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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Detta examensarbete beskriver förutsättningarna för att kunna förutsäga 
färgåtergivning vid tryck eller utskrift med hjälp av skärmkorrektur – 
softproof. Arbetet beskriver vilka parametrar som påverkar möjligheten 
att erhålla en relevant softproof. Arbetet har även tagit fram ett enkelt 
test som kan användas för att påvisa betydelsen av att använda en 
anpassad betraktningsmiljö samt en kalibrerad och profilerad bildskärm 
för att kunna göra en relevant bedömning av färgåtergivningen. Genom 
möjligheten att göra en softproof på skärm går det att i ett tidigt skede i 
designprocessen få en uppfattning om hur ett dokument kommer att se 
ut i tryck eller utskrift. Softproof kan i många fall ersätta förprovtryck 
och på så vis kan man spara både tid och pengar i designprocessen 
(Chung, 2005, s 10-15). Chung beskriver i sin rapport – Softproofing in 
printing and publishing – fördelarna med softproof kontra förprovtryck 
(hardcopy/hardproof). Traditionella förprovtryck är kostsamma och 
tidskrävande. Med inkjetskrivare kan kostnaden för förprovtrycken 
minskas, men ändå bromsas arbetsflödet upp. Utskriften kanske måste 
skickas till en beställare. En digital bild eller ett digitalt dokument kan 
distribueras snabbt och enkelt via nätet. 

1.2 Bakgrund och förutsättningar  

Varje enhet som kamera, bildskärm, skrivare och tryckpress har sin egen 
unika färgåtergivning. Samma färg fotograferad med olika kameror kan 
ge upphov till olika RGB-värden i bildfilen. Samma RGB-värde kan 
visas som olika färg på olika bildskärmar. Samma CMYK-värde som 
skrivs ut eller trycks kommer att resultera i olika färgåtergivning 
beroende på skrivarens eller pressens unika karaktär. Skillnaderna 
behöver inte vara stora men de kommer att finnas. Denna 
enhetsberoende färgåtergivning gör det svårt att få kontroll på 
färgåtergivningen i en trycksaksproduktion där en exakt färgåtergivning 
är viktig (Wallner, 2003 s 248-250). 

För att komma runt dessa problem användes tidigare arbetsflöden där 
operatörerna utifrån tester och erfarenhet visste hur färgåtergivningen 
förändrades mellan de olika enheterna. Begreppet ”Closed loop” har 
använts för denna typ av system (Adams & Wiesberg, 1998, s 23-24). 
Sådana system gav upphov till problem om ytterligare enheter skulle in 
i arbetsflödet. Man var då tvungen att på nytt testa hur 
färgåtergivningen förändrades när material skickade till eller ifrån den 
nya enheten, vilket var mycket tidsödande och krävde många 
provutskrifter eller provtryck. 

En lösning för att komma från dessa slutna system var införandet av 
ICC-profiler. International Color Consortium (ICC) skapade 1993 en 
standard för ICC-profiler. En ICC-profil beskriver en enhets 
färgåtergivning i förhållande till en referens som är enhetsoberoende. 
Genom att använda ICC-profiler gick det att gå från slutna system till 
öppna, där nya enheter kunde tas in i arbetsflödet och ändå behålla 



 7/36  

kontrollen på färgåtergivningen. Som referens används färgrymden 
CIELAB – Profile Connecting Space (PCS). Genom att utnyttja ICC-
profiler kan en enhets färgomfång översättas till en annan enhets 
färgomfång. På så vis kan den slutliga färgåtergivningen förutsägas och 
i de olika programvarorna korrigeras till önskat resultat. Detta öppnade 
möjligheten till att redan på en bildskärm kunna se den förväntade 
färgåtergivningen i en trycksak – softproof. 

Det visade sig vara svårt att i de olika programvaror som användes att 
arbeta med färger i CIELAB. När Adobe 1998 lanserade version 5.0 av 
Photoshop (PS) kom en öppning till ett mer effektivt sätt att arbeta med 
färgkorrigeringar. I PS infördes arbetsfärgrymder; arbetsfärgrymdernas 
grundfärger RGB är definierade i CIELAB. Genom att istället arbeta 
med RGB-värden i programvarorna skapades en mer naturlig koppling 
till de olika in- och visningsenheterna som fångar eller visar färger i 
RGB-värden. Arbetsfärgrymden sRGB som lanserades redan 1996 av 
HP och Microsoft är en färgrymd anpassad till att kunna hantera de 
färger som kan visas på en traditionell bildskärm med bildrör. I 
samband med lanseringen av PS 5.0 skapade Adobe sin färgrymd 
Adobe RGB (1998) vilken i stora drag kan hantera de färger som kan 
återges av en offsettryckpress. Dessa två arbetsfärgrymder är än i dag de 
mest använda vid produktion av trycksaker.  

För att färgstyrning med hjälp av ICC-profiler och arbetsfärgrymder 
skall vara möjligt krävs att alla enheter har en ICC-profil och att alla 
bilder och dokument är kopplade till en arbetsfärgrymd vilken kan 
likställas med bildens eller dokumentets ICC-profil.  ICC-profilen kan 
kortfattat beskrivas som en tabell som översätter färgvärden från en 
enhet till koordinater i CIELAB. Genom att ett RGB-värde i en 
arbetsfärgrymd är definierat i CIELAB går det sedan att via en annan 
enhets ICC-profil översätta CIELAB till ett nytt RGB-värde anpassat 
till den nya enhetens färgomfång, se figur 1. På så vis kan en enhetlig 
färgåtergivning åstadkommas oberoende av olika enheters färgomfång. 

Inenhet Inprofil Arbetsfärgrymd Utprofil Utenhet

Bildskärm

Bildskärmsprofil PCS

PCS PCS

PCS

Softproof

 
Figur 1. Principen för ICC-profiler och softproof. 

I Adobes programpaket Creative Suite (Adobe CS) ingår program-
varorna Indesign (ID), Illustrator (AI) och Photoshop (PS). I dessa finns 
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möjlighet att simulera hur ett dokument, en illustration eller en bild 
kommer att se ut i tryck – softproof. Genom att i programvaran simulera 
en konvertering av dokumentet till den aktuella tryckprocessens ICC-
profil går det att på bildskärmen se hur dokumentet kommer att se ut i 
tryck. 

För att få en relevant softproof krävs att betraktningsmiljön är anpassad 
för att inte störa färgseendet samt att bildskärmen är kalibrerad och 
profilerad. Hur betraktningsmiljön skall utformas regleras i ISO-
standarden ISO 3664. Kalibrering av bildskärmen regleras i ISO-
standarden ISO 12646. Tryckprofiler finns i många varianter för olika 
tryckprocesser och olika papperskvalitéer. Tryckeriet specificerar vilken 
tryckprofil som skall användas – utifrån kombinationen av tryckpress 
och papper – för att uppnå en relevant softproof. 

En av förutsättningarna för att kunna göra en softproof avseende 
färgåtergivningen är att man har ett stabilt och färghanterat arbetsflöde. 
Detta innebär att alla programvaror skall ha möjlighet att hantera ICC-
profiler och att profilerna skall bäddas in i dokumenten/filerna. En 
andra förutsättning är att bildskärmen är kalibrerad och profilerad samt 
har ett tillräckligt stort färgomfång. Bildskärmens färgomfång måste 
överstiga tryckpressens. En tredje förutsättning är att tryckprocessen 
lever upp till sin ICC-profil. Uppfylls dessa tre förutsättningar finns 
möjligheten att förutsäga färgåtergivningen i en trycksak. Precisionen i 
bedömningen påverkas i mycket stor utsträckning av hur betraktnings-
miljön är anpassad för ändamålet. Typen av ljus och vilka färger som 
finns runt arbetsplatsen är avgörande för hur relevant bedömningen blir.  

För att få kontroll på arbetsflödet är det viktigt att alla inblandade 
personer har tydliga direktiv för hur färghanteringen skall vara 
uppbyggd, hur material som används i produktionen skall vara utfört 
och i vilket format det skall levereras. Det är lämpligt att skapa 
standardiserade inställningar i programvarorna – presets – för hantering 
av arbetsfärgrymder och färgprofiler, anpassade till de olika produkter 
som skall produceras. I en sådan preset specificeras vilken 
arbetsfärgrymd som skall användas, vilken tryckprofil som skall 
användas och vilken renderingsmetod som bör användas vid 
konvertering mellan olika profiler eller arbetsfärgrymder. Vilka krav 
som skall uppfyllas i en sådan preset är beroende av hur den slutliga 
produkten skall presenteras, på skärm eller som tryck. För trycksaker 
har papperskvalité och tryckmetod stor betydelse för vilka profiler som 
skall användas. 

Det finns ett antal grundläggande problem som försvårar upprättandet 
av ett färghanterat arbetsflöde:  

• Färgtemperaturen upplevs olika mellan en bildskärm och ett 
betraktningsljus. Även om bildskärmen kalibrerats till samma 
färgtemperatur som betraktningsljuset upplevs bildskärmen som 
”varmare” (lägre färgtemperatur), detta fenomen beskrivs av 
Fairchild (1992). När en tryckt eller utskriven bild i ett 
betraktningsljus och en bild på skärm jämförs mot varandra 
upplevs bilderna olika.  
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• De ISO-standarder som reglerar betraktningsmiljö och kalibre-
ring av bildskärm har ett stort spann mellan rekommenderade 
min- och maxvärden för ljusintensitet samt reflektionsnivå för 
ytor i betraktningsmiljön. Detta medför att det kan vara 
påtagliga skillnader mellan två olika betraktningsmiljöer som 
båda uppfyller standarden. 

• Bildskärmens kvalité har stor betydelse, enklare bildskärmar 
har ofta ett för litet färgomfång för att kunna visa alla färger 
som kan tryckas. 

• Det mänskliga ögat anpassar sin färguppfattning till att se för-
väntade färger och kompenserar för avvikande ljus och störande 
färger i betraktningsmiljön – kromatisk adaptation. 

• De flesta papper innehåller optiskt vitmedel som aktiveras av 
UV-ljus, vilket påverkar möjligheten att göra en korrekt tryck-
profil. Ljuskällan i de mätinstrument som används vid profile-
ring har inte samma UV-egenskaper som det betraktningsljus 
som specificeras i ISO-standarden – D50.  

1.2.1 Ljus och färguppfattning 

För att kunna se färger behövs ljus. Det mänskliga ögat uppfattar färg 
genom att ljus som reflekteras från en yta stimulerar de ljuskänsliga 
stavarna och tapparna på ögats näthinna. Stavarna är känsliga för ljusets 
intensitet och tapparna för färgen på ljuset. Tapparnas känslighet är 
lägre än stavarnas, detta medför att i dåligt ljus har vi svårt att uppfatta 
färger – ”i mörker är alla katter grå”. Tapparna är känsliga för rött, grönt 
och blått. Vilken färg som uppfattas är beroende av vilken del av det 
synliga spektrumet som reflekteras från en yta mot ögat. Ljusets 
sammansättning påverkar vilken del av spektrumet som kan reflekteras. 
Ett färgat ljus påverkar hur färger uppfattas, därför krävs ett ljus som 
innehåller alla färger i det synliga spektrumet för att ögat skall kunna 
uppfatta alla färger. Eftersom tapparna stimuleras av ljus från hela 
spektrumet kan ett ljus med ojämn fördelning inom det synliga 
spektrumet resultera i att två olika färger uppfattas som samma färg. Så 
länge summan av de stimuli som når tapparna är identiskt kommer 
samma färg att uppfattas (Homann, 2010 s. 20-21). Ett annat fenomen 
är metameri, vilket innebär att färger som upplevs lika under ett ljus 
förändras i sin färgåtergivning i ett annat ljus – belysningsmetameri. 
Detta fenomen uppstår på grund av skillnader i hur färgens pigment 
absorberar ljus. En annan form av metameri är observatörsmetameri 
vilket innebär att olika observatörer kan uppleva en och samma färg 
olika, trots att den observeras under identiska förhållanden, detta p.g.a. 
olika känslighet i ögats tappar för de olika observatörerna (Tarrant, 
2003, s 16). 

Färguppfattningen är beroende av ljuset, blandas ljus från ljuskällor 
med olika karaktär kan färguppfattningen störas så att färger upplevs 
annorlunda än de verkliga. Om kraftiga, mättade färger finns nära ljusa 
färger kan detta ge upphov till att de ljusa färgerna upplevs som att de 
har inslag av komplementfärgen till den kraftiga färg som finns i 
närheten. Vid stora kontraster mellan mörka och ljusa färger kommer de 
ljusa färgernas mättnad att upplevas som mindre än den verkligen är 
(Lotto & Purves, 2004). På Dale Purves hemsida (Purves lab, u.å.) 
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[Internet] finns flera tydliga exempel på hur ljuset, omgivningsfärger 
eller stora kontraster påverkar färguppfattningen. 

Variationen från olika ljuskällor vad beträffar färgtemperatur och 
ljusstyrka kompenseras i hjärnan. Upplevelsen av färg korrigeras utifrån 
erfarenhet av vilken färg som förväntas. Detta fungerar så länge ljuset är 
konstant eller förändras långsamt. Varierar ljuset snabbt eller blandas 
från olika ljuskällor klarar hjärnan inte av att göra dessa korrigeringar 
och färguppfattningen påverkas (Green, 1999 s. 13-25). 

För att kunna förutsäga hur färguppfattningen ändras vid förändrade 
ljusförhållande används beräkningsmodeller – Color Appearance 
Models – som beräknar hur ett färgvärde skall korrigeras för att ge 
samma upplevelse i ett annat ljus. Det finns flera olika modeller och i 
mer avancerade profileringsprogram finns möjlighet att välja vilken 
modell som skall användas då profilen skapas.  

Beräkningsmodellerna tar hänsyn till flera olika fenomen som uppstår 
när färger skall bedömas. De mest framträdande är (Luo, 2003 s 84-88):  

• Kromatisk adaptation – Det mänskliga ögats förmåga att 
anpassa färgupplevelsen till ljusets karaktär. Utifrån ”minnes-
färger” som vitt, hudfärg och blå himmel korrigeras i hjärnan 
signalen från ögats näthinna så att vi ser de förväntade färgerna. 
Vid stora skillnader i färgtemperatur och ljusstyrka, i 
förhållande till ”normalt” ljus, blir inte adaptationen fullständig 
och vi ser inte ”rätt” färger. 

• Hunts effekt – Upplevelsen av en färgs intensitet ökar med 
ljuset, en färg upplevs som mycket mer intensiv i solljus 
jämfört med i skugga.  

• Stevens effekt – Den upplevda kontrasten i en bild ökar med 
ljusstyrkan.  

• Omgivningseffekt  – Den upplevda kontrasten i en bild ökar om 
omgivning är ljusare. 

• Ljushetskontrast – den upplevda ljusheten hos en färg ökar om 
den betraktas mot en mörk bakgrund. 

Ovanstående understryker vikten av att ha kontroll på sin 
betraktningsmiljö. Varierande ljus under dagen eller starka färger i 
omgivningen kommer att påverka färguppfattningen. Detta medför att 
relevanta softproofs inte kan göras eftersom resultatet kommer att bero 
på rådande ljusförhållandena när bedömningen gjordes eller hur mycket 
omgivningsfärgerna påverkar färgupplevelsen. 

1.2.2 Gammavärde  

Teknisk utrustning för bildvisning och bildfångst har en linjär känslig-
het för ljusintensitet jämfört med vårt öga som har en olinjär känslighet. 
Genom att ge signalen en exponent – gammavärdet – går det att erhålla 
en visning eller registrering av färg/ljus som motsvarar ögats känslighet. 
Ju lägre gammavärde som används desto mer ökar tonseparationen i de 
mörka tonerna. En CRT-skärm har ett naturligt gamma på ca 2,5, men 
normalt justeras det till 2,2 för att ge en bättre bild i ett upplyst rum 
(Poynton, 1996 s 91-114). Operativsystem på både PC och Mac 
använder idag som default ett gammavärde på 2,2. LCD-, Plasma- och 
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LED-skärmar har inte ett naturligt gammavärde men korrigeras med 
LUT (lock up tables) för att uppnå ett gammavärde på 2,2 och på så vis 
anpassas mot operativsystemet (Westland, Ripamonti & Cheung, 2012 
s140-141).  

1.2.3 Färgmodell, färgomfång, färgrymd, och arbetsfärgrymd. 

Tre olika färgmodeller (color models) är intressanta i softproof-
sammanhang – CIELAB, RGB och CMYK. 

Färgmodellen CIELAB är den referens som används vid färghantering 
med hjälp av ICC-profiler. RGB är den färgmodell som användas av 
inenheter och normalt även av visningsenheter. RGB är en additiv 
färgmodell och bygger på att rött, grönt och blått ljus tillsammans kan 
bilda alla synliga kulörer. CMYK är en subtraktiv färgmodell som 
används av utenheter och bygger på att färgerna är transparanta och 
filtrerar bort delar av det ljus som reflekteras från substratet vid tryck 
och utskrifter. 

Färgomfång (color gamut) är ett begrepp som används för att beskriva 
vilka nyanser som en enhet kan visa/fånga/trycka eller skriva ut. ICC-
profilen för en enhet kan användas för att visa enhetens färgomfång i en 
färgmodell (CIE a, u.å.) [Internet]. 

Färgrymd (color space) är en geometrisk presentation av ett färgomfång 
i en färgmodell, normalt i tre dimensioner (CIE a, u.å.) [Internet]. 

Förutom enheternas färgomfång och färgrymd finns även begreppet 
arbetsfärgrymd (working space). Arbetsfärgrymden används av 
programvaran, och väljs beroende på vilket slutmålet för produkten är, 
skärmvisning eller tryck. 

Det är arbetsfärgrymden som sätter gränsen för vilka färger som kan 
visas eller tryckas/skrivas ut. Som arbetsfärgrymd för CMYK används 
normalt tryckprofilen eftersom det är den som visar de färger som 
tryckpressen kan producera. Som arbetsfärgrymd för RGB väljs normalt 
en teoretisk enhetsoberoende färgrymd som ligger så nära CMYK-
färgrymden som möjligt. Fördelen med att använda teoretiska RGB-
färgrymder är att dessa är gråbalanserade, dvs samma värde på R, G och 
B ger en neutralt grå ton (Rodney, 2006) [Internet] vilket är en stor 
fördel vid bildbehandling och underlättar korrigeringar i färg-
återgivningen. CMYK-färgrymder är normalt mindre än RGB-
färgrymder. För att minska problemen med färgförändringar, då RGB-
färger skall omvandlas (renderas) till CMYK-färger vid tryck bör 
skillnaden mellan arbetsfärgrymderna vara så liten som möjligt. Genom 
att välja renderingsmetod går det att styra hur förändringen av nyanser i 
de färger som ligger utanför målprofilen kommer att ske. I Adobes CS-
svit ingår vid installation ett flertal olika arbetsfärgrymder och 
tryckprofiler som kan väljas utifrån vilket färgomfång slutmålet för 
dokumentet/bilden har – skärmvisning, tryck eller utskrift. (Rodney 
2006) [Internet]. Behövs andra färgrymder eller profiler kan dessa 
normalt laddas ner från tillverkare av utrustning, papper eller 
organisationer och forskningsinstitut som arbetar med att utveckla 
rutiner och verktyg för CMS, exempelvis European Color Initiative 
(ECI) [www.eci.org]; Tidningsutgivarna [www.tu.se] och World 
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Association of Newspappers and News Publishers (WAN-IFRA) 
[www.wan-ifra.org].   

De mest använda arbetsfärgrymderna för RGB är: (Rodney, 2006) 
[Internet]; (Fogra, 2009) 

• sRGB – färgtemperatur 6500 K och gamma 2,2. Används vid 
bildredigering för skärmvisning och tryck på enklare papper i 
rulloffset. sRGB är utvecklat för enklare bildskärmar och 
användas i de vanligaste kontorsprogramvarorna. 

• ColorMatch RGB – färgtemperatur 5000 K och gamma 1,8. Har 
ett färgomfång som är likvärdigt med sRGB, var tidigare vanlig 
i grafisk produktion men används mer sällan idag. 

• Adobe RGB (1998) – färgtemperatur 6500 K och gamma 2,2. 
Är större än sRGB och används vid bildredigering för tryck på 
finare papper i heatset, arkoffset eller vid digitaltryck. Adobe 
RGB är större än vad enklare bildskärmar kan visa. 

• eciRGB v2 – färgtemperatur 5000 K och gamma 1,8. Samma 
användningsområde som Adobe RGB, är relativt ny och ganska 
lite använd. 

• ProPhoto RGB – färgtemperatur 5000 K och gamma 1,8. Har 
ett mycket stort färgomfång. Ej lämpligt att använda för tryck, 
används ibland i samband med utskrift på fotoskrivare av hög 
kvalité. Framtagen för att kunna hantera alla färger som 
professionella digitalkameror klarar av att registrera.  

Fördelningen av stegen mellan de olika färgvärdena i färgrymden och 
gråskalans visning styrs av gammavärdet. Med ett lågt gammavärde för 
färgrymden prioriteras separationen av mörka toner och med ett högt 
gammavärde separationen i de ljusare tonerna.  Med ett gamma på 1,0 
är stegen mellan de olika färgvärdena linjärt fördelade från vitt till fullt 
mättad R, G eller B, med ett högre gammavärde fördelas stegen så fler 
steg finns i den ljusa delen av färgrymden där ögat är som känsligast för 
färgskillnader. Normalt används 1,8-2,2. Färgtemperaturen styr hur 
arbetsfärgrymdens vitpunkt visas på bildskärmen, 5000 K ger en gul ton 
och 6500 K en blå ton. Ögat anpassar sig ganska snabbt genom 
kromatisk adaptation och ser arbetsfärgrymdens vita som rent vitt 
(Rodney, 2006) [Internet].  

 
Figur 2. Exempel på färgomfånget i sRGB (färgad) i förhållande till 

tryckprofilen ISO coated v2 300 % (vit). Visade som färgrymder i 
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färgmodellen CIELAB. Skärmavbild från ColorSync färghanterings-

program i MacOS. 

1.2.4 CIELAB  

CIE-systemet utgår från vilka färger det mänskliga ögat kan uppfatta 
och är enhetsoberoende. Det baseras på försök som gjorts av CIE, där 
man undersökte hur det mänskliga ögat uppfattar färger. Känsligheten 
varierar mellan olika individer, utifrån 15-20 försökspersoner med 
normalt färgseende har man definierat en standardobservatör och hur 
denne uppfattar färger. Den första standarden fastställdes 1931 och 
utgår från en betraktningsvinkel av 2°, viket motsvarar ögats mest 
färgkänsliga område. 1964 fastställdes vid nya försök även en 10° 
observatör, vilken motsvarar hur en person betraktar ett tryckt material 
(Adams et al., 1998 s. 43-44). I försöken har man utgått från tre olika 
faktorer som påverkar hur färger på en yta upplevs: 

• Sammansättningen av det infallande ljuset (våglängder). 
• Sammansättningen av det reflekterande ljuset (våglängder). 
• Ögats känslighet för olika våglängder. 

Utifrån dessa värden kan man exakt ange färgen på en yta och beskriva 
den i ett tredimensionellt koordinatsystem – färgrymd. Eftersom 
beskrivningen av en färg tar hänsyn till det infallande ljuset, ytans 
reflektion och ögats känslighet kommer en färg angiven i CIE-sytemet 
att uppfattas lika oberoende av hur den visas, på skärm eller i tryck 
(Hunt, 2004 s. 96-104). Färgsystemet är enhetsoberoende, en förutsätt-
ning för att kunna använda systemet som referens och PCS. 

Färgvärden i CIE-systemet kan beskrivas enligt olika modeller beroende 
på hur de olika faktorerna värderas och axlarna i koordinatsystemet 
graderas. I CIELAB har man anpassat skalan på de olika axlarna i 
koordinatsystemet så att en förändring i kulörvärdet motsvarar den 
upplevda kulörförändringen. De tre axlarna – L*, a*, b* – används för 
att visa ljusheten, förhållandet mellan rött och grönt samt förhållandet 
mellan gult och blått (Adams et al., 1998 s 47-48). 

• L*-axeln visar ljusintensitet på en skala mellan 0 och 100 där 0 
är svart och 100 vitt. 

• a*-axeln visar förhållandet mellan rött och grönt, positiva a*-
värden ger rött och negativa a*-värden ger grönt. Ju högre 
värden desto mer mättad färg. 

• b*-axeln visar förhållandet mellan gult och blått, positiva b*-
värden ger gult och negativa b*-värden ger blått. Ju högre 
värden desto mer mättad färg. 
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Figur 3. Modell av CIELAB, Bildkälla Adobe. 

1.2.5 Färghanterat arbetsflöde  

Ett färghanterat arbetsflöde – CMS (Color Management System) bygger 
på fyra olika grundstenar: 

• Färgmotor – CMM (Color Management Module). 
• Refrensfärgrymd – PCS (Profile Connection System). 
• ICC-profiler för de olika in- och utenheter som används. 
• Färgkonverteringsmetoder – renderingsalternativ. 

Färgmotorn är en del av operativsystemet och används för att räkna om 
färgvärdena då bilder/dokument flyttas mellan olika program eller olika 
färgrymder. Adobe CS har en egen inbygg färgmotor – Adobe Color 
Engine (ACE). 

Referensfärgrymd är den färgrymd som används när färgvärden skall 
översättas mellan olika enheter, bilder/dokument eller olika program 
med hjälp av ICC-profiler. Som referensfärgrymd används den 
enhetsoberoende färgrymden CIELAB.   

ICC-profiler beskriver de olika enheternas eller färgrymdernas unika 
färgomfång. Enhetens eller färgrymdens färgvärden kopplas till 
CIELAB i en översättningstabell – ICC-profil.    

Eftersom olika enheter har olika stora färgomfång måste färgvärden 
räknas om – renderas – då de flyttas mellan olika enheter. Detta kan ske 
med olika metoder som kan väljas i programvaran, beroende på skillnad 
i färgomfång mellan enheterna och vilken färgåtergivning som 
eftersträvas i trycket, utskriften eller på skärmen (Morovic, 2003, s 
306). 

1.2.6 ICC-profiler  

ICC – International Color Consortium är en organisation bestående av 
de mest framträdande tillverkarna av hård- och mjukvara för fotografisk 
och grafisk produktion. Organisationen grundades 1993 av Adobe, 
Agfa, Apple, Kodak och Microsoft, på initiativ av det tyska forsknings-
institutet Fogra. ICC har skapat ett färghanteringssystem som blivit 
defacto-standard för den grafiska branschen. Systemet är baserat på 
profiler som används för att korrigera färgvärden när bilder/dokument 
flyttas mellan olika enheter/färgrymder, beroende på enhetens eller 
färgrymdens förmåga att visa/återge färger (ICC a, u.å.)[Internet]. 
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En enhets eller en färgrymds färgomfång beskrivs av ICC-profilen. 
ICC-profilen översätter en enhets eller färgrymds RGB- eller CMYK-
värden till koordinater i den enhetsoberoende färgrymden CIELAB. När 
färgvärden skall flyttas mellan enheter översätter ICC-profilen den 
exporterande enhetens färgvärden till den enhetsoberoende färgrymden 
CIELAB – PCS. Från PCS översätts på nytt färgvärdena via den 
importerande enhetens ICC-profil så att samma färgåtergivning erhålls, 
men med andra färgvärden anpassade till den importerande enhetens 
färgåtergivning eller färgomfång (ICC b, u.å.)[Internet]. Beräkningarna 
för hur färgvärden för en enhet skall ge samma resultat på en annan 
enhet utförs av färghanteringsmotorn – CMM. Om färgomfånget skiljer 
sig mellan de olika enheterna anpassas de färger som inte kan återges av 
den importerande enheten. Hur anpassningen kommer att utföras är 
beroende på vilket renderingsalternativ som är valt (Morovic, 2003, s 
307–309). ICC-profiler delas upp i två olika varianter: inprofiler och 
utprofiler. Inprofiler används tillsammans med enheter som tar in 
bilddata, som skannrar och kameror. Utprofiler används tillsammans 
med enheter som visar bilddata, som bildskärmar, skrivare och 
tryckpressar. Man använder även begreppen källprofil och målprofil. 
Källprofil är den profil som beskriver färgegenskaperna för den enhet 
som skapat de färgvärden som ingår i en bild eller ett dokument, t.ex. en 
kamera eller skanner. Målprofilen beskriver färgegenskaperna för den 
enhet som synliggör de färgvärden som ingår i en bild eller ett 
dokument, t.ex. en bildskärm eller tryckpress (Foss, Strand, Bråten & 
Sivesind, 2006, s 15–16).  

När man skapar en ICC-profil utgår man från en testform – en 
standardiserad bild eller bildfil som innehåller att antal färgrutor med 
exakt definierade färger. För inenheter är färgerna definierade i det 
enhetsoberoende färgsystemet CIELAB. Genom att skanna in eller 
fotografera av testformen och sedan låta en programvara analysera vilka 
RGB-värden som en inenhet ger för de kända CIELAB-värdena skapas 
den tabell som ligger till grund för ICC-profilen. För utenheter 
användas en programvara som visar eller skriver ut kända RGB- eller 
CMYK-värden, som sedan mäts upp för att se vilka CIELAB-värden 
som motsvarar det visade eller utskrivna RGB- eller CMYK-värden. 
Från de uppmätta värdena skapas den tabell som ligger till grund för 
ICC-profilen.  

För att läsa av färgvärdena används ett mätinstrument – en spektro-
fotometer eller en colorimeter – med vilket man mäter på utskriften 
(trycket) eller på bildskärmen. Noggrannheten på ICC-profilen är 
beroende av hur många olika färgfält som testformen innehåller, ju fler 
färgfält desto noggrannare blir ICC-profilen från ett specifikt mät-
instrument, dock kan olika instrument ge likvärdiga profiler utifrån 
olika antal färgfält (Adams et al., 1998, s. 76-80). 

1.2.7 Rendering  

När färgvärden flyttas från en enhet till en annan påverkas 
färgåtergivningen, om den exporterande enhetens färgomfång skiljer sig 
ifrån den importerande enhetens färgomfång. Färgvärden från den 
exporterande enheten renderas med hjälp av ICC-profilerna till den 
importerade enhetens färgomfång. Är det stor skillnad mellan färg-
omfånget i källprofilen i förhållande till målprofilen kommer 
renderingen att ge märkbara skillnader i färgåtergivningen. Kortfattat 
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kan man säga att om man går från ett större till ett mindre färgomfång 
kommer mättade färger att påverkas mest. Nyansskillnader kan minska 
och mättnaden blir lägre, vilket även kan ge upphov till lägre kontrast i 
bilden. Går man från ett mindre färgomfång till ett större, med en aktiv 
färghantering, uppstår inga färgförändringar. För att kunna utnyttja de 
mer mättade färgerna som ett större färgomfång erbjuder måste 
färghantering stängas vid en sådan konvertering. Posterisering 
(bandning) kan uppstå vid en sådan konvertering, om det är en stor 
skillnad mellan de olika färgrymderna, eftersom nyansskillnaden blir 
större mellan färgvärdena i bilden. I normalfallet går man oftast från en 
större till en mindre färgrymd. 

Det går i viss mån att styra hur färgåtergivningen skall påverkas av 
renderingen, genom att välja olika renderingsmetoder. I ICC:s 
specifikation för profiler finns fyra olika renderingsmetoder för hur 
färgvärden kan renderas mellan olika färgomfång (ICC b, u.å.) 
[Internet]: 

• Perceptuell rendering 
• Relativ kolorimetrisk rendering 
• Absolut kolorimetrisk rendering 
• Mättnadsrendering 

Varje metod har sina för- och nackdelar, vilken som skall väljas är 
beroende på vilka färger som är viktigast för färgåtergivningen. Genom 
att använda softproof kan man på skärmen direkt se hur valet av 
renderingsmetod kommer att påverka färgåtergivningen. Kortfattat har 
de olika metodernas påverkan på färgåtergivningen beskrivits av 
Evening (2009 s. 602–603) och Fraser, Murphy & Bunting (2003 s. 88–
92).  

Perceptuell rendering lämpar sig bäst för fotografiska bilder och är att 
föredra när målprofilens färgomfång är betydligt mindre än 
källprofilens. Metoden justerar alla färger och behåller det relativa 
avståndet mellan de olika färgerna i färgomfånget, vilket ger en lägre 
färgmättnad och kan ge upphov till lägre bildkontrast. 

Relativ kolorimetrisk rendering lämpar sig bäst för fotografiska bilder 
och är att föredra då färgriktigheten är väsentlig och målprofilens 
färgomfång endast är något mindre än källprofilens färgomfång. 
Metoden behåller så många färger som möjligt från källfärgrymden. 
Mättade färger som ligger inom målfärgrymden som påverkas inte. 
Färger som ligger utanför målfärgrymden flyttas in i målfärgrymden 
och korrigeras så de behåller sitt relativa avstånd från källfärgrymden. 
Detta medför att färger som ligger utanför målfärgrymden kan få 
samma nyans som färger som ligger nära målfärgrymdens ytterkant. 
Vitpunkten i källfärgrymden justeras till vitt i målfärgrymden, vilket 
medför att nyansen i de ljusaste tonerna i källfärgrymden påverkas om 
färgtemperaturen skiljer sig mellan de olika färgrymderna. 

Absolut kolorimetrisk rendering lämpar sig bäst då målet är att behålla 
så många färgnyanser som möjligt opåverkade. Används i första hand 
för grafiska element som loggor och illustrationer, men ger ett sämre 
resultat för fotografiska bilder. Metoden påminner om relativ 
kolorimetrisk med den skillnaden att färger utanför målrymden inte 
behåller sin relativa skillnad från källrymden. De flyttas precis innanför 
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kanten på målrymden, vilket medför att nyansskillnaden i färger utanför 
målrymden försvinner. Vitpunkten i källrymden justeras inte. Metoden 
används för att simulera målprofilens vitpunkt eller pappersfärgen vid 
softproofing. 

Mättnadsrendering lämpar sig bäst för diagram och liknande eftersom 
metoden eftersträvar så mättade färger som möjligt istället för att 
försöka skapa en bra färgåtergivning   

1.2.8 Betraktningsmiljö  

Betraktningsmiljön regleras i en ISO-standard – ISO 3664 – som 
specificerar vilket ljus som skall användas då trycksaker utvärderas och 
hur omgivningen skall vara utformad. Utgångspunkten är ett definierat 
”normljus”, för att kunna göra opartiska bedömningar. Vet man i vilket 
ljus och miljö en trycksak skall användas är det lämpligt att göra den 
slutliga utvärderingen i detta ljus. Dock kan detta ställa till många 
problem då ett sådant ljus är svårt att definiera och inte kan säkerställas 
genom produktionskedjan. För att undvika missförstånd bör man 
använda ett betraktningsljus och en miljö som uppfyller standarden då 
man bedömer färger under produktionen. Då kan alla i produktions-
kedjan göra en opartisk bedömning utifrån samma förutsättningar. 

Standarden föreskriver att ljuset skall vara D50. D50 är en illuminant 
definierad av CIE som skall efterlikna dagljus med en färgtemperatur på 
5000 K och med en jämn fördelning över hela det synliga spektrumet. 
De lysrör som skall ge D50-ljus är inte helt perfekta utan avviker från 
specifikationen. Ett mått på hur väl ett lysrör motsvarar D50 är Ra-
värdet, ju högre värde desto bättre överensstämmelse med specifika-
tionen.  Ett Ra-värde på 100 innebär att specifikationen uppfylls helt. 
ISO 3664 kräver ett Ra-värde på minst 90. Ra-värdet baseras på ett 
medelvärde av de våglängder som ljuskällan avger, detta medför att 
lysrör med samman Ra-värde kan ge olika färguppfattning (CIE b, u.å.).  

I standarden definieras två olika betraktningsmiljöer, P1 och P2, som 
anger intensiteten på det ljus som är riktat mot objektet. Ljusstyrkan 
mäts i lux som är ett mått på illuminansen – ljusflödet mot en yta. 
Omgivningen får inte innehålla starka färger eller ljus inom synfältet. 
Alla ytor i synfältet skall vara neutralt grå med en reflektion på max 
60 %. 

P1 används vid granskning av original och provtryck i förhållande till 
det slutliga trycket. För P1 gäller: 

• Ljusstyrka 2000 ± 500 lux, helst ± 250 lux. 
• Ljusbortfall skall vara jämnt fördelat från centrum och ut mot 

kanten. Ingen punkt får understiga 75 % av ljusstyrkan på en 
yta av 1 m2, min 60 % på större ytor. Ljusstyrkan skall mätas på 
minst 9 punkter jämnt fördelade över betraktningsytan. 

• Omgivningen och bakgrunden skall vara neutralt grå med en 
reflektion på max 60 %, max 20 % vid kritisk färggranskning. 

• Bakgrunden skall ha en marginal runt om på minst 1/3 av 
betraktningsobjektets storlek. 

P1-ljus säkerställs enklast genom att använda anpassade betraktnings-
skåp eller betraktningsrum.  
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P2 används då original och provtryck jämförs mot bildskärm. För P2 
gäller: 

• Ljusstyrka 500 ± 25 lux 
• Omgivningen skall vara neutralt grå med max 60 % reflektion. 

För att uppnå P2-ljus bredvid bildskärmen finns bordsmodeller av 
betraktningsskåp eller speciella bordslampor. 

Bildskärmen skall vara placerad så att omgivningsljuset eller 
betraktningsljuset inte kan orsaka reflexer i bildskärmen. Färg-
temperaturen i omgivningsljuset skall ligga inom ± 200 K i förhållande 
till färgtemperaturen på betraktningsljuset. Inom blickfältet får det inte 
finnas några starka färger eller ljuspunkter som kan blända betraktaren. 
Färgen på ytor inom blickfånget från skärmen skall vara neutralt grå 
och ha en maximal reflektion på 60 %. Omgivningsljuset vid arbets-
platsen bör vara D50 och intensiteten skall anpassas till bildskärmens 
vitpunkt. För att möjliggöra för en betraktare att se hela kontrast-
omfånget och även godtagbart kunna anpassa färguppfattningen för 
skillnaden i färgtemperatur mellan bildskärm och omgivningsljus krävs 
att omgivningsljuset är max ¼ av bildskärmens vitluminans, helst så 
lågt som ⅛ av bildskärmens vitluminans. Detta innebär att den 
maximala ljusstyrkan på omgivningsljuset hamnar i intervallet 63-
125 lux, beroende på bildskärmens vitpunkt. 

En grå nyans som rekommenderas på väggar och omgivning är NCS 
S 3000-N till NCS S 5000-N (Ohlson, 2012, s. 42). NCS – Natural 
Color System – är färgsystem utarbetat i samråd med svensk industri 
och används som svensk färgstandard sedan 1979 (NCS, 2013) 
[Internet]. Enligt värden från NCS Navigator – programvara från NCS 
för konvertering av NCS-färger – motsvarar NCS S 6000-N ca 19 % 
reflektion och NCS S 2000-N motsvarar ca 57 % reflektion. 

1.2.9 Kalibrering och profilering av bildskärm  

Kalibrering av bildskärmen regleras i ISO-standarden ISO 12646, som 
fastställer vilka krav en bildskärm måste uppfylla samt hur den skall 
kalibreras. 

De tekniska krav som ställs på en LCD-bildskärm är: 

• Min. 1280×1024 pixlar i upplösning 
• Bildskärmens faktiska upplösning skall användas 
• Min. 22 cm bildhöjd 
• Min. 43 cm bilddiagonal 
• Full luminans för vitt skall kunna uppnå 80-160 cd/m2 
• Kontrastomfånget för bildskärmen skall minst nå upp till 1:100 
• Luminansen i en svart yta får vara max 1/100 av vitluminansen 
• Luminansskillnaden mellan skärmmitt och skärmkant för vitt 

(R=G=B=255) får vara max 10 % men bör vara under 5 % 
• Luminansskillnaden mellan skärmmitt och skärmkant för 

medelgrått (R=G=B=128) får vara max 13 % men bör vara 
under  6,5 %  

• Luminansskillnaden mellan skärmmitt och skärmkant för 
mörkgrått (R=G=B=64) får vara max 15 % men bör vara under  
7,5 %  
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• Luminansen i en svart yta (R=G=B=0) som visas på skärmen, 
uppmätt i ett mörkt rum, får inte vara högre än 200 % av 
mätvärdet från en släckt bildskärm. 

• Bildskärmens gammavärde skall ligga mellan 1,8 och 2,4 
• Värdet för färgavvikelse i neutralt grå ton skall ej överstiga 

∆E 3, mätt i CIELAB och bör helst vara under ∆E 2 

Vid kalibrering av bildskärmen ställs grundvärden in för: 

• Färgtemperatur 
• Vitluminans 
• Gamma 
• Kontrast 

Dessa värden väljs för att optimera bildskärmen till omgivningsmiljön 
och de arbetsfärgrymder som används innan bildskärmen profileras. 

Färgtemperaturen väljs beroende på hur skärmen skall användas. Vid 
bildredigering och layoutarbete väljer man färgtemperatur efter den 
arbetsfärgrymd som används. Vid bedömning av korrektur och om 
skärmbilden skall matchas mot ett original i P2-ljus enligt ISO 3664 
skall färgtemperaturen anpassas efter betraktningsljuset – D50. Enligt 
Fairchild (1992) bör färgtemperaturen för bildskärmen sättas något 
högre för att betraktaren skall uppleva samma vithet för en vit yta på 
skärmen och i betraktningsljuset. I Fogras Softproof Handbook (Fogra, 
2009) rekommenderas 5500K som utgångsvärde. För att få en mer 
exakt överensstämmelse rekommenderas att sätta ett vitt papper i 
betraktningsljuset och prova ut vilket värde på bildskärmens 
färgtemperatur som ger samma upplevelse av vithet för en vit yta på 
skärmen i förhållande till det vita pappret. Ett problem med denna 
metod är att hitta ett ”vitt” papper utan optiskt vitmedel. Den upplevda 
vitheten hos ett papper påverkas också av färger i omgivning och i 
vilket ljus pappret betraktas (Coppel & Lindberg, 2008). Ett sätt komma 
runt problemet med att hitta ett ”vitt” papper är att som referens 
använda ett ”Gråkort” med tillhörande bildfiler. Gråkort används 
normalt för att färgbalansera bilder i samband med redigering i 
bildbehandlingsprogram och är producerade på papper utan optiskt 
vitmedel med noggrant utvalda färger som är neutralt grå och inte ger 
upphov till någon metameri. Genom att jämföra gråkortets vita yta mot 
den vita ytan i tillhörande bildfil går det att komma runt problemet med 
att hitta ett ”vitt” papper (QP-Card, u.å.) [Internet], se figur 4. I nyare 
profileringsprogram finns möjlighet att utföra denna kompensering 
direkt i samband med kalibreringen. 
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Figur 4. Exempel på gråkort från QP-card.  

Full luminans för vitt väljs efter omgivningsljuset. Standarden säger att 
infallande ljus som reflekteras av en perfekt vit diffusor placerad på 
skärmens yta (avstängd bildskärm) skall max reflektera ¼, helst bara ⅛ 
av skärmens inställda vitluminansvärde. En perfekt diffusor existerar 
inte, så i praktiken får intensiteten på det reflekterade ljuset mätas mot 
ett ”vitt” papper. Luminansen mäts i cd/m2 och är ett mått på ljustyrkan i 
det ljus som strålar ut från en yta. Förhållandet mellan luminans och 
illuminans är: luminans = illuminans/π (Hunt, 2004, s 664). Detta 
innebär i praktiken att vid en vitpunkt på 120 cd/m2 för bildskärmen bör 
det infallande ljuset mot skärmen vara under 47 och max 94 lux. Om 
bildskärmens vitpunkt är 160 cd/m2 bör det infallande ljuset vara under 
63 och max 125 lux Skall skärmen matchas mot ett betraktningsljus bör 
vitpunkten vara 160 cd/m2 för att uppleva samma ljusintensitet som 
betraktningsljusets 500 lux. På grund av toleransen för ljusstyrkan för 
ett P2-ljus kan vitluminansen för bildskärmen behöva anpassas. Även 
här kan man använda metoden med att sätta ett vitt papper i 
betraktningsljuset och jämföra mot en vit yta på skärmen – samma 
ljushet skall upplevas. Har man en dimmer på sitt betraktningsljus är det 
enklast att anpassa betraktningsljusets intensitet mot bildskärmen 
(Fogra, 2009).  

Gammavärdet väljs normalt efter arbetsfärgrymden, för att skärm-
profilen inte skall behöva göra större korrigeringar av enskilda färg-
värden när arbetsfärgrymden anpassas till bildskärmens färgomfång.  
För att få en bra tonåtergivning i programvaror som saknar färg-
hantering bör gammavärdet sättas till 2,2 – det värde som idag används 
i operativsystemet för både Windows- och Mac-datorer. För att säker-
ställa att bildskärmen efter kalibrering har en bra tonåtergivning går det 
att kontrollera detta visuellt med hjälp av testbilder. I dessa testbilder 
bedöms hur väl övertoningar mellan olika färger eller i en gråskala 
upplevs; syns ojämna tonövergångar eller färgskiftningar kan detta bero 
på att bildskärmens naturliga gammavärde ej överensstämmer med det 
värde som bildskärmen kalibrerats till (Fogra, 2009) [Internet]. Vid 
ojämna tonövergångar kan ofta ett bättre resultat uppnås med ett något 
högre eller något lägre gammavärde. Testbilder kan hämtas från t.ex. 
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Fogra, se figur 5 (Fogra Gradients, u.å.) och ECI (ECI Monitortest, 
u.å.), se figur 6. Bilden från ECI är utmärkt att använda som 
skrivbordsbakgrund eftersom den till stora delar är neutralt grå och att 
den löpande ger en indikation på hur väl kalibrerad bildskärmen är. 
Gammavärdet påverkar även hur stora färgskiftningar som upplevs om 
färgtemperaturen ändras, ju högre gammavärde desto mindre blir den 
upplevda färgskiftningen. Detta fenomen beskrivs av Novaković & 
Milić (2009). 

 
Figur 5. Utvärderingsbild för gammavärde hämtad från Fogra. 

 
Figur 6. Utvärderingsbild för gamma och vitluminans hämtad från ECI. 

Genom att ange bildskärmens naturliga kontrastvärde vid kalibrering 
utnyttjas hela bildskärmens tonomfång. För att optimera kontrastom-
fånget till en specifik tryckprocess rekommenderar X-Rite i manualen 
till sin programvara – i1Profiler – att kontrastomfånget vid kalibrering-
en bör anpassas till det omfång som trycket kan prestera; genom att utgå 
från det dynamiska omfånget i tryckprofilen och använda detta 
kontrastomfång. Skall flera bildskärmar anpassas mot varandra skall 
den bildskärm som har det lägsta kontrastomfånget sätta nivån. För att 
kunna se alla gråskalevalörer som kan tryckas vid offsettryck av hög 
kvalité bör en bildskärm enligt rekommendationer i Felboken kunna 
uppnå ett kontrastomfång på 1:300. Felboken – Hur du undviker tryck-
felen genom att göra rätt från början, är utgiven som PDF i ett sam-
arbete mellan Grafiska Företagens Förbund, Bildleverantörernas 
förening, Sveriges Tidskrifter och Svenska Fotografers Förbund 
(Felboken, u.å.) [Internet]. Enligt ICC:s standard är kontrastomfånget i 
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PCS vid perceptuell rendering 1:287. Detta kontrastomfång 
rekommenderas som norm av X-Rite för att uppnå hög samstämmighet 
mellan olika bildskärmar om inget specifikt kontrastomfång 
eftersträvas. 

Profilering – Efter att bildskärmen kalibrerats skall den profileras. 
Kalibrering och profilering utförs normalt direkt efter varandra med 
hjälp av en colorimeter eller spektrofotometer med tillhörande 
programvara. Vid profileringen visar programvaran ett antal färger 
(karakterisering) som definierats i RGB, och mäter upp vilka CIELAB-
värden som bildskärmen visar för respektive RGB-värde. Dessa värden 
sammanställs i en översättningstabell (profilering) – bildskärmens ICC-
profil. Skärmprofilen används för att kompensera att bildskärmens 
grundfärger avviker från arbetsfärgrymdens. Ett RGB-värde från bild-
filens arbetsfärgrymd översätts till ett CIELAB-värde i PCS av färg-
motorn för att sedan med hjälp av skärmprofilen översättas från 
CIELAB till motsvarande RGB-värde i bildskärmens färgrymd. 
Bildskärmen bör kalibreras om med jämna mellanrum för att 
kompensera för åldersförändringar som påverkar bildskärmens 
färgegenskaper. X-Rite rekommenderar minst var fjärde vecka för nya 
”stabila” bildskärmar. Vid färgkritiskt arbete eller för äldre skärmar som 
börjar visa tecken på att mattas bör kalibrering ske minst en gång per 
vecka. Medelvärdet för färgavvikelsen för profilen mätt i CIELAB skall 
ej överstiga ∆E 5, helst vara under ∆E 2. Färgavvikelsen för enskilda 
färger skall vara under ∆E 10 och helst under ∆E 4. För kritisk 
granskning skall medelvärdet för färgavvikelsen inte vara över ∆E 1 
(ISO 12646). Färgavvikelsen för skärmprofilen kan erhållas genom att 
validera profilen. 

Validering av kalibrering/profilering sker med hjälp av ett analys-
program, t.ex. UDACT från UGRA (UGRA, u.å.). Genom dessa 
program går det att även att fastställa om bildskärmen är lämplig att 
använda för softproof – om den kan visa alla färger som ingår i CMYK-
färgrymden. Många av de mer avancerade kalibreringsprogrammen har 
valideringsfunktionen inbyggd som standard. Dessa program kan ofta 
även mäta omgivningsljuset och därigenom anpassa vitluminansen efter 
detta. Vid validering av skärmprofilen erhålls värden på färgavvikelsen 
∆E, vilken kan jämföras mot kraven i ISO 12646. 

En enklare form av kalibrering kan utföras visuellt, funktionen finns för 
MacOS i systeminställningarna för bildskärmen. För Windows finns i 
PS i Adobe CS2 eller äldre ett programtillägg som heter Adobe Gamma 
vilket hamnar under kontrollpanelen då PS installeras. Med dessa 
program kan man hjälpligt ställa in färgtemperatur, gammavärde, ljus 
och kontrast. Kvalitén på profiler från dessa program kan inte jämföras 
med de profiler som byggs med hjälp av mätningar från en colorimeter 
eller spekrofotometer. Eftersom alla bedömningar görs visuellt kommer 
resultatet att variera beroende på omgivningsmiljön och vem som utför 
kalibreringen.  

Saknas tillgång till en programvara som kan validera bildskärmens 
profiler går det att utvärdera skärmprofilen med hjälp av speciella 
bilder. För att kunna göra en sådan bedömning krävs att kalibreringen är 
anpassad till betraktningsljuset. Utvärderingsbilden måste vara produce-
rad i ett profilerat arbetsflöde så att bildfilen och den fysiska bilden 
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överensstämmer med varandra. Genom att lägga den fysiska bilden i 
betraktningsljuset och jämföra med bilden på skärmen går det att få en 
uppfattning av hur bra skärmprofilen är. En vanlig utvärderingsbild är 
”ColorChecker Classic” från X-Rite, se figur 7. De färger som ingår i 
denna bild används ofta för validering av skärmprofiler.  

 
Figur 7. ColorChecker Classic från X-rite. 

1.3 Omfattning och avgränsningar  

Utifrån de standarder som finns är det i teorin enkelt att upprätta ett 
färghanterat arbetsflöde, men många aktörer upplever att det inte 
fungerar tillfredsställande. Syftet med detta examensarbete har varit att 
belysa hur betraktningsmiljön bör se ut för att ge möjligheter att göra en 
softproof som ger en god överensstämmelse med det slutliga trycket. 
Examensarbetet beskriver också hur skärmkalibrering/profilering bör 
anpassas till betraktningsmiljön för att ge en så relevant softproof som 
möjligt. Arbetet har också tagit fram ett enkelt test som kan användas 
för att påvisa hur felaktigheter i betraktningsmiljön och kalibrering och 
profilering av bildskärmen påverkar möjligheten att göra en relevant 
bedömning av färger samt att ge förslag på hur det med enkla medel går 
att förbättra sin betraktningsmiljö.  

Examensarbetet behandlar inte problemen med att uppnå en relevant 
softproof p.g.a. svårigheter i att skapa väl fungerade tryck- eller 
utskriftsprofiler. Papper med optiskt vitmedel eller med en svag färgton 
är svåra att profilera, eftersom mätinstrumentet utgår från att ”pappers-
vitt” skall motsvara vitt i bilden eller dokumentet vilket ger en profil 
som försöker kompensera det ”färgstick” som finns i pappret. 

För att enklare kunna tillämpa resultaten från detta examensarbete har 
ett fristående kompendium sammanställts – Färghantering och softproof 
i Adobe CS6 (Nilsson, under publ.). Kompendiet behandlar ingående 
förutsättningarna för att upprätta ett färghanterat arbetsflöde i Adobe 
CS6. I kompendiet beskrivs utförligt hur profilhantering och 
inställningar i programvarorna påverkar färgåtergivningen. Med 
synkroniserade programvaror går det att flytta bilder och dokument 
mellan de olika programmen med en kontrollerad färgåtergivning. Detta 
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gör det möjligt att redan i de olika programmen erhålla relevanta 
softproofs för bilder och illustrationer innan de monterats i en layout.  
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att inventera kunskapsläget och vilka problem som upplevs med 
färgåtergivningen i trycksaker gjordes studiebesök hos fyra företag 
verksamma inom foto, grafisk design, illustration och utskrifter. 

För att kunna påvisa hur färger i omgivningen och bildskärmens 
kalibrering och profilering påverkar färguppfattningen utarbetades ett 
enkelt test där färger bedömdes på bildskärm. Tolv personer deltog i 
försöket där färger bedömdes i sex olika bilder. Av de försökspersoner 
som ingick i testet kom fyra stycken från den grafiska branschen, två 
var utövande konstnärer övriga sex gjorde inte färgbedömningar 
professionellt. 

2.2 Arbetsflöden – studiebesök 

Vid de fyra studiebesöken, hos fyra välrenommerade företag i när-
området, fördes en allmän diskussion om arbetsflöden och studerades 
hur väl arbetsmiljön var anpassad för att inte störa färguppfattningen. 
Vidare diskuterades om och hur möjligheten till softproof i de olika 
programvarorna utnyttjades och vilka inställningar för färghantering 
som användes i Adobe CS.    

2.3 Färguppfattning – undersökning 

Undersökningen utfördes på en bärbar dator och varje försöksperson 
bedömde färger på sex olika bilder som visats på skärmen. Bilderna 
bestod av 15 färgrutor mot en bakgrund som varierade för de sex olika 
bilderna. Bilderna benämndes A, B, C, D, E och F. De 15 olika färg-
rutorna fanns i fem olika färger – vit, samt ljusa nyanser av rött, blått, 
grönt och gult. Bakgrundsfärgerna var ljusgrå för A och D, cerise för B 
och E, svart för C och F. Varje bakgrundsfärg användes alltså två 
gånger, en gång med en kalibrerad/profilerad bildskärm och en gång 
med bildskärmens defaultinställningar. 

Försökspersonerna har vid bedömningen av bilderna – som visats i 
ordningen A, B, C, D, E och F – markerat på en blankett vilken färg de 
har uppfattat för de olika färgrutorna för en bild i taget. Färgrutorna har 
slumpats ut med tre av varje färg för varje bild. Försökspersonerna har 
inte vetat hur många av varje färg som finns i bilderna, endast att alla 
färger var representerade. 

Vid genomförandet av undersökningen fick försökspersonerna först 
bedöma bilderna A, B, C då bildskärmen var kalibrerad/profilerad för 
att matcha ett betraktningsskåp med D50-ljus enligt Fogras rekommen-
dationer. I omgång två bedömdes bilderna D, E, F, då användes bild-
skärmens defaultprofil som är aktiv om ingen annan profil medvetet 
väljs.  
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Bildskärmen på den dator som använts uppfyller inte ISO-standardens 
krav fullt ut, bildskärmens format är för litet för standardens minimi-
krav på storlek. Valet av dator baseras på att MacBook Pro är vanlig 
bland formgivare/fotografer och har en bildskärm med samma egen-
skaper som Imac, vilket är en vanlig stationär dator i branschen. För att 
begränsa störningar från omgivningsljuset användes en bildskärmshuv 
och även tangentbordet täcktes för, för att bakgrundsljuset i tangenterna 
inte skulle störa färguppfattningen. 

2.3.1 Tekniska förutsättningar 

Dator: MacBook Pro 13” 2009 års modell, serienr: W83940Y266E 

Skärmkalibrator: X-Rite ColorMunki Photo, serienr: 1021-02033479 

Skärmprofil A, B, C: Kalibrerad och profilerad till D55 gamma 1,8 och 
140 cd/m2. 

Skärmprofil D, E, F: Defaultvärde för färgtemperatur (6507 K) och 
gamma (1,66), ljusstyrkan från kalibreringen har använts. 

Bedömning av bilder: Bilderna visades i PS CS4, arbetsfärgrymd Adobe 
RGB och i 100 % visningsläge med alla paneler nedsläckta, så att det 
var en svart ram runt bilderna. 

Bildskärmshuv: Huven var 20 cm djup och utförd i svart kartong med 
en matt yta, hela tangentbordet täcktes av svart kartong. 

Bilder: Bilderna skapades i PS CS4. Bakgrundsbilden var 1000×640 
pixlar och färgrutorna 80×80 pixlar. Färgrutorna var jämt fördelade på 
bakgrunden så att marginalen till kanten på bakgrunden och avståndet 
mellan färgrutorna var 100 pixlar. Färgerna var satta i Lab-värden. 

• Vit:   100, 0, 0 
• Röd:   99, 3, −1 
• Grön:  99, −5, −2 
• Blå:  96, −3, −5 
• Gul:  99, −1, −5 

 

• Grå:  85, 0, 0 
• Cerise: 51, 78,1 
• Svart:  0, 0, 0 

Färgblandningarna valdes så att färgerna skulle upplevas som att de 
hade samma ljushet när de betraktades på bildskärmen mot den grå 
bakgrunden. 
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Bild på uppställningen som användes vid undersökningen. MacBook 

Pro 13” med skärmhuv, bild B på bildskärmen.  

2.3.2 Exempel på provbilder. 

 
Provbild A 

 
Provbild B 
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Provbild C 

2.4 Metodreflektion 

Eftersom endast fyra företag besökts kan inte de observationer som 
gjorts användas för att generellt säga hur väl branschen lever upp till de 
standarder som reglerar betraktningsmiljön och hur kalibrering och 
profilering av bildskärmar skall utföras. Dock ger dessa besök en över-
gripande bild av de problem som finns när det gäller att upprätta ett 
färghanterat arbetsflöde. 

Färgundersökningen gjordes i olika miljöer med varierande ljusför-
hållanden, vilket till viss del kan ha påverkat utfallet. Nu var inte 
avsikten med detta test att bedöma olika personers förmåga att urskilja 
färger utan istället att ta fram ett enkelt test som kan användas för att 
göra personer medvetna om hur betraktningsmiljön påverkar deras 
möjlighet att göra relevanta bedömningar av färger. Om testet utförs i en 
kontrollerad miljö och med fler försökspersoner bör resultatet bli ännu 
tydligare beträffande hur omgivningsfärger påverkar förmågan att 
uppfatta färger. 
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3 Resultat 

3.1 Arbetsflöden 

Utifrån de diskussioner som fördes vid studiebesöken framkom att det 
finns tre grundläggande problem som påverkar möjligheten att göra en 
relevant softproof.  

• Inställningar i programvarorna och val av tryckprofil 
• Kalibrering/profilering av bildskärmen 
• Betraktningsmiljö – belysning och färger i arbetsmiljön 

Medvetenheten om hur stor påverkan och vilken påverkan ovanstående 
punkter har på möjligheten att göra en relevant softproof varierade. 

3.1.1 Inställningar i programvaror 

Det finns några fallgropar i färghanteringen i Adobe CS och det är svårt 
att överblicka alla inställningar och inse hur de påverkar färgåter-
givningen. De mest påtagliga fallgroparna är att:  

• Vid installation av programmen är möjligheten att få 
varningar för saknade eller felaktiga ICC-profiler inaktiv som 
default. 

• De arbetsfärgrymder för RGB och CMYK som är default vid 
installation är inte anpassade för svenska förhållanden. 

• Användargränssnittet för färghantering och softproof skiljer 
sig mellan de olika programmen. 

Det stora urval av tryckprofiler som finns tillgängliga gör det svårt att 
välja en relevant profil. 

3.1.2 Kalibrering och profilering av bildskärm 

Det råder stor osäkerhet om hur kalibrering och profilering av bild-
skärmen skall utföras för att anpassas till omgivningsljuset och de 
arbetsfärgrymder som används. 

3.1.3 Betraktningsmiljö 

Inget av de besökta företagen hade en betraktningsmiljö som lever upp 
till de krav som specificeras i ISO 3664.  

3.2 Färguppfattning 

Tabell 1 visar resultatet av färguppfattningstestet för bilderna A-F. 
Undersökningen där omgivningsfärgens påverkan på möjligheten att 
uppfatta nyansskillnader i ljusa färgtoner visade att omgivningsfärgen 
hade stor betydelse. Färgtemperaturen på bildskärmen påverkade 
mindre, ögat anpassar sig ganska snabbt till en annan vitpunkt 
(kromatisk adaptation). Det går även att se skillnader mellan olika 
individers förmåga att särskilja de olika färger som ingick i 
undersökningen (observatörsmetameri). 
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Tolv personer ingick i undersökningen, endast elva ingår i samman-
ställning i figur 8, eftersom en svarsblankett var ofullständigt ifylld. För 
att kunna få fram ett säkrare resultat skulle jag behövt ha fler 
testpersoner, så inte någon enstaka individ får för stor påverkan på 
resultat. 

 
Tabell 1. Färguppfattning för bild A-F 
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4 Diskussion  

4.1 Arbetsflöde 

Utifrån studiebesöken går det att konstatera att kunskapsläget är ganska 
varierande vad beträffar färgstyrning och softproof. Det som fram-
kommit när jag diskuterat arbetsflödet med fyra olika företag är att ofta 
baseras beslut på erfarenhet av vad som brukar ge en önskad färgåter-
givning. Möjligheten att få större kontroll genom att använda ett färg-
hanterat arbetsflöde används inte eller bara delvis. Att ett färghanterat 
arbetsflöde inte används verkar till största delen bero på svårigheten att 
ta till sig den kunskap och information som finns i ämnet. För att få 
kontroll på alla parametrar som påverkar möjligheten till att göra en 
relevant softproof krävs att hela arbetsflödet analyseras och att 
strategier upprättas för de olika alternativ som kan uppstå. Det är av stor 
vikt att alla som deltar i produktionen är medvetna om förutsättningarna 
och vet vilka inställningar för färghantering som skall användas för 
olika typer av produkter. Den modell som normalt används för att 
beskriva principen för ICC-profiler är förenklad och visar inte hela 
flödet med både arbetsfärgrymder och profiler i för hållande till PCS, 
vilket kan vara förvirrande. I det långa loppet finns mycket att tjäna på 
att ha kontroll på sitt arbetsflöde. Att avsätta tid till att ta in den kunskap 
som behövs kan vara väl investerade timmar. 

4.1.1 Inställningar i programvaror 

En av orsakerna till att det är svårt att upprätta ett färghanterat arbets-
flöde ligger troligen i att profilhanteringen har ett rykte om sig att vara 
svårt, endast för experter. Detta rykte kan ha sitt ursprung i att det finns 
skillnader i användargränssnittet mellan programmen i Adobe CS. 
Speciellt profilhanteringen är svår att få grepp om, den skiljer sig 
mycket mellan de olika programmen. För kunna få kontroll på färgåter-
givningen krävs att färgprofiler bakas in i dokument och bilder och att 
varningsfunktionerna för felaktiga eller saknade profiler är aktiverade i 
samtliga program. Även hanteringen av softproof varierar i de olika 
programvarorna vilket är förvirrande. För att en softproof skall vara 
relevant krävs att rätt tryckprofil och arbetsfärgrymd är vald i 
programmen och att bildskärmen är kalibrerad och profilerad utifrån 
betraktningsmiljön och den arbetsfärgrymd som används. Kunde 
funktionen för softproof i ID och AI utvecklas till samma nivå som i PS, 
skulle det sannolikt vara mycket lättare att se betydelsen av en enhetlig 
profilhantering. Genom att utnyttja möjligheten att skapa olika presets i 
Adobe CS – med förvalda arbetsfärgrymder och ICC-profiler, 
anpassade för olika typer av produkter – kan problemen med oönskade 
färgförändringar minska. Genom att välja lämplig preset och sedan 
synkronisera Adobe CS via Bridge går det att få en enhetlig färgåter-
givning i alla programmen. På så sätt går det att flytta filer och 
dokument inom Adobe CS med bibehållen färgåtergivning.  

4.1.2 Kalibrering och profilering av bildskärmen   

För att även mindre företag skall stimuleras att ta kontroll över sin 
färghantering krävs enkla och tydliga instruktioner för kalibrering av 
bildskärmen. Den ISO-standard som reglerar kalibrering och profilering 
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av bildskärmen – ISO 12646 – är otydligt skriven och tillåter stora 
variationer beträffande omgivningsljus i förhållande till bildskärmens 
vitluminans. De tekniska krav som ställs på bildskärmen är relativt låga 
och reglerar inte bildskärmens färgomfång. För att en softproof 
verkligen skall kunna visa förväntat tryckresultat måste bildskärmens 
färgomfång vara större än tryckprofilens. Vilken färgtemperatur som 
skall väljas vid kalibrering av bildskärmen är också en källa till 
osäkerhet. Även om det inte är aktuellt att göra jämförelser mot 
”original” i ljusskåp kan det vara värt att kalibrera mot D50-ljus 
eftersom bildskärmen då kommer att visa hur tryckaren ser 
dokumentet/bilden i sitt betraktningsljus. Vid studiebesöken konstatera-
des att de olika företagen inte var medvetna om hur väl deras 
bildskärmar uppfyllde standarden. Med de låga krav som ställs på en 
bildskärm i ISO 12646 kan en bildskärm som uppfyller standarden ändå 
ha ett kontrast- och färgomgång som inte fullt ut kan visa vad en 
offsettryckpress kan prestera. 

4.1.3 Betraktningsmiljö 

Det som är svårast att få kontroll på i en normal kontorsmiljö är den 
betraktningsmiljö som finns på arbetsplatsen. Omgivningsljuset är 
normalt inte D50 och ljuset varierar under dagen på grund av att fönster 
i lokalen släpper in dagsljus som når arbetsplatsen. Färgen på väggar 
och annat i bildskärmens närhet avviker ofta från vad som specificeras i 
ISO 3664. Samtliga besökta företag hade arbetsmiljöer som mer eller 
mindre avvek från standarden. 

ISO 3664 tillåter stor variation i ljusintensitet och vilken reflektionsnivå 
som tillåts på ytor i blickfånget. En snävare standard för ljusintensitet 
och en fastställd färg på de ytor som finns inom blickfånget skulle 
sannolikt göra att betraktningsmiljöns betydelse för färguppfattningen 
skulle bli mer uppenbar. I en normal kontorsmiljö är det svårt att nå upp 
till de krav som föreskrivs i standarden, ljus från fönster gör att 
färgtemperatur och ljusintensitet varierar över dagen. Den ljusintensitet 
som föreskrivs i standarden ger ett alltför dämpat ljus för andra typer av 
arbete. Färger och starka kontraster i omgivningen påverkar 
färgseendet. Ett sätt komma runt dessa problem är att tillfälligt kunna 
skapa en arbetsmiljö som når upp till standarden och som kan användas 
vid kritiskt granskning och färgkorrektur. Genom att använda 
rullgardiner är det enkelt att eliminera den påverkan som variation i 
ljuset från fönster ger. Draperier i en neutralt grå nyans för att skärma av 
omgivningen, kombinerat med byte till ett dimmerförsett D50-ljus inom 
den avskärmade ytan kan vara tillräckligt för att skapa en miljö som når 
upp till det som föreskrivs i standarden. Dessa åtgärder behöver inte 
vara kostsamma och kan vara väl investerade pengar som minskar 
problemen med oönskade färger.     

4.2 Färguppfattning 

Vår färguppfattning påverkas mycket mer av omgivningen än vad de 
flesta tror. Resultatet från det enkla test som gjordes visade tydligt att 
omgivningsfärg och ljuskontrast har stor påverkan på färguppfattningen. 

Vitt är generellt den färg som är svårast att ge en korrekt bedömning, 
den fick flest felaktiga bedömningar. Mot cerise bakgrund bedömdes 
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rött i många fall som vitt och mot svart bakgrund bedömdes grönt och 
blått som vitt men i mindre utsträckning. Gult var den färg som 
generellt fick flest riktiga bedömningar men också den färg som oftast 
förväxlades med vitt och grönt, speciellt med D55-profilen mot cerise 
och svart bakgrund. 

Dessa resultat harmonierade med de teorier som beskrivits i bakgrunden 
(Lotto et al., 2004; Luo, 2003). En mättad färg i blickfältet påverkar 
uppfattning av ljusare färger genom att komplementfärgen till den 
mättade färgen upplevs i de ljusa färgerna. De ljust röda färgrutorna mot 
cerise bakgrund upplevdes som vita genom att grönt läggs till i hjärnan. 
På grund av den höga kontrasten mot svart upplevdes många färgrutor 
som vita speciellt gröna och blå. 

Totalt sett gav den grå bakgrunden flest riktiga bedömningar följt av 
svart och sist cerise. Något förvånande kunde konstateras att datorns 
defultprofil gav bättre resultat mot cerise och svart bakgrund. En 
förklaring kan vara att dessa bedömningar skedde sist i provomgången 
och att de personer som gjort bedömningarna därigenom tränat upp sig i 
att bedöma färger. Summeras bedömningen av alla färger för varje bild 
erhålls det resultat som framgår av figur 8.  

 
Figur 8. Andel korrekt bedömda färger med olika kombinationer av 

bakgrund och skärmprofil.  

Resultatet från undersökningen visade att grå bakgrund och en kalibre-
rad bildskärm gav bäst resultat vid bedömning av färger på bild-
skärmen. Vidare visades att starka färger eller stora kontraster i 
omgivningen försvårar bedömningen av färger. Det är därför av stor 
vikt att arbetsmiljön är anpassad efter ISO 3664 och att bildskärmen är 
kalibrerad och profilerad. 

En vidareutveckling av det försök som använts i detta exjobb skulle 
kunna användas för att analysera hur färguppfattningen påverkas i en 
viss miljö.  Genom att bedöma utskrifter med samma typ av färgrutor 
skulle det vara möjligt att påvisa arbetsmiljöns betydelse för vår 
färguppfattning. Till exempel genom att bedöma samma bild vid olika 
tidpunkter på dagen eller på olika platser i arbetslokalerna. 
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5 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras av de litteraturstudier, studiebesök och 
genomgång av programvaror som gjorts, samt det enkla test av hur färg-
uppfattningen påverkas av omgivningen kan sammanfattas i följande 
punkter:  

• De ISO-standarder som reglerar betraktningsmiljön och 
kraven på bildskärmar ger ingen tydlig vägledning. Det spann 
som finns mellan rekommenderade max- och minvärden på de 
parametrar som beskriver betraktningsmiljön och kalibrering 
av bildskärmen gör att det kan finnas påtagliga skillnader 
mellan olika miljöer som ändå uppfyller standarden. 

• Omgivningsmiljön har en stor betydelse för hur färger 
uppfattas, vilket ofta underskattas. Det är av stor vikt att ha en 
kontrollerad arbetsmiljö för att kunna utföra relevanta 
softproofs (Luo 2003). 

• Vid kalibrering och profilering av bildskärmar är anpassning 
av vitluminans och kontrast i förhållande till omgivningsljuset 
av större vikt än valet av färgtemperatur. Avvikelser i 
färgtemperatur kompenseras av vår förmåga till kromatisk 
adaptation. Dock har färgtemperaturen stor betydelse om en 
bild som visas på skärm skall matchas mot ett original i 
betraktningsljus (Fairchild 1992) 

• Att användandet av softproof inte upplevs som tillförlitligt 
verkar till största delen bero på att omgivningsmiljön inte är 
anpassad. 

•  En korrekt profilhantering i de olika programvaror som 
används är ett måste för att kunna upprätta ett färghanterat 
arbetsflöde.      
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