinjer 
för att hjälpa tryckerierna. De olika papperstyperna som finns i ISO 12647-2 är till för att 
hjälpa tryckaren att välja ett substrat till förprovtrycket som matchar trycket. 

De olika papperstyperna som är fastställda i ISO 12647-2 är inte de enda papperstyperna 
som får användas vid ISO-certifierat offsettryck. Det är känt för ISO-kommittéerna 
att papperstyperna inte kan täcka alla olika sorters papper i världen och att de angivna 
specifikationerna inte riktigt stämmer överens med dagens papper. Man har då kommit 
överens om att omarbeta standarden men detta är ej klart så den gamla standarden är den 
som följs för tillfället. (Stora Enso, 2006)

3.2 Kulörer

3.2.1. CIE Lab
CIE står för Commision Internationale d’Eclairage och det är de som har skapat det 
enhetsoberoende kulörsystemet.  Systemet CIE utgår från tre faktorer som påverkar hur 
människan uppfattar kulörer:

-Det infallande ljusets våglängder
-De delar av det infallande ljuset som reflekteras mot ytan
-Ögats känslighet för ljus av olika våglängder

Detta gör att en kulör angiven med CIE-värden kommer uppfattas likadant oavsett om 
det är i tryck eller på en skärm. 
Det finns två varianter av CIE, CIE ZYX och CIE Lab. CIE ZYX är den ursprungliga 
varianten och CIE Lab är en vidareutvecklad version av CIE ZYX. CIE Lab beskriver 
kulörer med hjälp av tre axlar L, a och b. L är en komponent för ljusintensitet, a en 
komponent för grönt och rött och b en komponent för blått och gult. När man ska mäta 
skillnaden mellan två kulörer används delta E. Om delta E är kring ett kan skillnaden 
oftast inte uppfattas av ögat. Det beror på vilken nyans man betraktar. Delta E finns i 
flera versioner och man är inte helt överens om vilken som ska användas. (Johansson, 
Lundberg & Ryberg 2006, s. 78)

3.2.2. Delta E
Delta E är ett tal som representerar avståndet mellan två kulörer. I detta arbetet har delta 
E-version 1976 använts. Den utgår från Lab-värden och det uträknade delta E-värdet 
kan inte visa hur kulörerna skiljer sig i nyans utan bara hur stort avstånd det är mellan 
dem. Delta E 1976 räknar ut delta E-värdet genom en formel:

∆E*ab= √(L*2-L*1)²+(a*2-a*1)²+(b*2-b*1)²

I teorin så är delta E-värde ett gränsen för en synlig kulörskillnad men vid samma delta 
E-värde hos olika kulörer kan det vara olika svårt att skillnaden. (ColorWiki, 2010)

18
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3.2.3. Densitet
Densitet är ett mått på hur stor del av det utsända ljuset som reflekteras i en tryckt yta. Ett 
högt värde betyder att det är en liten del ljus som reflekteras. Vid mätningar av densitet 
visar tio procents reflektion av ljuset densitetsvärdet 1, en procent visar densitetsvärdet 2 
och 0,1 procent visar densitetsvärdet 3. Mätningarna görs på fulltonsytor som är delar av 
en mätstripp placerad på tryckarket. Med hjälp av densitetsmätningar kan bl.a. fulltons-
densitet, färgmängd, trappning och punktförstoring fastställas. (Johansson, Lundberg & 
Ryberg 2006, s. 362)

3.2.4. Rastrering
Rastrering görs för att göra en bild tryckbar. Bilden delas upp i ett punktmönster med 
många små punkter för att man lättare ska kunna reglera färgmängden på olika delar av 
arket. (Computer Sweden, 2010)

3.3. Mätinstrument

3.3.1. Elrepho
Elrepho är en spectrofotometer som används inom pappersindustrin. Den mäter kulörer, 
ljushet, vithet och opacitet. Den överensstämmer med ISO-standarden för optiska 
mätningar. (Lorentzen & Wettre, 2010)

3.4. Kartong

3.4.1. Optiska egenskaper hos kartong
De viktigaste optiska egenskaperna hos kartong och för detta arbete är vithet och nyans. 
Vithet kan påverkas av materialet, det påfallande ljuset och människans uppfattning av 
det reflekterade ljuset.

3.4.2. Vithet
Vithet är en egenskap som är en visuell upplevelse. Det är en sorts färgupplevelse och en 
mätning av vithet måste vara baserad på färgmätning. Vithetsvärdet ökar när nyansen går 
från gult mot blått.(Pauler 1993, s.73)

3.4.3 Nyans
Nyansen hos en kartong kan uppfattas olika beroende på vilken ljuskälla som används. 
Nyansen kan också mätas instrumentellt och få ett Lab-värde. Beroende på vilken nyans 
man vill att karongen ska ha kan man tillsätta nyanseringsmedel i bestrykningen. Att 
nyansen är samma vid flera leveranser är viktigt i bl.a. bokproduktion så att man inte får 
randiga böcker. (Arctic Paper, 2010)

3.4.4. Bestrykning
Bestrykningen kan ha stor inverkan på de optiska egenskaperna. För att få hög ljushet 
på en mörk baskartong krävs att bestrykningens ljusspridning är hög. Om baskartongen 
är ljus så ger en bestrykning med hög ljusspridning ytterligare ljushet till den färdiga 
kartongen.
De optiska egenskaperna påverkas mest av pigmenten och mängden bindemedel i 
bestrykningen. (Pauler 1993, s.101)  
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3.4.5. Optiska vitmedel
Även om kartongens massa blekts så finns massans naturliga gulhet kvar i små mängder. 
Gulheten kan minskas med optiska vitmedel (OBA) eller Fluorescerande vitmedel (FWA) 
i bestrykningen. Optiska vitmedel är organiska material som absorberar den ultravioletta 
strålningen och omvandlar den till synligt ljus. (Pauler 1993, s.77)

3.4.6. Nyanseringsmedel
Bestrykningssmeten har normalt en gul ton och då är det vanligt att man tillsätter blå 
eller violetta färgämnen för att få en mer neutral färgton på smeten. Detta ger en större 
upplevelse av vithet. (Pauler 1993, s.82)

3.5. ICC-profiler
ICC-profiler är tabeller som, genom att ange på vilket sätt enheten som används återger 
kulörer och hur de avviker från referensvärden, kan beskriva en enhets egenskaper. ICC-
profiler används för att underlätta arbetet att återge kulörer korrekt vid användning av 
olika enheter. En ICC-profil skapas genom att man anger referenskulörer med Lab-
värden och mäter de tryckta referenskulörerna. Korrigeringstabellen skapas sen genom 
att mätvärdet kopplas ihop med Lab-värdet. Då har ICC-profilen fått en grund över hur 
kulörerna ska korrigeras för att få en korrekt återgivning vid tryck. (Johansson, Lundberg 
& Ryberg 2006, s. 85)
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4. Resultat

4.1 Kartongens optiska egenskaper
För att kunna utvärdera de tryckta kartongarken krävdes instrumentella mätningar på de 
otryckta arken. Mätningarna utfördes för att få fram skillnaderna i de optiska egenska-
perna hos kartongen. Mätningarna utfördes efter rekommendationerna i ISO 12647-1: 
D50 ljuskälla, 2° observationsvinkel, 45/0 geometri. Raden som är markerad visar provet 
som matchar standardens papperstyp 2.

Beteckning Glans Ljushet Vithet L* a* b*

202 48,8 86.1 72.5 96.57 -0.24 2.29

203 47,6 85.9 76.0 95.81 -0.56 1.26

204 48,8 86.1 74.7 96.38 -0.36 1.66

205 47,4 84.2 84.8 93.51 0.06 -1.59

207 46,8 100.4 116.5 96.66 1.04 -2.23

208 47,8 100.2 121.3 96.04 0.70 -3.36

209 46,6 100.3 118.3 96.33 0.87 -2.70

Tabellen nedan visar de målvärden som finns i ISO 12647-2. Papperstyp 2 gäller papper 
som är träfritt, mattbestruket.

Beteckning Glans Ljushet L* a* b*

Papperstyp 
2 38 89 92 0 -3

Toleranser ±5 – ±3 ±2 ±2

4.2 Den tryckta kartongens avvikelser från målvärden i 
ISO 12647-2. 
Mätningarna har gjorts med Elrepho och prov 202 har mätts två gånger eftersom det 
provet trycktes i början och slutet av tryckningen. Tabellerna nedan visar Lab-värden 
som mätts i de olika processfärgerna cyan, magenta, gul och svart och även målvärden 
från ISO 12647-2. Mätningarna utfördes efter rekommendationerna i ISO 12647-1: D50 
ljuskälla, 2° observationsvinkel, 45/0 geometri. Raden som är markerad visar provet som 
matchar standardens papperstyp 2.
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Cyan L* a* b*
ISO 12647-2 54 -36 -49

202 1:a 56.61 -39.62 -47.38
203 57.24 -39.26 -46.66
204 57.28 -39.52 -46.85
205 56.18 -38.38 -47.31
207 57.01 -38.48 -48.35
208 57.15 -38.1 -48.15
209 57.15 -38.48 -48.22

202 2:a 57.09 -39.56 -46.92

Magenta L* a* b*

ISO 12647-2 46 72 -5
202 1:a 49.18 75.14 -3.09

203 48.57 74.74 -3.32
204 48.81 75.23 -2.78
205 47.77 74.57 -3.28
207 48.79 75.78 -4.03
208 48.7 74.57 -5.76
209 48.66 76.04 -4.2

202 2:a 48.78 75.6 -2.03

Gul L* a* b*

ISO 12647-2 87 -6 90
202 1:a 90.34 -3.63 96.02

203 89.52 -3.96 96.13
204 89.58 -3.75 96.43
205 87.16 -3.68 92.8
207 90.37 -3.43 95.87
208 89.3 -3.99 95.38
209 89.87 -3.71 95.73

202 2:a 90.38 -3.35 97.13

Svart L* a* b*
ISO 12647-2 16 0 0

202 1:a 19.18 0.66 0.87
203 18.79 0.63 0.87
204 18.39 0.65 0.91
205 19.14 0.71 0.83
207 19.05 0.73 0.75
208 19.56 0.72 0.76
209 19.62 0.78 0.79

202 2:a 18.28 0.65 0.91
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4.3 Delta E hos den tryckta kartongen i jämförelse med 
ISO 12647-2
Efter mätningarna räknades ett delta E-värde ut för att kunna jämföra hur mycket de 
olika proverna skilde sig från målvärdena i de olika processfärgerna. Uträkningarna 
gjordes efter delta E 1976. Tabellerna nedan visar provens delta E-värde och ISO 
12647-2 tolerans för delta E. Raden som är markerad visar provet som matchar standar-
dens papperstyp 2.

Cyan Delta E
ISO 12647-2 tolerans 5

202 1:a 4.75
203 5.16
204 5.27
205 3.64
207 3.95
208 3.88
209 4.08

202 2:a 5.15

Magenta Delta E
ISO 12647-2 tolerans 5

202 1:a 4.86
203 4.12
204 4.82
205 3.56
207 4.80
208 3.80
209 4.90

202 2:a 5.43

Gul Delta E
ISO 12647-2 tolerans 5

202 1:a 7.28
203 6.93
204 7.28
205 3.64
207 7.24
208 6.19
209 6.81

202 2:a 8.32
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Svart Delta E
ISO 12647-2 tolerans 5

202 1:a 3.40
203 2.99
204 2.64
205 3.32
207 3.22
208 3.71
209 3.79

202 2:a 2.54

4.4 Resultat av förtest för de visuella bedömningarna
Vid förtestet upptäcktes att betraktningsljus D65 visade större skillnader i nyans hos 
kartongen än vad D50 gjorde. Andra kritiska moment som upptäcktes var att olika 
betraktningsvinklar gav olika nyanser. Lysrören D65 valdes trots att ISO 12647-2 rekom-
menderar D50 (dagsljus). Eftersom mätningarna med Elrepho gjordes med både D50 
och D65 så kunde de visuella bedömningarna jämföras mot de instrumentella mätning-
arna oavsett vilket lysrör som valdes. Om lysrören D50 hade valts hade panelen kanske 
inte sett några nyansskillnader vilket medför att de inte kunnat jämföras med mätning-
arna. 

4.5 Resultat av de visuella bedömningarna

Utifrån medelvärdena kan proverna rangordnas enligt det genomsnittliga resultatet för 
panelen. Rangordningen visar nyansskillnaderna hos färgfältet. Figur 3, 4 och 5 visar 
vilka prover som har en signifikant skillnad. De blå strecken visar en signifikansskillnad 
på 5 % nivå och de röda strecken visar en signifikansskillnad på 1 % nivå. Detta är 
baserat på ISO 8587 Sensory analysis – Methodology – Ranking. Exemplet nedan visar 
hur man läser av diagrammen i Figur 3, 4 och 5.

Provernas medelvärde av de visuella bedömningarna
202 203 204 205 207 208 209

Grön 2,4 3,9 5,1 1,5 5,1 5,3 4,8 1. mest blå- 7. mest gul
Blå 5,5 4,1 4,4 2,1 4,3 3,3 4,2 1. mest röd- 7. mest grön
Gul 3,5 4,0 4,0 5,6 3,0 4,7 3,3 1. mest röd- 7. mest grön
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Gröna ytor:

Blågrön Gulgrön
Prov 205 202 203 209 204 207 208

Medelvärde 1,5 2,4 3,9 4,8 5,1 5,1 5,3

blå gul
205 202 203 209 204 207 208

205 202 203 209 204 207 208

röd grön
205 208 203 209 207 204 202

205 208 203 209 207 204 202

röd grön
207 209 202 203 204 208 205

207 209 202 203 204 208 205

Figur 3

Blå ytor:

Rödblå Grönblå
Prov 205 208 203 209 207 204 202

Medelvärde 2,1 3,3 4,1 4,2 4,3 4,4 5,5

blå gul
205 202 203 209 204 207 208

205 202 203 209 204 207 208

röd grön
205 208 203 209 207 204 202

205 208 203 209 207 204 202

röd grön
207 209 202 203 204 208 205

207 209 202 203 204 208 205

Figur 4

blå gul
205 202 203 209 204 207 208

205 202 203 209 204 207 208

röd grön
205 208 203 209 207 204 202

205 208 203 209 207 204 202

röd grön
207 209 202 203 204 208 205

207 209 202 203 204 208 205

Prov 205 har ingen 
signifikant skillnad från 
202 på en 5% nivå. 
205 har en signifikant 
skillnad mot de andra 
proverna. Även prov 
202 har signifikanta 
skillnader mot alla 
prover utom 205. 

Prov 203 har ingen signifikant 
skillnad mot 209, 204 och 207 
men skiljer sig från 205,202 och 
208.

Prov 209 har inga signifikanta 
skillnader mot 204, 207 och 208 
men skiljer sig från prov 205,202 
och 203.

De röda strecken visar mots-
varande en signifikansnivå på 1%
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Gula ytor:

Rödgul Gröngul
Prov 207 209 202 203 204 208 205

Medelvärde 3,0 3,3 3,5 4,0 4,0 4,7 5,6

blå gul
205 202 203 209 204 207 208

205 202 203 209 204 207 208

röd grön
205 208 203 209 207 204 202

205 208 203 209 207 204 202

röd grön
207 209 202 203 204 208 205

207 209 202 203 204 208 205

Figur 5
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Figur 6 visar på ett samlat sätt hur proverna skiljer sig från varandra. Figuren är baserad 
på det genomsnittliga resultatet från de visuella bedömningarna.

Figur 6
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4.6 Jämförelse mellan instrumentella mätningar och 
visuella bedömningar hos proverna.
Tabellerna nedan visar mätningar av de tre olika färgfälten som använts till de visuella 
bedömningarna och även hur många poäng de olika proverna fått i bedömningarna. 
Raden som är markerad visar provet som matchar standardens papperstyp 2.

Gröna ytor
D65/10° 
UV(D65)

L* a* b* medelvärde visuell bedömning 
(1. blå- 7.gul)

202 62,14 -36,25 19.0 2,4
203 62,15 -36,73 20,38 3,9
204 62,39 -36,01 20,1 5,1
205 61,12 -35,9 19,25 1,5
207 62,67 -35,51 18,06 5,1
208 62,35 -35,77 18,47 5,3
209 62,39 -35,67 18,22 4,8

0
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4

5

6

7

17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5
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Blå ytor
D65/10° 
UV(D65)

L* a* b* medelvärde visuell bedömning 
(1. röd- 7.grön)

202 45,64 -4,8 -36,05 5,5
203 45,26 -3,42 -35,69 4,1
204 45,55 -3,78 -35,52 4,4
205 44,91 -3,39 -35,85 2,1
207 45,56 -2,01 -37,76 4,3
208 45,56 -2,45 -37,89 3,3
209 45,55 -2,22 -38,01 4,2

Gula ytor
D65/10° 
UV(D65)

L* a* b* medelvärde visuell bedömning 
(1. röd- 7.grön)

202 84,84 -6,08 90,09 3,5
203 83,96 -6,55 89,9 4,0
204 84,32 -6,25 90,46 4,0
205 81,74 -6,59 86,91 5,6
207 84,72 -6,04 89,19 3,0
208 83,85 -6,71 87,93 4,7
209 84,35 -6,32 89,0 3,3
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5. Analys

5.1 Val av layout
Innan tryckningen valdes olika färgfält ut för att användas till de visuella bedömningarna. 
Färgfälten valdes ut genom att mätningar av baskartongen visade var i det visuella spek-
trat de olika proverna skilde sig mest. Som tidigare nämnt, så kan det uppstå problem 
vid tryckning eftersom färgerna som valdes ut ges i RGB och ger en annan nyans när de 
trycks med processfärgerna. Detta kan ha påverkat resultatet men trots detta så fanns 
vissa visuella skillnader mellan de olika proverna.

5.2 Trapping
För att försäkra mig om att trycket inte påverkats av några trappingproblem gjordes 
densitetsmätningar på 20 ark ur samma prov. Mätresultatet räknades sedan om till trap-
pingvärden. Värdena stämde ganska bra med målvärdena i ISO 12647-2 så trycket bör 
inte ha påverkats av några problem med trapping. 

5.3 Instrumentella mätningar
Enligt ISO 12647-2 ska kartong som har samma optiska egenskaper som Papperstyp 
2 kunna nå samma målvärden som denna papperstyp. Enligt mina mätningar var det 
prov nummer 205 och 208 som var närmast målvärdena i mätytorna av 100% Cyan. I 
de andra mätytorna var skillnaderna mellan proverna så små att det är svårt att göra en 
bedömning. För att kunna bedöma de mätningarna behövs mer statistik. Prov 205 var 
kartongen som var skapad efter ISO 12647-2 Papperstyp 2 och prov 208 var kartongen 
som innehöll OBA och mycket nyanseringsmedel. Många av de proverna som inte var 
skapade från standarden hade svårt att hålla sig inom toleranserna för delta E, speciellt 
i färgfältet med 100% Gul. Att det är svårt att klara toleranserna i den gula ytan beror 
på att de användna nyanseringsmedlen absorberar våglängderna runt 450 nm och 500 
nm (gul-grön) för att ge en blåare färg. Prov 205 har inga optiska vitmedel eller nyanse-
ringsmedel så den reflekterar de gula våglängderna. I färgfälten med 100% Cyan, 100% 
Magenta och 100% Svart klarade de flesta proven toleranserna vilket betyder att trycket 
kan räknas som godkänt men att det ändå kan finnas visuella avvikelser. Prov 205 hade 
ett genomsnittligt delta E på 3 vilket är inom toleranserna för alla färgfälten. Prov 202 
är det prov som har högst delta E-värde på de flesta färgfälten, vilket kan vara ganska 
väntat eftersom den kartongen inte har varken OBA eller nyanseringsmedel och därför 
har låg ljushet och vithet.

Att prov 208 fick bra resultat i mätningarna trots de optiska vitmedlen kan bero på att 
det innehöll mycket nyanseringsmedel. Om man istället tittar på prov 207 och 209 som  
innehåller optiska vitmedel och antingen inga nyanseringsmedel eller lite nyanserings-
medel så har de sämre resultat i de flesta mätningarna. Även delta E-värdena är sämre 
än för 208. 

Proven som innehåller OBA har i vissa fall bättre delta E än proverna utan OBA vilket 
kan göra att Iggesund Paperboards kartong har samma möjligheter som annan kartong 
att hålla sig inom toleranserna i ISO 12647-2.

För att kunna undersöka hur Iggesund Paperboards toleranser och variationer i produk-
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tion påverkar förmågan att trycka efter målvärden trycktes ett av proverna två gånger, i 
början av tryckningen och i slutet av tryckningen. Det gjordes även för att se om tryck-
processen var stabil. Mätningarna visar att den provpunkten som mättes först har ett 
lägre delta E än den provpunkt som mättes sist, förutom i mätningarna på 100% svart. 
Eftersom proverna trycktes under olika tidpunkter kan man inte helt säkert förstå hur 
variationerna i kartongen påverkar trycket, då det även kan vara variationer i tryckpressen 
som ger olika mätresultat. 

Något att ha i åtanke vid utvärdering av mätningarna är att skillnaden mellan den grafiska 
branchen och pappersindustrin är stor när det gäller mätningar. I pappersindustrin är 
man mycket noga med kalibrering och att se till så alla lysrör nya medan man i vissa fall i 
den grafiska branchen inte har så stor koll på kalibrering och gamla lysrör. Detta kan göra 
att kunden ser ett helt annat resultat än vad mätningarna visar.

5.4 Visuella bedömningar
Vad det gäller de visuella bedömningarna så har resultatet visat att mätningarna inte riktigt 
stämmer överens med panelens uppfattning. Prov 205 är enligt panelen utmärkande i alla 
tre färgfälten (grön, gul och blå) men enligt mätningarna är det bara i de gula fälten som 
provet är utmärkande. I de andra fälten är mätvärdena ganska genomsnittliga. Provet har 
dock en utmärkande skillnad i ljushet gentemot de andra proven i mätningarna av de tre 
färgfälten. En teori är att bedömarna i panelen kan ha uppfattat nyansskillnader när de 
egentligen sett skillnader i ljushet. Detta kan undersökas genom att göra densitetsmät-
ningar av de tre färgfälten som använts till de visuella bedömningarna. 

5.5 Rastrering
I ISO 12647-2 är målvärdena definierade för fulltonsytor vilket kan vara avgörande för 
att dessa prover kan klara av att tryckas efter dessa målvärden. När man istället trycker 
med ett raster så slår de optiska vitmedlen igenom mer och man ser större skillnader 
mellan olika kartongkvalitéer. Diagrammet nedan visar ett exempel på hur delta E-värdet 
hos en kartongkvalitet kan ändras beroende på hur mycket färg som appliceras. Exemplet 
är tagit från instrumentella mätningar för det här examensarbetet.
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6. Slutsatser

Målet med uppsatsen var att undersöka hur OBA-haltig kartong påverkar möjlighe-
terna att trycka efter målvärden och hur Iggesund Paperboards egna toleranser påverkar 
möjligheterna att trycka efter ISO 12647-2. 

Resultatet och analysen visar att både prov 205 och 208 hamnade ganska nära målvär-
dena i ISO 12647-2 när det gäller kartongens optiska egenskaper. Prov 205 är det prov 
som är anpassat efter Papperstyp 2 i ISO 12647-2 och prov 208 är ett av proverna som 
innehåller optiska vitmedel. Trots att 208 innehåller optiska vitmedel är dess optiska 
egenskaper i närheten av målvärdena och den tryckta kartongens delta E relativt lågt. 
Detta visar att även kartong som  innehåller optiska vitmedel kan hålla sig inom de 
angivna målvärdena i ISO 12647-2. Eftersom prov 208 hade bättre mätresultat än prov 
207 och 209 som är utan eller har väldigt lite nyanseringsmedel kan det vara en fördel 
att använda nyanseringsmedel i kartong som innehåller OBA för att jämna ut nyansav-
vikelserna som skapas av vitmedlen. På det sättet blir kartongens optiska egenskaper mer 
lika papperstyp 2. 

För att kunna bevisa hur våra utvalda toleranser påverkar tryckning efter målvärden 
trycktes ett av proverna två gånger och därför mättes de också två gånger. Mätningarna 
visar att det finns märkbara skillnader mellan de olika trycktillfällena men att de oftast 
ligger inom toleranserna i ISO 12647-2. 

Jämförelsen mellan mätvärdena och de visuella bedömningarna visar att bedömnings-
panelen inte uppfattade samma nyansskillnader som mätvärdena visar. Att dessa skiljer 
sig åt gör att man bör fundera över vad som är viktigast för trycksaken, dess slutgiltiga 
utseende och färgåtergivning eller att dess mätningar följer ISO- målvärden.

För att underlätta för tryckare som ska trycka kartong eller papper som innehåller optiska 
vitmedel eller nyanseringsmedel bör de informeras om:

• Att de kan behöva göra justeringar i repro. De kanske måste göra en annorlunda 
kalibrering och skapa nya ICC-profiler

• Att mätvärdena kan bli bra i vissa fält men sämre i andra eftersom de optiskaa 
vitmedlen och nyanseringsmedlen kan påverka i vissa kulörer.

• Att även om alla mätvärden blir som de förväntas kan kunden uppleva något 
annat när de bedömer det färdiga trycket visuellt.
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7. Fortsatta studier

Jag tycker att det hade varit intressant att ta detta examensarbetet ett steg längre och göra 
en undersökning på vad som är viktigast av mätningarna och det visuella. Man skulle till 
exempel kunna låta en testpanel göra en layout som ska tryckas och sedan trycka en del 
efter målvärden i ISO 12647-2 och en del efter förprovtryckets utseende. Testpanelen får 
sedan avgöra vilket tryck de tycker är det bästa utan att veta vilket som är vilket. 

Man skulle även kunna fördjupa det här examensarbetet genom att försöka kompensera 
för OBA-kartongens avvikelser från standarden genom att skapa ICC-profiler som kan 
justera dem.

Ett av målen med examensarbetet var att se hur Iggesund Paperboards egna toleranser 
påverkar möjligheten att trycka efter målvärden men i början av examensarbetet togs ett 
gemensamt beslut i handledningsgruppen att inte använda de ordinarie toleranserna utan 
använda en större räckvidd av optiska vitmedel och nyanseringsmedel för att kunna se 
större skillnader. Man skulle då kunna, som en fortsatt studie, undersöka samma saker 
som i detta examensarbete fast med de ordinarie toleranserna.

Iggesund Paperboard skulle som en fortsatt studie undersöka om det går att skapa en 
ICC-profil som fungerar för tryck av kartong som innehåller optiska vitmedel eller 
nyanseringsmedel eftersom ISO_coated_v2 ifrån ISO 12647-2 inte klarar av dessa 
kartonger.
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Bilaga A - ISO-standarder

De ISO-standarder som varit viktiga för det här examensarbetet är:

• ISO 12647-1 Graphic technology – Process control for the manufacture of  half-
tone colour separations, proof  and production prints – Parameters and measurement 
methods.

• ISO 12647-2 Graphic technology – Process control for the manufacture of  half-
tone colour separations, proof  and production prints – Offset lithographic processes  

• ISO 3664 – Viewing conditions for Graphic thechnologies and professional 
photography.

• ISO 14981 Graphic technology – Process control – Optical, geometrical and 
metrological requirements for reflection densitometers or graphic arts use.

• ISO 13656 – Application of  reflection densitometry and colorimetry to process 
control or evaluation of  prints and proofs.

• ISO 8587 Sensory Analysis – Methodology – Ranking
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Bilaga B - Val av kartongkvaliteter

Kvaliteterna som valdes var:
202- Utan OBA,Inga nyanseringsmedel
203- Utan OBA, Mycket nyanseringsmedel
204- Utan OBA, Lite nyanseringsmedel
205- Standard papperstyp 2
207- Innehåller OBA, Inga nyanseringsmedel
208- Innehåller OBA, Mycket nyanseringsmedel
209- Innehåller OBA, Lite nyanseringsmedel

De valdes ifrån figuren nedan där det finns 6 provpunkter där nyanseringsmedlet och det 
optiska vitmedlet påverkar kartongens Lab-värden på olika sätt. Det sjunde provet, 205, 
är en kvalitet som matchar papperstyp 2 i ISO 12647-2.

Diagrammet visar var i färgrymden kartongkvaliteterna ligger.

OBANyans
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Bilaga C - Layout

På tryckplåten fanns bl.a. tre färgfält som skulle användas till de visuella bedömningarna, 
en it8-karta, ett ISO fotografi och fält med primärfärger och sekunderfärger. Mätning-
arna kommer att göras på fälten med primärfärger.

Graybalance - background only black, circles only CMY tints
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Bilaga D - Färgfält

Mätningarna som gjordes för att bestämma vilka fält som skulle användas för de visuella 
bedömningarna mättes på fyra olika typer av kartong. En med blå ton utan OBA, en med 
blå ton med OBA, en med gul ton utan OBA och en med gul ton med OBA.

Det första diagrammet visar i vilka delar av färgspektrat de två kartongerna med OBA 
skiljer sig. Eftersom det är en stor skillnad mellan kurvorna i både 460 nm och 500 nm 
så valdes de våglängderna ut.

Det andra diagrammet visar i vilka delar av spektrat kartongerna utan OBA skiljer sig. 
Det diagrammet visar att de största skillnaderna är i 580 nm så därför valdes även den 
våglängden ut till de visuella bedömningarna. Hade någon anna våglängd valts ut hade 
bedömarna förmodligen inte sett så stora skillnader.
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Bilaga E - Trapping

För att fastställa att tryckfärgens egenskaper inte påverkat det färdiga trycket gjordes 
trappingmätningar. Tabellen visar trappingvärdena som räknades ut utifrån mätningarna. 
Värdena ligger på en normal trappingnivå.

Röd Grön Blå
202 1:a 70,1 82,6 61,1
203 70,9 83,1 63,5
204 70,9 83,8 63,8
205 70,0 84,3 64,2
207 74,2 82,8 63,3
208 69,4 79,0 64,0
209 71,1 82,5 63,3
202 2:a 69,4 81,0 63,5
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Hej och välkommen! 

Du kommer att bedöma 7 prover i tre omgångar. Dessa har tryckts i tre olika färger och du 
skall bedöma dessa med avseende på nyans. Du kommer säkert även att uppfatta en del andra 
skillnader (t.ex. mottling och ljushet) men du skall försöka att koncentrera dig på nyanserna. 

Din uppgift blir alltså att rangordna dem utifrån nyans.  

Du kommer att börja med de gröna ytorna. Du gör då så här:

Övningsproven illustrerar vad som är mera gulgrönt resp. blågrönt.

1. Granska samtliga ytor. Lägg dem så att pilen är längst uppe till höger. 

2. Sortera dem sedan efter nyans – för de gröna proven: det prov som har mest blågrön nyans 
längst till vänster och det mest gulgröna längst till höger. (Andra nyanser för de andra 
färgerna).

Upprepa sedan detta för de ”riktiga” proverna.

När du är färdig vänder du på proven och antecknar numret du finner på baksidan på rätt plats 
i tabellen nedan. 

Exempel

Mest
blågrön

Mest
gulgrön

34 11 45 66 27 98 55

Om du inte kan skilja några åt: välj ändå en ordning men markera vilka du tycker är lika med 
ett streck 

Du fortsätter sedan med de blå proven och tar de gula sist. 

Tyvärr har vi inga övningsprov för de gula. 

Lycka till!! 

Bilaga F - Formulär för visuella 
bedömningar
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Datum: ____________________ 

                                                                     Namn: ____________________             

1 - Gröna ytor: 

Ditt svar: 

Mest
blågrön

Mest 
gulgrön

Ditt svar 

2 - Blå ytor: 

Mest
rödblå

Mest 
grönblå

Ditt svar 

3 – Gula ytor: 

Mest
rödgul

Mest 
gröngul

Ditt svar 
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Bilaga G - Rangordning av visuella 
bedömninar

Grön

Bedömare blå gul
nr 1 2 3 4 5 6 7

bedömare 1 37 54 44 25 52 22 28
bedömare 2 37 54 52 28 44 22 25
bedömare 3 37 54 52 28 22 25 44
bedömare 4 37 54 22 52 44 28 25
bedömare 5 22 37 52 44 54 25 28
bedömare 6 54 37 44 52 22 25 28
bedömare 7 37 54 28 52 25 22 44
bedömare 8 37 44 54 25 52 22 28
bedömare 9 37 54 52 25 28 22 44
bedömare 10 37 54 28 25 44 22 52
bedömare 11 44 25 28 37 54 22 52
bedömare 12 37 44 54 52 25 22 28
bedömare 13 37 54 28 44 22 25 52
bedömare 14 37 44 25 28 22 54 52
bedömare 15 37 54 44 52 25 28 22
bedömare 16 54 37 44 52 22 25 28
bedömare 17 37 54 22 25 44 28 52
bedömare 18 54 44 37 28 52 22 25
bedömare 19 37 54 25 44 28 52 22
bedömare 20 54 37 28 44 52 25 22
bedömare 21 37 25 22 44 52 54 28
bedömare 22 37 54 25 44 28 52 22
bedömare 23 54 37 44 28 25 22 52
bedömare 24 54 37 22 44 25 28 52

     Namn Prov Sum
37 54 44 25 52 28 22

bedömare 1 1 2 3 4 5 7 6 28
bedömare 2 1 2 5 7 3 4 6 28
bedömare 3 1 2 7 6 3 4 5 28
bedömare 4 1 2 5 7 4 6 3 28
bedömare 5 2 5 4 6 3 7 1 28
bedömare 6 2 1 3 6 4 7 5 28
bedömare 7 1 2 7 5 4 3 6 28
bedömare 8 1 3 2 4 5 7 6 28
bedömare 9 1 2 7 4 3 5 6 28
bedömare 10 1 2 5 4 7 3 6 28
bedömare 11 4 5 1 2 7 3 6 28
bedömare 12 1 3 2 5 4 7 6 28
bedömare 13 1 2 4 6 7 3 5 28
bedömare 14 1 6 2 3 7 4 5 28
bedömare 15 1 2 3 5 4 6 7 28
bedömare 16 2 1 3 6 4 7 5 28
bedömare 17 1 2 5 4 7 6 3 28
bedömare 18 3 1 2 7 5 4 6 28
bedömare 19 1 2 4 3 6 5 7 28
bedömare 20 2 1 4 6 5 3 7 28
bedömare 21 1 6 4 2 5 7 3 28
bedömare 22 1 2 4 3 6 5 7 28
bedömare 23 2 1 3 5 7 4 6 28
bedömare 24 2 1 4 5 7 6 3 28

0
sum 35 58 93 115 122 123 126

stddev 0,8 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6
medel 1,5 2,4 3,9 4,8 5,1 5,1 5,3 28,0

Antal bed. 24
Antal prov 7

Hej och välkommen! 

Du kommer att bedöma 7 prover i tre omgångar. Dessa har tryckts i tre olika färger och du 
skall bedöma dessa med avseende på nyans. Du kommer säkert även att uppfatta en del andra 
skillnader (t.ex. mottling och ljushet) men du skall försöka att koncentrera dig på nyanserna. 

Din uppgift blir alltså att rangordna dem utifrån nyans.  

Du kommer att börja med de gröna ytorna. Du gör då så här:

Övningsproven illustrerar vad som är mera gulgrönt resp. blågrönt.

1. Granska samtliga ytor. Lägg dem så att pilen är längst uppe till höger. 

2. Sortera dem sedan efter nyans – för de gröna proven: det prov som har mest blågrön nyans 
längst till vänster och det mest gulgröna längst till höger. (Andra nyanser för de andra 
färgerna).

Upprepa sedan detta för de ”riktiga” proverna.

När du är färdig vänder du på proven och antecknar numret du finner på baksidan på rätt plats 
i tabellen nedan. 

Exempel

Mest
blågrön

Mest
gulgrön

34 11 45 66 27 98 55

Om du inte kan skilja några åt: välj ändå en ordning men markera vilka du tycker är lika med 
ett streck 

Du fortsätter sedan med de blå proven och tar de gula sist. 

Tyvärr har vi inga övningsprov för de gula. 

Lycka till!! 

1 2 3 4 5 6 7Numeriskt värde
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Bilaga H - Spektrum för D65

Diagrammen nedan visar spektralkurvorna för D65. Det första diagrammet gäller för 
mätinstrumentet Elrepho och det andra diagrammet gäller för ljusskåpet, Ortospectra, 
som användes vid de visuella bedömningarna.
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