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Sammanfattning 
De textila färg- och beredningsprocesserna medför flera miljöproblem. 

Kemikalieframställning, kemikalieanvändning, vattenåtgång och energiåtgång är 

alla faktorer kopplade till färg och beredning av textil som har påverkan på miljön. 

Efterbehandling av textila material görs för att ge en textil vara en önskvärd 

egenskap men tyvärr kan efterbehandling även resultera i ett oönskat färgomslag. 

Färgomslag kan leda till att det textila materialet måste färgas om eller kasseras 

vilket är ett enormt resursslöseri. 

Av Ikea of Sweden tilldelades vi en uppgift i syfte att undersöka vad som kan vara 

en rimlig toleransgräns gällande färgskillnad för en beige lakansväv sett utifrån ett 

kundperspektiv. I studien gjordes också en undersökning som rör färgomslag till 

följd av efterbehandling. Arbetet har utrett om efterbehandling påverkar färgen på 

en bomullsväv färgad med reaktivfärg. Färgen är en beige färg baserad på tre olika 

färgstoffer. 

Den experimentella metoden bestod av färgning av en lakansväv till en beige färg 

som därefter genomgick olika kombinationer av efterbehandlingar. De olika 

efterbehandlingarna som undersöktes var en silikonbaserad mjukgörare, en 

formaldehydfri antiskrynkelbehandling och kalandrering. Detta utfördes i syfte att 

med hjälp av instrumentell färgmätning och visuell färgbedömning avgöra om 

färgomslag kan upptäckas till följd av de olika efterbehandlingarna samt för att 

etablera en rimlig toleransgräns åt Ikea. 

Studien har påvisat att de undersökta efterbehandlingarna leder till färgomslag och 

att de färgskillnader som uppstår inte skiljer sig åt mellan de olika behandlingarna. 

En rimlig toleransgräns för den undersökta väven med beige färg har fastställts till 

∆E=1. 
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Abstract 
The textile dyeing and finishing processes involves several environmental 

concerns. Manufacturing of chemicals, chemical use, water consumption and 

energy consumption are all factors linked to textile dyeing and finishing and has an 

impact on the environment. Finishing of textiles are made to provide desirable 

properties, however this may lead to unwanted coloor change. Color change may 

lead to processes of re-dyeing or disposal of the fabric, which is a huge waste of 

resources.  

Together with Ikea of Sweden who had a project on color measurement, we were 

allocated a task to investigate a customer perspective on what may be a reasonable 

tolerance regarding color difference of beige sheeting. As part of the project the 

study also examined color change as a result of finishing. The study investigated 

whether softeners, crease-resistant finishing and calendering affected the color of a 

cotton fabric dyed with reactive dye. The color used was a beige color based on 

three different dyes.  

The experimental method consisted of dyeing a weave in a beige color, which then 

underwent various combinations of the treatments. The various finishes examined 

were a silicon-based softener, a formaldehyde free crease-resistant agent and 

calendering. This was conducted in order to make an instrumental and a visual 

assessment to detect color change due to the different finishes and also to establish 

a reasonable tolerance for Ikea.  

The study shows that finishing leads to color change and the color differences that 

arise do not differ between the different finishes studied. A reasonable tolerance for 

the examined beige fabric has been set to ∆E=1. 
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Sammanfattning – Populärversion 
Vid införskaffandet av textila varor kan det tänkas att gemene man inte har i åtanke 

de processer och dess effekter som ligger bakom färgen på produkten. Då man är 

angelägen om att hitta produkter som ska matcha tidigare inköpta produkter finns 

knappast någon hänsyn till att i naturliga material uppstår naturligt en variation. 

Om produkten dessutom genomgått ett antal olika textila beredningsprocesser kan 

det tänkas att färgen på en textil vara man tidigare köpt möjligtvis skiljer från den 

man ämnar köpa sen. Detta projekt har undersökt om efterbehandlingarna 

mjukgörare, antiskrynkelbehandling och kalandrering har någon inverkan på den 

slutliga färgen på varan. Efterbehandlingar syftar till att förbättra en textilies 

egenskaper för att öka den textila varans attraktionskraft och värde. I vissa fall 

uppstår dock negativa sidoeffekter till följd av efterbehandlingar. En av dessa 

sidoeffekter är att färgen riskerar att förändras. 

I denna studie har vi försökt ta reda på om efterbehandling av bomullsväv kan leda 

till färgförändring. Färgmätning och färgbedömning har visat att de undersökta 

efterbehandlingarna påverkar färgen och att färgen förändras.    



VI 

 

Förord 
Detta examensarbete har utförts av Johanna Hellström och Frida Lindström i 

samarbete med Ikea of Sweden. Projektet initierades av Ikea och utvecklades av 

författarna tillsammans med Ellinor Niit för att möta de krav som ställs på 

examensarbete vid Textilingenjörsutbildningen. Arbetet har fördelats lika mellan 

författarna under hela projektets gång.  

Vi vill tacka vår handledare Martin Bohlén från Högskolan i Borås för upplyftande 

och konstruktiv vägledning under vårt projekt. Vi vill även tacka Ellinor Niit på 

Textilhögskolan i Borås för stöd och återkoppling på vår uppsats samt för visat 

engagemang och tro på oss från start.  

Vi vill också rikta ett stort tack till Catrin Tammjärv och Emilia Jensen från färg- 

och beredninglabbet på Textilhögskolan i Borås som tålmodigt presenterat 

maskiner och utrustning. Framförallt vill vi tacka dem för all ovärderlig hjälp och 

för att de  med entusiasm bidragit med deras expertis. 

Ett stort tack riktas även till Ikea of Sweden för att vi fått möjlighet att vara del av 

detta projekt. Vi vill tacka Zakir Moin för handledning och Louise Wintzell för 

visat förtroende.  

Vi vill också passa på att tacka våra klasskamrater Louise Svensson och Gabriella 

Andersson Drugge för agerande av bollplank och givande diskussioner under 

projektets gång.  

 

BORÅS JUNI 2016 

FRIDA LINDSTRÖM        JOHANNA HELLSTRÖM  



VII 

 

Begrepp 

Färgskillnad – Storlek och karaktär på skillnaden mellan två färger i en färgrymd 

under särskilda förhållanden. Den totala färgskillnaden benämns generellt delta E 

(∆E).  

Delta E (∆E) – Total färgskillnad mellan två färger, baserad på skillnad i ljusstyrka, 

skillnad mellan färgerna röd och grön samt skillnad mellan färgerna blå och gul. 

∆E är alltid beräknat för en specifik ljuskälla/observatör. ∆E är alltid ett positivt 

värde.  

Delta ECMC (∆ECMC) – Total färgskillnad mellan två färger, baserad på skillnad i 

ljusstyrka, skillnad i färgintensitet samt skillnad i nyans. ∆ECMC är alltid beräknat 

för en specifik ljuskälla/observatör. ∆ECMC är alltid ett positivt värde.  

Instrumentell färgmätning – Mätning av färg utförd med hjälp av spektrofotometer. 

Spektrofotometer – Mätinstrument som utnyttjar det mänskliga ögats teknik för att 

kvantifiera färg. Mäter faktorer som kan relateras till färg. 

Visuell färgbedömning – Bedömning av färg under specifika ljuskällor.  

Ljuskälla – Belysning som används vid instrumentell färgmätning och visuell 

färgbedömning. Vanliga ljuskällor vid mätning och bedömning av textil är D65, 

TL84 och A. 

D65 – Standard dagsljus. 

TL84 – Lysrörsljus. 

A – Ljus från glödlampa. 

Färgförändring – Se färgskillnad.  

Färgomslag – Uppkomst av färgskillnad.  

Våglängd – Mätenhet använd för att identifiera komponenterna i det synliga 

spektrat. Mäts i enheten nanometer (nm). 

Nanometer (nm) – En miljarddel av en meter, 10
-9

 m. Används för att mäta 

våglängder av energi som hittas i det elektromagnetiska spektrat.  

Synliga spektrat – Inkluderar våglängder mellan 360-780 nm.  

Kromofor – Den del av en molekyl som ger förmågan att uppvisa färg. 

Reflektionskurva – Visar hur mycket ljus en färg reflekterar i olika våglängder. 

Beskriver reflektion (%) som funktion av våglängd (nm). 

10° standard observatör – Standadiserat synfält som används som inställning i 

spektrofotometer vid instrumentell färgmätning.  

Kalibrering – Procedur för att standardisera spektrofotometerns prestanda. 

Kalibrering görs för att svara på förändringar i miljö, t ex fukt, värme och damm, 

som kan ändra utrustningens prestanda. 
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1. Introduktion 
Med slutberedning av textil menas de mekaniska och kemiska beredningar som ska 

ge texilien det utseende, känsla och egenskaper som krävs för ett visst 

applikationsområde. Slutberedning innefattar förbehandling, färgning, tryck och 

efterbehandling (Bellini, Bonetti, Franzetti, Rosace & Vago 2006). Figur 1 visar en 

förenklad textil värdekedja från fiber fram till slutberedning. 

 

Figur 1. Förenklad textil värdekedja fram till slutberedning. 

Förbehandling innefattar en mängd olika processer. Vilka processer ett textilt 

material går igenom beror på vilka fibertyper det består av och vilka effekter man 

önskar uppnå. Förbehandling syftar till att förbereda textilier för färgning, tryck 

och efterbehandling (Bellini et al. 2006).   
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Färgning kan beskrivas som en metod för att ge ett textilt material en viss färg. 

Genom att applicera färgstoff på ett substrat på ett så enhetligt sätt som möjligt kan 

en jämn nyans uppnås, med prestanda och härdighetsegenskaper lämpliga för 

slutligt användningsområde (Easton 2009). Substratet kan vara i form av fiber, 

garn, tyg eller plagg. Det finns olika metoder för färgning av textila material samt 

olika färgstoffer som lämpar sig för olika fibertyper (Bellini et al. 2006). Resultatet 

av färgningen beror på flera olika faktorer, t ex kan förbehandling, fibertyp, 

färgrecept, färglösning och utrustning påverka färgresultatet  (Chakraborty 2010). 

Tryck kan beskrivas som en form av selektiv färgning där vissa delar av ett textilt 

material ges en färg (Bellini et al. 2006).  Efterbehandling är det sista steget i 

processen för att ta fram textila material, den sista chansen att ge tyget de 

egenskaper man önskar för att skapa värde för kund. Efterbehandling kan ske 

kemiskt eller mekaniskt och i vått eller torrt tillstånd (Schindler & Hauser 

2004).  Syftet med efterbehandling är att ge en textil bestämda egenskaper som är 

till fördel under användarfasen, dock är det viktigt att belysa att efterbehandling 

också kan orsaka oönskade effekter. Färgförändring är exempel på en sidoeffekt 

som kan uppstå till följd av efterbehandling (Bellini et al. 2006; Güneşoğlu, Kut & 

Orhan 2007). Färgförändring kan innebära förändring i ljusstyrka, färgintensitet 

och nyans samt  förändrad metameri (Bellini et al. 2006) och kan kopplas till 

förändring av textiliens ytstruktur (Colleoni, Massafra, Migani & Rosace 2010). 

De textila färg- och beredningsprocesserna medför flera miljöproblem. 

Kemikalieframställning, kemikalieanvändning, vatten och energiåtgång är alla 

faktorer kopplade till färg och beredning av textil och som har påverkan på miljön. 

I genomsnitt går det åt näst intill ett kilogram kemikalier per kilogram färdig textil. 

I tillägg till detta krävs stora mängder vatten och energi (Muthu 2014). Målet för 

ett färgeri är att ge materialet korrekt nyans och härdighetsegenskaper på det mest 

effektiva och lönsamma sätt. Det finns olika metoder för att göra detta på ett 

hållbart sätt. Det vanligaste är genom att förebygga miljöföroreningar med hjälp av 

3R-principerna. 3R står för reduce, re-use och recycle (ibid) och översatt till 

svenska innebär detta att minska, återanvända och återvinna resurser.  

Olika företag har olika toleranser när det gäller färgskillnader. För stor färgskillnad 

på ett material kan leda till att det inköpande företaget väljer att returnera 

produkten, vilket kan leda till att färgeriet måste nyansera materialet för att uppnå 

rätt färg eller i värsta fall kassera materialet och färga in nytt material
1
. Detta 

innebär att ytterligare kemikalier, vatten och energi går åt vilket är ett slöseri med 

värdefulla resurser. 

Under färgningsprocessen finns det flera olika faktorer som kan påverka 

färgresultatet och bidra till att färgskillnader uppstår (Koksal, Smith & Smith Brent 

1992). I Figur 2 visar ett orsaks-verkan-diagram de olika faktorer som kan leda till 

färgskillnad under färgningsprocessen. Figuren är formad utifrån Koksal et. al 

(1992). Det finns också faktorer före och efter färgning som kan påverka färgen 

och skapa färgskillnader. Dessa bör kontrolleras för att undvika färgvariation 

(Cárdenas, Shamey & Hinks 2009). I Figur 3 visas ett orsaks-verkan-diagram med 

faktorer som ligger utanför färgningsprocessen men som ändå kan påverka färgen. 

Denna figur är en tolkning utifrån Cárdenas, Shamey & Hinks (2009) och har 

anpassats för denna studie. Både Figur 2 och Figur 3 visar att många parametrar 

och faktorer spelar in på färgresultat och färgvariation. 

 

                                                      
1
 Zakir Moin, handledare frå Ikea, product requirement engineer. Mailkontakt 2016-04-25. 
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Figur 2. Orsaks-verkan-diagram: Faktorer under färgningsprocessen som kan leda till färgvariation.  
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Figur 3. Orsaks-verkan-diagram: Faktorer före, under och efter färgningsprocessen som kan leda till färgvariation. 
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1.1. Uppdragsgivaren 
Ikea of Sweden (vidare Ikea) driver just nu ett projekt om färgmätning som innebär 

att de vill utveckla kompetensen på området, utveckla sina metoder för färgmätning 

för att minska färgskillnader samt etablera rimliga toleransgränser för färgskillnad 

på olika textila produkter. Uppgiften vi tilldelats i detta projekt är att undersöka vad 

som kan vara en rimlig toleransgräns för en beige lakansväv sett utifrån ett 

kundperspektiv. Detta vill Ikea ha reda på för att kunna ha kundperspektivet i 

åtanke när toleransgränser gällande färg specificeras mot olika leverantörer.  

1.2. Bakgrund 
Bakgrunden syftar till att ge läsaren nödvändig bakgrundsinformation för att skapa 

förståelse för den experimentella metoden samt resultat och slutsatser. 

1.2.1. Bomull och reaktivfärg 
Reaktivfärg är ett färgämne som kan definieras som molekyler innehållande 

kromoforer och sidogrupper som möjliggör kovalenta bindningar till negativt 

laddade delar av en fiber (Lewis 2009). Färgning av bomull med reaktivfärg 

innebär att det bildas kovalenta bindningar genom reaktion mellan färgämnets 

sidogrupper och cellulosamolekylens hydroxylgrupper (Rehnby 2010). Figur 4 

visar en cellulosamolekyls kemiska uppbyggnad där hydroxylgrupperna betecknas 

-OH. För att de kovalenta bidningarna ska kunna formas mellan färg och fiber 

måste badet ha ett basiskt pH, därför tillsätts soda (Na2CO3) i färglösningen (ibid.). 

Det finns olika typer av reaktivfärg för bomull. Dessa skiljer sig åt i kemisk 

uppbyggnad och funktion, hur de reagerar med bomullen samt för vilka 

färgningsprocesser de lämpar sig (Lewis 2009). 

 

 

Figur 4. Schematisk bild över cellulosamolekylen.  

1.2.2. Bomull och efterbehandling 
Bomullstyger kan genomgå flera olika efterbehandlingar. Nedan beskrivs de som 

undersökts i denna studie.  

1.2.2.1. Bomull och mjukgörare 
Mjukgörare används bl a för att göra textila material mjukare och mer följsamma 

samt för att underlätta vid sömnaden (Rehnby 2010). Det finns olika typer av 

kemiska mjukgörare för mjukgörning av bomullstyger. I denna studie används 

typen silikonmjukgörare som utgörs av polysiloxaner. De vanligaste typerna är 

dimetylpolysiloxan, metylvätepolysiloxan och silikonelastomerer. Vilken typ av 
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polysiloxan som används samt kedjans längd avgör mjukgörarens egenskaper och 

effekt samt hur den reagerar med cellulosamolekylerna i bomullsväven (Tingsvik 

2014). Silikonmjukgörare verkar främst på fiberytan vilket är en effekt av 

molekylernas storlek (ibid.).  

1.2.2.2. Bomull och antiskrynkelbehandling 
För att förbättra bomullstygers skrynkelhärdighet och dimensionsstabilitet används 

olika hartsbehandlingar (Rehnby 2011). Olika typer av hartser förekommer inom 

textil beredning. Hartser kan vara bland annat självförnätande eller tvärbindande 

vilket avgör hur effekterna av hartset uppnås (Tingsvik 2014). I denna studie 

används ett tvärbindande, formaldehydfritt harts av typen dihydroxyetylenurea. 

Figur 5 visar en principiell skiss över ett tvärbindande, formaldehydfritt harts och 

Figur 6 visar hur det tvärbinder till cellulosan i bomull.  Tvärbindning sker till 

cellulosans hydroxylgrupper (Rehnby 2011; Tingsvik 2014). 

 

 

Figur 5. Schematisk bild över ett formaldehydfritt harts.  

 

 

Figur 6. Schematisk bild över hartsets tvärbindning till cellulosa.  

1.2.2.3. Bomull och kalandrering 
Kalandrering innebär att en textil vara pressas ihop mellan valsar under tryck. 

Trycket på valsarna har betydelse för resultatet och kan varieras. Valsarna kan 

bestå av olika material beroende på vilken effekt man vill uppnå, t ex kan värme 

användas vid användning av stålvalsar. Olika effekter som kan erhållas vid 

kalandrering är ökad lyster, en mjukare vara, en slätare yta och reducering av 

tygets tjocklek (Rehnby 2010). 
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1.2.3. Färgmätning på textil 
Textil färgmätning och bedömning av färg kan ske både visuellt och instrumentellt. 

Nedan följer kort bakgrundsinformation som ska ge förståelse för visuell 

färgbedömning och instrumentell färgmätning.  

Färg existerar endast i hjärnan och är en respons på ljus som färdats till ögat 

förklarar Westland & Cheung (2006). Det mänskliga ögat kan uppfatta ljusvågor 

med våglängder mellan ungefär 360 nm och 780 nm. De olika våglängderna i det 

synliga spektrat har i sig ingen färg men associeras till olika färger, se Figur 7. När 

ljus av olika våglängder träffar ett föremål reflekteras en del av ljusstrålarna medan 

andra absorberas. Våglängderna som reflekteras avgör vilken färg vi uppfattar 

(Rehnby 2010). Westland & Cheung (2006) beskriver att mänskligt färgseende är 

tredimensionellt d v s att människan kan uppfatta och beskriva en färg genom dess 

ljusstyrka, färgintensitet och nyans. Färguppfattning är individuellt och därmed ett 

synnerligen komplext fenomen (ibid). Exakt färguppfattning beror på 

visningsförhållande och observatörens egenskaper förklarar Westland & Cheung 

(2006) som vidare nämner att färguppfattning även påverkas av omgivande färger. 

En textil produkts utseende påverkas av dess färg men detta är endast en aspekt av 

utseendet. Parametrar som lyster och textur bidrar också till hur vi upplever en 

textil vara (ibid).  

 

Figur 7. Det synliga spektrat. X-axeln visar våglängderna i det synliga spektrat samt den färg 

som reflekeras vid reflektion av ljus med respektive våglängd.  

Eftersom färg uppfattas individuellt är det enklaste sättet att bedöma en färg 

visuellt d v s genom att titta på den. Även om ett färgmätningsinstrument kan vara 

ett värdefullt hjälpmedel vid bedömning av färg bör man komma ihåg att ett sådant 

instrument inte mäter färg utan snarare faktorer som relateras till färg. För att förstå 

hur färg bedöms visuellt bör det först klargöras att färguppfattning är en funktion 

av både det optiska och det neurologiska systemet hos observatören och att det är 

interaktionen mellan dessa två system som skapar färguppfattning. Två 

observatörer kan uppleva olika färger trots att det är samma objekt som skådas. 

Färg har dessutom förmågan att vilseleda observatören genom att effekten av 

ljuskälla, objekt och dess omgivning samt observatören själv påverkar 

färguppfattningen. För att visuell färgbedömning ska vara ett effektivt verktyg i 

färgbedömningsprocesser måste praktiska riktlinjer följas för att försäkra 

konsekvent färgbedömning bland olika observatörer (Butts 2006). 

En spektrofotomer är ett instrument som används för instrumentell färgmätning. 

Spektrofotometern utnyttjar det mänskliga ögats teknik för att skapa korrekta och 

objektiva färgmätningsvärden. Dessa värden kan repeteras för att möjliggöra en 

kvalitativ och konsekvent produktutveckling. Baserat på mänsklig visuell 

perception bygger färgmätning på ett system med tre färgvärden som kallas 
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tristimulusvärden. Detta system speglar färgreceptorerna  i det mänskliga ögat. 

Tristimulusvärdena mäter ljusintensitet baserat på de tre primära färgvärdena röd, 

grön och blå (RGB) som typiskt representeras av kordinaterna X, Y och Z. Dessa 

värden lägger grunden för ett färgspråk, även kallat CIE-systemet, som används för 

att kommunicera precisa färgvärden (HunterLab 2015). Även om tristimulusvärden 

är grunden för färgmätning kan som nämnts ovan åtskilliga faktorer influera 

observatörens färguppfattning. Utrustning för färgmätning måste därför utformas 

så att hänsyn tas  till dessa variabler. Det standardiserade synfältet är CIE 10° 

standardobservatör som visat sig vara den mest exakta graden av observation. Alla 

tristimulusvärden beräknas från denna standard så att färgerier kan vara säkra på att 

möta exakta färgspecifikationer (ibid.). 

Datacolor (u.å.a) beskriver att en typisk mätteknik för instrumentell färgmätning på 

släta textila material innebär att fyra mätningar per prov görs. Vid varje mätning är 

provet lagt i fyra lager och mellan respektive mätning flyttas och roteras provet 

90°. Antalet mätningar och lager som krävs för att erhålla  ett bra resultat kan 

variera beroende på provets storlek (ibid).  

Vid instrumentell färgmätning med spektrofotometer erhålls färgens 

reflektionskurva. En reflektionskurva kan liknas vid en färgs fingeravtryck och den 

visar hur mycket ljus färgen reflekterar vid belysning med de olika våglängderna i 

det synliga spektrat (Rehnby 2010). Även ett metameriindex kan erhållas vid 

färgmätningen.  

Figur 8 visar en överskådlig sammanställning över skillnaden mellan visuell 

färgbedömning och instrumentell färgmätning.  

 

Figur 8. Skillnader mellan visuell och instrumentell färgmätning. 
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1.2.3.1. CIE Lab & LCh 
För att kunna diskutera färg och färgskillnader är det viktigt att kunna kvantifiera 

färger vilket görs med hjälp av siffror. Med hjälp av CIE Lab och LCh beskrivs 

färg utifrån olika faktorer som kan relateras till färgen (Kuehni 1996). En färg kan 

placeras i en tredimensionell färgrymd, se Figur 9, och utifrån denna placering 

namnges med siffror. Klotets röda färg i Figur 9 har en specifik ljusstyrka – L, 

färgintensitet – C och nyans – h. Klotets färg har också en specifik placering på a- 

respektive b-axeln. Denna placering visar vart mellan röd och grön (a) samt mellan 

blå och gul (b) färgen befinner sig i färgrymden.  

 

Figur 9. Färgrymd med L, C och h samt a och b.  

En positiv förändring i L betyder att färgen blivit ljusare och en negativ förändring 

betyder att färgen blivit mörkare. En positiv förändring i C betyder att färgen 

förflyttat sig utåt i färgrymden och blivit mer färgintensiv. En positiv förändring i h 

betyder att färgen förflyttats moturs i färgrymden, en negativ förändring innebär 

alltså en medurs förflyttning. En positiv förändring i a innebär att färgen går mot 

rött medan en negativ förändring innebär att färgen går mot grönt. En positiv 

förändring i b innebär att färgen går mot gult medan en negativ förändring innebär 

att färgen går mot blått. 

De värden på L, C och h samt a och b som fås vid färgmätning av textil kan 

användas för att beräkna färgskillnaden på ett prov i förhållande till en referens. 

För detta finns flera ekvationer. Ekvation 1 och 2 nedan ger samma resultat trots att 

olika faktorer används. Ekvation 3 är baserad på ekvation 1 men ger ett annat värde 

på ∆E. Ekvationen för ∆ECMC används ofta för att godkänna eller underkänna färger 

i textilindustrin. ∆ECMC från instrumentell färgmätning stämmer ofta bättre överens 

med visuell bedömning än ∆E* (Datacolor u.å.b).  
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    √[                    ]   (2) 
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1.2.3.2. Metameri 
Metameri uppstår när två färger matchar varandra under vissa förutsättningar men 

inte matchar under andra förutsättningar. Det finns fyra olika typer av metameri 

som beror på ljuskällor, observatörer, geometri eller provstorlek. Metameri p g a 



10 

 

ljuskälla är den vanligaste och viktigaste typen, detta uppstår när två färger upplevs 

likadana under en ljuskälla men olika under en annan. Metameri p g a observatör 

innebär att två färger anses likadana av en första observatör men anses olika av en 

andra observatör (Luo 2006). Metameri har sin grund i att färgen på två olika 

prover har olika reflektionskruvor (Rehnby 2010). Om reflektionskurvorna för två 

olika prover korsar varandra i vissa våglängder innebär det att proverna kommer 

uppvisa metameri då de belyses med ljus av just de våglängderna (Bellini et al. 

2001). Figur 10 exemplifierar hur reflektionskurvor kan se ut då metameri inte 

uppstår (till vänster) och hur de kan se ut då metameri uppstår (till höger).  

 

Figur 10. Exempel på hur reflektionskuvor kan se ut.  

När det gäller textil uppstår metameri om två tyger färgas med olika färgstoffer och 

olika mängd färgstoffer. Även processen som används för färgning kan leda till 

metameri. För att undvika metameri bör färgerier använda samma färgstoffer, 

samma färgrecept och samma process. För att kunna uppnå samma färg utan 

metameri med två olika färgstoffer måste en refelektionskurva kopieras.
 2
  

1.2.3.3. Toleransgränser och miljöaspekter 
I Figur 2 och Figur 3 visas en stor mängd faktorer som alla kan påverka färgen på 

en textil och göra att färgskillnader uppstår. Detta är viktigt att känna till vid 

etablering av toleransgränser. Eftersom att det är så många faktorer som kan 

påverka färgen och skapa färgvariationer är det svårt att konsekvent färga samma 

nyans (Bide 2007). De toleransgränser som används för att specificera tillåten 

färgskillnad påverkar inte bara färgvariation, enligt Bide (2007) påverkar de också 

miljön. Genom att fastställa för snäva tolerangränser kan färgeriet tvingas till att 

färga om stora mängder textil, vilket är ett slöseri med värdefulla resurser. Att 

använda sig av något mer tillåtande toleransgränser bidrar till att färgeriets 

målvärden inte blir lika svåruppnåeliga och mindre mängder textil riskerar att 

behöva färgas om (ibid.).  

1.2.3.4. Ikeas toleransgränser 
Ikea användes idag en toleransgräns på 0,5 för textila produkter. Toleransgränsen 

gäller mellan referens och prov
3
. Detta är vanligt att använda i textilbranschen men 

kan också anses snävt eftersom att det kan finnas lika stora variationer mellan 

referens och prov som inom själva provet
4
.  

 

                                                      
2
 Christer Hall, Kromafor AB, föreläsning på Ikea 2016-04-21. 

3
 Zakir Moin, handledare frå Ikea, product requirement engineer. Mailkontakt 2016-04-25. 

4
 Christer Hall, Kromafor AB, föreläsning på Ikea 2016-04-21. 

Våglängd (nm) Våglängd (nm) 

R
%

 

R
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1.3. Problembeskrivning 
Enligt Ikea uppvisar vissa färger mer variation än andra. De två mest problematiska 

färgerna är beige och grå. I dessa fall är det extra viktigt att ha vetskap om vad som 

kan skapa färgvariation
5
. Det är känt att efterbehandlingar på textila material kan 

leda till färgskillnader
6
. Om färgskillnaden ligger utanför specificerade 

toleransgränser returneras produkten vilket kan leda till att materialet måste färgas 

om eller i värsta fall kasseras
7
. Detta är ett slöseri med värdefulla resurser. 

Färgbedömning efter olika textila behandlingar är en viktig analys och det är känt 

att skillnader i färg som kan observeras kan bero på de kemikalier som använts vid 

efterbehandling (Güneşoğlu et al. 2007).  

1.4.  Syfte 
När en efterbehandling övervägs är det viktigt att känna till både de positiva och 

negativa effekterna som behandlingen kan ha på textilien. En negativ effekt av 

efterbehandlingar är att de kan ge färgförändring på färgade textila material. Den 

önskvärda effekten av efterbehandlingen riskerar att undermineras om stora 

färgskillnader uppstår. Syftet med detta examensarbete är därför att undersöka om 

mjukgörare, antiskrynkelbehandling och kalandrering påverkar färgen på en 

bomullsväv färgad med reaktivfärg. Den påverkan som ska undersökas är 

färgförändring till följd av efterbehandling.  

För Ikea är det viktigt att etablera rimliga toleransgränser i förhållande till kundens 

upplevelse i butik. Därför syftar detta examensarbete också till att, utifrån ett 

kundperspektiv, etablera ett ΔE för beige lakansväv samt att fastsälla vad i färgen 

som avgör om ett prov hamnar innan- eller utanför en kunds toleransgräns. 

1.5. Forskningsfrågor 
För att uppnå syftet med detta examensarbete ska följande forskningsfrågor 

besvaras: 

 Vilka efterbehandlingskombinationer kan leda till färgomslag? 

 Kan efterbehandling av bomullsväv färgad med reaktivfärg leda till 

färgomslag och färgskillnad? 

- Hur skiljer sig eventuellt färgomslag åt mellan de olika 

kombinationerna? 

 Hur påverkas färgen på en bomullsväv av olika 

efterbehandlingskombinationer? 

 Vad är ett rimligt ΔE för beige lakansväv sett ur ett kundperspektiv? 

Hypotes för t-test 
H0: Efterbehandling av bomullsväv färgad med reaktivfärg leder inte till 

färgomslag, det vill säga ΔE≤0,5 
H1: Efterbehandling av bomullsväv färgad med reaktivfärg leder till färgomslag, 

det vill säga ΔE>0,5 

 

 

 

                                                      
5
Zakir Moin, handledare frå Ikea, product requirement engineer. Mailkontakt 2016-04-25. 

6
 Storlek och karaktär på skillnaden mellan två färger i en färgrymd under särskilda 

förhållanden. Den totala färgskillnaden benämns generellt ΔE. 
7
 Zakir Moin, handledare frå Ikea, product requirement engineer. Mailkontakt 2016-04-25. 
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Hypotes för ANOVA 

H0: Det finns ingen skillnad mellan efterbehandlingskombinationernas effekt på 

färgomslag. 
H1: Det finns skillnad mellan efterbehandlingskombinationernas effekt på 

färgomslag. 

1.6. Avgränsningar 
Denna studie har avgränsats till att undersöka färgomslag på bomullsväv färgad 

med reaktivfärg. Tre färgstoffer har använts vilka blandats till ett färgrecept. De 

efterbehandlingar som studerats har avgränsats till en silikonmjukgörare, en 

formaldehydfri antiskrynkelbehandling samt kalandrering. När det gäller 

mjukgörare och antiskrynkelbehandling har rekommenderade koncentrationer 

använts genom hela studien. Kalandrering har skett under samma förutsättningar 

genom hela studien.  

Studien har avgränsats till att undersöka eventuell uppkomst av färgomslag till 

följd av olika efterbehandlingar. Faktorer som förpackning, transport och senare 

hantering kommer inte att beröras. 
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2. Material och metoder 
För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna har en litteraturstudie samt en 

experimentell studie genomförts. Följande avsnitt beskriver tillvägagångssätten för 

respektive studie.  

2.1. Litteraturstudie 
Litteraturstudien har inneburit sökningar efter relevant  information för att generera 

en öveskådlig och begriplig bakgrund samt för att beskriva forskningläget på 

området färgförändring till följd av efterbehandling. Även kursmaterial har använts 

och då främst för att bidra med bakgrundsinformation.  

Litteratursökningar har främst gjorts i databasen Summon, till viss del har även 

Scopus och Google Schoolar nyttjats. Sökningarna har avgränsats till att endast 

söka efter vetenskapliga källor främst i form av böcker och tidskriftsartiklar. Under 

litteratursökningen har främst avancerade och utökade sökningar använts. Sökord 

och fraser har då kombinerats på olika sätt med hjälp av de tre booleska 

operatorerna OCH, ELLER samt INTE. Då sökningarna skett på engelska har 

operatorerna AND, OR samt NOT använts. Tabell 1 visar ett urval av de sökord 

och fraser som använts under litteratursökningen.  

Tabell 1. Sökord och fraser som använts under litteratursökningen. 

Color Colour Color difference 

Colour variation Cotton Change  

Textile Fabric Measurement 

Color measurement Color assessment Weave 

Finishing Finishing treatment Reactive dye 

CIE Environmental impact Dye 

Softener Color management Effluent 

 

Artikelträffarna granskades genom att läsa sammanfattning och nyckelord. De 

artiklar som ansågs vara  relevanta lästes grundligare för att avgöra dugligheten i 

källorna. Även citering av andra författare har tagits hänsyn till. Artiklar som 

ansetts relevanta är bl a sådana som berör liknande experiment och 

översiktsartiklar om färgvariation, efterbehandling och bomull.  

När det gäller träffar i bokform har förlag haft betydelse för att avgöra 

vetenskaplighet. Böcker som ansetts relevanta är sådana som berör bl a färglära, 

färghantering och färgstyrning inom textil samt färgmätning. 

Branschinformation har använts, i dessa fall kommer informationen från välkända 

och etablerade företag som är framstående i textilbranschen.  
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2.2. Experimentell metod 
Den experimentella metoden har inneburit färgning, impregnering med mjukgörare 

och antiskrynkelbehandling och kalandrering av bomullsväv samt visuell och 

instrumentell färgmätning. 

Tre olika efterbehandlingar har undersökts, dessa är mjukgörare, 

antiskrynkelbehandling och kalandrering. Dessa tre har dels undersökts var för sig, 

dels i olika kombinationer med varandra. Tabell 2 visar hur de tre 

efterbehandlingarna kombinerats i studien. 

Tabell 2. Undersökta efterbehandlingskombinationer. 

Kombinaioner av efterbehandlingar 

Mjukgörare + Antiskrynkelbehandling 

Mjukgörare + Kalandrering  

Mjukgörare + Antiskrynkelbehandling + Kalandrering 

Antiskrynkelbehandling + Mjukgörare 

Antiskrynkelbehandling + Kalandrering 

Antiskrynkelbehandling + Mjukgörare + Kalandrering 

 

De tre efterbehandlingarna var för sig samt kombinationerna 

mjukgörare+kalandrering och antiskrynkelbehandling+kalandrering fastställdes 

som utgångslägen. Utgångsläge innebär inledande behandling, i Tabell 3 visas 

inledande behandling samt efterkommande behandling för alla prover. För varje 

utgångsläge bestämdes att tio prover skulle tas fram. De tjugo prover med 

utgångslägena mjukgörare och antiskrynkelbehandling återanvändes för att ta fram 

resterande kombinationer. För varje efterbehandling och kombination har en 

referens tagits fram. Dessa referenser användes vid den visuella bedömningen av 

proverna.  

2.2.1. Försöksplanering 
Med hjälp av randomisering blir eventuell systematisk variation slumpmässig, 

vilket med hjälp av statistiska metoder är hanterbar variation enligt Engstrand & 

Olsson (2003). För att slumpmässigt avgöra vilka prover som skulle tilldelas vilken 

inledande efterbehandling utfördes en randomisering med hjälp av programvaran 

Excel (Microsoft 2010). Proverna randomiserades med hjälp av funktionen 

Slumptal. Tabell 3 visar vilket prov som tilldelats vilken inledande behandling.   
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Tabell 3. Randomisering av prover för tilldelning av efterbehandlingarna mjukgörare (M), 

antiskrynkelbehandling (A) och kalandrering (K). 

 

  

Tygprov Slumptal Inledande behandling 

41 0,010437 M(+K) 

28 0,024753 M(+K) 

29 0,029083 M(+K) 

25 0,039307 M(+K) 

37 0,046601 M(+K) 

4 0,046829 M(+K) 

43 0,11729 M(+K) 

39 0,117995 M(+K) 

49 0,165279 M(+K) 

19 0,180606 M(+K) 

5 0,207495 A(+K) 

23 0,240048 A(+K) 

16 0,28166 A(+K) 

15 0,330504 A(+K) 

20 0,342766 A(+K) 

12 0,358052 A(+K) 

46 0,376549 A(+K) 

40 0,37799 A(+K) 

11 0,38494 A(+K) 

17 0,397152 A(+K) 

45 0,413489 K 

38 0,468316 K 

33 0,519094 K 

44 0,535975 K 

9 0,539337 K 

34 0,601905 K 

30 0,621841 K 

14 0,622303 K 

32 0,64403 K 

42 0,654099 K 

2 0,66508 M(+A+K) 

18 0,668469 M(+A+K) 

22 0,685794 M(+A+K) 

31 0,686217 M(+A+K) 

7 0,688108 M(+A+K) 

8 0,732461 M(+A+K) 

1 0,735735 M(+A+K) 

3 0,805468 M(+A+K) 

36 0,82934 M(+A+K) 

21 0,86393 M(+A+K) 

27 0,869588 A(+M+K) 

26 0,871022 A(+M+K) 

24 0,878716 A(+M+K) 

10 0,88024 A(+M+K) 

6 0,881 A(+M+K) 

35 0,907593 A(+M+K) 

50 0,921645 A(+M+K) 

13 0,925669 A(+M+K) 

47 0,926034 A(+M+K) 

48 0,937997 A(+M+K) 
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För att testa nollhypotesen H0: Efterbehandling av bomullsväv färgad med 

reaktivfärg leder inte till färgomslag, det vill säga ΔE≤0,5 användes ett t-test. Detta 

utfördes med hjälp av ett färdigt Excelark hämtat via Excel Tools
8
 i programmet 

Excel (Microsoft 2010). För att analysera de medelvärden som mätningarna gav 

användes variansanalys, i detta fall envägs ANOVA. Detta utfördes med hjälp av 

programvaran Minitab 17 (Minitab Inc.). 

Det fastställdes innan experimenten inleddes att tio prover av varje kombination 

skulle tas fram. Detta innebär att 90 stickprov tagits under studien, vilket betyder 

en stickprovsstorlek på n=90. Denna stickprovsstorlek gör att datan kan antas 

approximativt normalfördelad enligt centrala gränsvärdessatsen (CGS) (Lantz 

2009). Detta antagande innebär att ekvationen för beräkning av teststatistikan 

kommer att följa t-fördelningen, vilket är nödvändigt för att t-testet ska anses giltigt 

(ibid).  

För ANOVA:n har följande antaganden gjorts: 

- Normalfördelad data 

- Lika varians 

- Oberoende stickprovsvärden 

Dessa antaganden gjordes för att kunna genomföra beräkningar och ANOVA m h a 

Minitab.  

2.2.2. Material och utrustning 
I denna studie har bomullsväv tillhandahållen av Ikea of Sweden använts. För att 

väven skulle vara redo för färgning mottogs den avkokt, avklistrad, blekt, 

mercericerad och neutraliserad. För färgning av väven användes tre färgstoffer från 

Huntsman AVITERA® SE, dessa var:  

 AVITERA® Yellow SE 

 AVITERA® Light Red SE 

 AVITERA® Light Blue SE 

Utöver dessa färgstoffer användes soda, Na2CO3, vid  färgningen.  

Mjukgöraren som användes under studien var emulsionen MEGASOFT®  JET LF 

01 (vidare kallad MEGASOFT) från Huntsman. Detta är en silikonbaserad 

mjukgörare lämpad för alla fibertyper.  

För antiskrynkelbehandling användes lösningen KNITTEX® FFRC crosslinking 

agent (vidare kallad KNITTEX) från Huntsman. Detta är en formaldehydfri, 

tvärbindande behandling lämpad för cellulosabaserade fibrer.  

För färgning av väven användes en labbfoulard av märke Werner Mathis AG, vars 

valslängd och diameter var 35 cm respektive 10 cm. MEGASOFT och KNITTEX 

impregnerades i samma labbfoulard som användes vid färgning. Härdning skedde i 

labbspannram, även denna från Werner Mathis AG. Vågen som användes vid 

uppmätning av kemikalier var Adventurer från OHAUS. För kalandrering 

användes kalanderfunktionen på spannram från Werner Mathis AG. Instrumentell 

färgmätning gjordes med spektrofotometern Datacolor CHECK PRO och 

tillhörande datorprogram Datacolor Tools (Datacolor) användes vid färgmätning av 

samtliga prover. För visuell bedömning användes ljusskåpet Multilight från 

Datacolor med tre ljuskällor samt UV-ljus.  

                                                      
8
 http://www.stat.wmich.edu/s216/ExcelTools/Hyp-t-test.xls 

http://www.stat.wmich.edu/s216/ExcelTools/Hyp-t-test.xls
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All ovanstående utrustning fanns att tillgå i Textilhögskolans färg- och 

beredningslabb. 

För mikroskopiering användes mikroskopet Nikon SMZ800 med ljuskällan 

Fiberoptic-Heim LQ110. Programvaran som användes för fotografering med hjälp 

av mikroskopet var NIS-Elements D (Nikon Instruments Europe B.V.). Denna 

utrustning fanns att tillgå i kemilabbet på Högskolan i Borås.  

Tabell 4 visar en sammanställning över vilka experiment som utförts med vilken 

utrustning samt eventuella kemikalier. 

Tabell 4. Experiment som utförts och tillhörande kemikalier. 

Experiment Utrustning Kemikalier 

Färgning Labbfoulard från 

Werner Mathis AG 

AVITERA Yellow SE 

AVITERA Light Red SE 

AVITERA Light Blue SE 

Mjukgörande behandling Labbfoulard från 

Werner Mathis AG 

MEGASOFT 

Antiskrynkelbehandling Labbfoulard från 

Werner Mathis AG 

KNITTEX 

Härdning  Labbspannram från 

Werner Mathis AG 

- 

Kalandrering Spannram från 

Werner Mathis AG 
- 

Mikroskopiering Nikon SMZ800 - 

Färgmätning Spektrofotometer 

från Datacolor 

CHECK PRO 

- 

Visuell färgbedömning Ljusskåp Multilight 

från Datacolor 
- 
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2.2.3. Metod 
Detta stycke beskriver hur färgning, efterbehandling, färgmätning, visuell 

bedömning, mikroskopiering samt etablering av ∆E utförts. 

2.2.3.1. Färgning 
Det experimentella arbetet inleddes med färgning av bomullsväven. Då Ikea 

upplever beige som en problematisk färg valdes denna som grund för studien. För 

att få fram ett färgrecept användes Pantones färgkarta, en referensfärg skickades till 

Peter Lund (Huntsman via Bodo Möller Kemi ApS) som tillhandahöll ett 

receptförslag. Tabell 5 visar mängden färg samt soda i gram per liter vatten. För att 

färglösningen skulle räcka till färgning av tyget blandades två liter. 

Tabell 5. Mängd kemikalier (g/l) för att framställa 2 l färglösning. 

 

 

 

 

Före färgning delades väven i mindre delar för att passa i labbfoularden som 

användes vid färgningen. Väven från Ikea hade tygbredden 286 cm. Från väven 

togs 14 tygbitar med måtten 20×286 cm ut.  

Färgstofferna vägdes upp på en våg var för sig i muffinsformar. Dessa löstes sedan 

i 100 ml kokande vatten i en enliters mätcylinder. När färgstofferna lösts upp 

tillsattes vatten upp till en liter. Denna lösning rördes om och hälldes över i en 

plastkanna. Ytterligare en liter vatten mättes upp i mätcylindern och tillsattes 

plastkannan. Färglösningen rördes sedan om. Soda vägdes upp i en muffinsform 

och tillsattes succesivt färglösningen under omrörning. Färglösningen hälldes i 

labbfoulardens badtråg. Tygbitarna sänktes ner i badet för att sedan pressas genom 

två gummitäckta  valsar med trycket två bar och hastigheten 1,1 m/min.  Därefter 

rullades tyglängderna upp för hand på en bom vilken senare plastades in med 

plastfolie och slöts med maskeringstejp. Bommen fästes i foulardens 

upprullningsfunktion för cirkulation i hastigheten 1,1 m/min i 20 timmar.  

Efter 20 timmar handtvättades tygbitarna under rinnande kallt vatten. Sex liter 

vatten kokades upp i vattenkokare, detta hälldes i ett kärl och nio ml tvättmedel 

tillsattes. De handtvättade tygbitarna lades i för koktvätt. Varje tygbit koktvättades 

i ungefär två minuter. När detta var klart sköljdes tyget i kallt vatten, vreds ur och 

hängdes upp för torkning i rumstemperatur. Då tygbitarna var torra pressades dessa 

med strykjärn med en temperatur på ungefär 200°C vilket motsvarar tre prickar på 

strykjärnet. Proverna klipptes till 50 bitar, med måtten 20×30 cm, som märktes 

med en vattenfast penna i vänstra hörnet med en siffra mellan 1 och 50. Därefter 

konditionerades tygbitarna i labbklimat, vilket innebär en temperatur på 20°C ± 

2°C och en luftfuktighet på 65% ± 2% , i 24 timmar innan färgmätning. 

Färgmätning utfördes med spektrofotometer från Datacolor CHECK PRO. 

Färgmätning gjordes på fyra olika ställen på 14 tygbitar från de 14 olika tyglängder 

som färgades inledningsvis. Vardera tygbit veks två gånger till fyra lager för att 

sedan mätas. Alla mätvärden redovisas i Bilaga 1.  

Kemikalie Mängd g/l 

AVITERA Yellow SE 1,21 

AVITERA Light Red SE  0,549 

AVITERA  Light Blue SE 0,965 

Soda (Na2CO3) 10 
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2.2.3.2. Mjukgörare 
Vid efterbehandling med mjukgörare användes rekommendationer från Huntsman 

angående koncentration, badtemperatur, pH och härdning. 30 g 

MEGASOFT  vägdes upp i en plastkopp och emulsionen blandades med en liter 

20-gradigt vatten i en mätcylinder. Lösningen rördes om med en glasstav tills 

emulsionen lösts i vattnet. pH-värde kontrollerades med lackmuspapper och 

uppmättes till pH 5. Lösningen hälldes i labbfoulardens badtråg. De slumpmässigt 

utvalda proverna doppades ett och ett i badet och pressades mellan två 

gummitäckta valsar med ett tryck på två bar och hastighet 1.1 m/min. Därefter 

fästes proverna ett och ett på en spannram för härdning i 130°C i två minuter.  

Proceduren upprepades då prover med kombinationen av antiskrynkelbehandling 

och mjukgörare skulle tas fram. 15 g MEGASOFT vägdes upp och blandades med 

500 ml 20-gradigt vatten i en mätcylinder. Med lackmuspapper kontrollerades 

lösningens pH-värde och uppmättes till pH 5. Lösningen hälldes i labbfoulardens 

badtråg. De slumpmässigt utvalda proverna doppades ett och ett i badet och 

pressades genom foulardens valsar med samma tryck och hastighet som vid första 

tillfället. Sedan härdades proverna ett och ett i spannram i 130°C i två minuter.  

2.2.3.3. Antiskrynkelbehandling 
Vid efterbehandling med harts för antiskrynkelbehandling användes 

rekommendationer från Huntsman angående koncentration, badtemperatur och 

härdning. 100 g KNITTEX vägdes upp i en plastkopp och lösningen blandades 

med en liter 20-gradigt vatten i en mätcylinder. Detta rördes om med en glasstav 

tills en homogen lösning erhållits. Blandningen hälldes i labbfoulardens badtråg. 

De slumpmässigt utvalda proverna samt de prover som skulle erhålla 

kombinationen av mjukgörare+antiskrynkelbehandling doppades ett och ett i badet 

och fördes genom två gummitäckta valsar med ett tryck på två bar och en hastighet 

på  1,1 m/min. Därefter fästes proverna ett och ett på en spannram för härdning i 

120°C i 40 sekunder. 

2.2.3.4. Kalandrering 
Proverna pressades genom kalandreringsvalsarna på spannram. Valsarna bestod av 

en stålvals och en gummivals vilka var 80 cm långa med en diameter på 21 cm. 

Uppskattat tryck på materialet mellan valsarna var tre bar
9
. Valsarnas 

rotationshastighet var okänd
10

.  

2.2.3.5. Instrumentell färgmätning 
Inför varje mättillfälle kalibrerades spektrofotometern enligt instruktioner från 

programvaran. Alla provkroppar som behandlats har mätts. Inför mätning hade 

proverna konditionerats i 24 timmar.  

Varje prov veks två gånger till fyra lager och mättes fyra gånger. Mellan varje 

mätning vändes och roterades provet 90°. Utifrån de fyra mätningarna räknade 

datorprogrammet fram ett medelvärde för provet som visar på skillnaden mellan 

standard och prov.  

                                                      
9
 Catrin Tammjärv, Undervisningstekniker i färg- och beredningslabbet på Textilhögskolan. 

Uppskattat tryck vid kalandreringstillfälle, 2016-05-13.  
10

 Ibid 
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Spektrofotometern var inställd på CIE 10° standardobservatör och programmet 

beräknade ∆E och ∆ECMC enligt ekvation 1 och 3 presenterade i avsnitt 1.2.3.1. Vid 

färgmätningen användes ljuskällorna D65, TL84 samt A.  

2.2.3.6. Visuell bedömning 
Respektive prov jämfördes med en referens i ljusskåp. Referensen var ett färgat 

prov som inte genomgått någon efterbehandling. Proverna jämfördes i ljuskällorna 

D65, A och TL84. Inför visuell bedömning hade proverna konditionerats i 24 

timmar.  

2.2.3.7. Mikroskopiering 
Ett prov per efterbehandlingskombination mikroskopierades. För varje prov 

ställdes skärpan in och en bild på varje prov sparades. Bilderna jämfördes gällande 

ytstruktur. Inför mikroskopiering hade proverna konditionerats i 24 timmar. 

2.2.3.8. Etablering av ΔE 
En referens och 17 prover klipptes ut från 18 slumpmässigt utvalda provbitar som 

färgats och efterbehandlats tidigare under arbetet. Referensen och de 17 proverna 

klipptes till storleken 10×10 cm. Proverna placerades i labbklimat för 

konditionering. Efter 24 timmar mättes referens och prover med spektrofotometer 

och ΔE och ΔECMC noterades för varje prov. Proverna mättes enligt metoden för 

färgmätning som beskrevs i stycke 2.2.3.5 ovan.  

Fem personer av olika kön och ålder valdes ut för att delta i kundundersökningen. 

Personerna utgjordes av familj och nära vänner till författarna, alla är för Ikea 

potentiella kunder. Kundundersökningen innebar att personerna en och en visuellt 

fick bedöma de 17 proverna mot referensen. Inledningsvis fick de frågan ”Vilka 

prover anser du passar ihop med referensen?”. De ombads att plocka ut de prover 

de ansåg passade ihop med referensen. De utvalda proverna fick benämningen 

godkända. Bedömning utfördes i ljusskåp under ljuskällorna D65 och TL84. 

Proverna hade konditionerats i 24 timmar före bedömning utfördes.  

Godkända provers värden på ΔE och ΔECMC jämfördes med värdena för de icke 

godkända proverna.  
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3. Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången syftar till att presentera forskningsläget på området 

färgskillnad samt färgomslag till följd av efterbehandling. Det finns mycket 

forskning och information rörande uppkomsten av färgskillnad till följd av olika 

efterbehandlingar samt hur färg kan påverka effekten av olika efterbehandlingar. 

Mycket tyder också på att det kan finnas en synergi mellan färgskillnad och effekt 

av efterbehandling. 

När det gäller färg och färgskillnad finns det en stor mängd faktorer i den textila 

värdekedjan som har betydelse. Koksal et al. (1992) presenterade en mängd 

faktorer i färgningsprocessen som kan leda till färgskillnad. Bland annat spelar 

fibertyp, färgstoff, utrustning för färgning och mätning, logistik, mänskliga faktorer 

och kontroller viktiga roller (ibid). Cárdenas, Shamey & Hinks (2009) påvisade 

dessutom ytterligare faktorer, men som ligger utanför färgningsprocessen som bör 

kontrolleras för att kunna kontrollera färgen på en textil vara genom hela 

värdekedjan. Exempel på sådana faktorer är bland annat design, kommunikation av 

färg, kvalitetskontroll och försäljning. Författarna konstaterade att likare, 

laborationsförsök och produktion måste kontrolleras för att kontrollera färgen. I 

produktion ingår, utöver färgning, förbehandling, efterbehandling och tryck. Det är 

således många faktorer som måste övervakas för att färgen ska kunna kontrolleras 

(ibid). Den textila värdekedjan är i många fall lång och komplex vilket gör det är 

svårt att avgöra när i värdekedjan färgskillnader uppstår
11

. Det är viktigt att 

identifiera de parametrar och variabler som påverkar färgen i olika stadier av den 

textila värdekedjan (Cárdenas et al. 2009). 

Schramm, Bischof Vukušic & Katovic (2006) undersökte hur reaktivfärg på en 

bomullsväv påverkar hur efterbehandlingen, i form av polykarboxylsyror, reagerar 

med cellulosan. Färgomslag undersöktes för att finna kopplingar mellan färg och 

polykarboxylsyrornas reaktion med cellulosan. Ju djupare nyans färgen har desto 

färre reaktioner mellan cellulosa och polykarboxylsyra kunde observeras. 

Färgomslag kunde upptäckas på tre olika reaktivfärger, röd, gul och blå. 

Färgskillnaden, ΔE, minskade i ordningen gul, röd, blå (ibid).  

Ilić et al. (2009) rapporterade att applicering av silvernanopartiklar på bomullsväv 

färgad med direktfärg leder till färgförändring. Hur stor färgförändringen blev var 

beroende av de applicerade partiklarnas storlek - ju större partiklar desto större 

färgförändring. När i processen partiklarna applicerades påverkade också 

färgförändringen. Då silvernanopartiklar applicerades före färgning blev ΔE 

mindre än om partiklarna applicerades efter färgning (ibid).  

Güneşoğlu et al. (2007) undersökte hur partikelstorlek på kemikalier som används 

för efterbehandling av textilier påverkar färgen. För att undersöka färgskillnad till 

följd av efterbehandling behandlades färgad bomullstrikå med fluorkarbonharts för 

vatten- och oljeavvisning och dimetyldihydroxyetylenurea för 

antiskrynkelbehandling. Båda kemikalierna är vanliga inom textil efterbehandling. 

Färgmätning utfördes med spektrofotometer genom att varje prov mättes fyra 

gånger med förflyttning och 90° rotation mellan varje mätning. Färgförändring 

undersöktess genom färgskillnad (ΔE) med hjälp av CIE Labs ekvation för ΔE*. 

Författarna rapporterade att partikelstorlek hade inverkan på färgen och 

färgskillnaden när det gäller de undersökta kemikalierna. De rapporterade också att 

fördelningen av kemikalier på bomullstrikån påverkade färgen och ledde till 

färgskillnad (ibid.). 

                                                      
11

 Zakir Moin, Ikea, product development engineer. Mailkontakt 2016-04-25 
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En textils ytstruktur är långt ifrån slät vilket beror på geometriska egenskaper som t 

ex fibrernas tvärsnitt, garnkompostition och tygkonstruktion. Detta är viktiga 

parametrar som har påverkan på en textils färg (Malm, Strååt & Walkenström 

2014). Färgförändring kan också vara en effekt som beror på förändring i ytstruktur 

på en textil, vilket har undersökts av Colleoni et al. (2010). Färgomslag till följd av 

efterbehandling undersöktes på färgad väv av bomull och polyester. Tre olika 

efterbehandlingar undersöktes och författarna rapporterade att alla tre behandlingar 

påverkade färgen och gjorde att färgskillnad uppstod (ibid.). Författarna menade att 

färgskillnaden kan kopplas till förändringen av ytstrukturen på väven. Genom att 

jämföra reflektionskurvor påvisade man att efterbehandlingarna förändrat vävens 

reflektionvärden vilket kopplades till de använda kemikaliernas partikelstorlek. En 

kemikalies partikelstorlek kan påverka vävens ytstruktur och på så vis också 

påverka hur väven reflekterar ljus vilket i sin tur påverkar vilken färg väven 

uppvisar. Man rapporterade också att färgstofferna inte interagerar med 

kemikalierna som användes vid efterbehandling genom att visa att färgens 

absorptionsspektrum inte förändrats (Colleoni et al. 2010).  

3.1. Kompabilitet mellan kemikalier 
I denna studie har kemikalier från Huntsman använts. Färgstofferna som använts 

kommer från serien AVITERA® SE och de tre färgstoffer som valts ut är lämpliga 

för att färga ljusa och bleka nyanser. Dessa färgstoffer är utvecklade för att 

reducera resursåtgången vid färgning och samtidigt ge bra härdighetsegenskaper 

(Huntsman 2014). Alla tre färgstoffer kan uppvisa färgförändring till följd av 

katjonisk efterbehandling. Färger som blandas av färgstofferna kan förändras till 

följd av behandling med flamskyddsmedel samt behandling för att uppnå 

vattenavvisande egenskaper (Huntsman 2012a, 2012b, 2012c). 

De kemiska efterbehandlingar som använts kommer också från Huntsman. 

Efterbehandlingarna är enligt tillverkaren kompatibla med varandra och med 

färgstofferna. 
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4. Resultat 
I detta stycke presenteras resultat av de experiment som genomförts under arbetet. 

Två olika nollhypoteser har testats med t-test respektive envägs ANOVA, resultatet 

av dessa presenteras i 4.1. och 4.2. Resultatet av instrumentell färgmätning och 

visuell färgbedömning presenteras i 4.3.1 och 4.3.2. Mikroskopieringsbilder av 

provernas ytstruktur samt analys av dessa redovisas i 4.3.3.  I 4.3.4. presenteras 

resultatet av kundundersökningen. 

4.1. T-test 
Resultatet av t-testet som testar hypotesen H0: Efterbehandling av bomullsväv 

färgad med reaktivfärg leder inte till färgomslag, det vill säga ΔE≤0,5 presenteras i 

Tabell 6. Teststatistikan t är större än det kritiska värdet vilket innebär att t ligger 

inom det kritiska området, se Figur 11. Signifikansnivån är satt till 0,05 vilket 

innebär att efterbehandling av bomullsväv färgad med reaktivfärg med 95% 

sannolikhet leder till ett färgomslag som ger ett ∆E som är större än 0,5.  

Tabell 6. Sammanställt resultat av t-test. 

Signifikansnivå  0,05 

H0: ∆E ≤ 0,5 

Stickprovsmedelvärde  0,59544444 

Standardavvikelse  0,31391748 

Stickprovsstorlek  90 

Teststatistika  2,88440616 

Kritiskt värde  1,66215533 

p-värde  0,00245899 

 

 

 

Figur 11. Normalfördelningskurva med kritiskt område. 

 

 

 



24 

 

4.2. ANOVA 
Resultatet av den ANOVA som utförts visar att det inte finns någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan behandlingarnas effekt på färgskillnaden. I Bilaga 3 

presenteras det fullständiga resultatet av ANOVA:n med all data från körning i 

Minitab. Testets p-värde är 0,995 vilket är stort (Engstrand & Olsson 2003), detta 

innebär att ingen signifikant skillnad har kunnat påvisas mellan de olika 

efterbehandlingskombinationernas effekt på färgomslag och ∆ECMC.  

4.3. Färgmätning och färgbedömning 
De olika efterbehandlingskombinationerna påverkar alla färgen på bomullsväven 

och leder till färgförändring. Detta har kunnat fastställas både genom instrumentell 

färgmätning och visuell färgbedömning.  

4.3.1. Resultat av instrumentell färgmätning 
I Tabell 7 presenteras de genomsnittliga skillnaderna för det faktorer som 

spektrofotometern mäter. Alla mätvärden presenteras i Bilaga 3. Dessa faktorer är 

följande: 

- Skillnad i ljusstyrka, CIE ∆L  

- Skillnad på röd-/grön-axel, CIE ∆a 

- Skillnad på blå-/gul-axel, CIE ∆b 

- Skillnad i färgintensitet, CIE ∆C 

- Skillnad i nyans, CIE ∆h 

- Total färgskillnad, CIE ∆E 

- Total färgskillnad, CMC ∆E 

Tabell 7. Genomsnittliga värden för alla efterbehandlingskombinationer utifrån instrumentell 

färgmätning. 

Behandling CIE 

∆L 

CIE 

∆a 

CIE 

∆b 

CIE 

∆C 

CIE 

∆h 

CIE 

∆E 

CMC 

∆E 

M 0,15 -0,06 0,43 0,43 0,07 0,85 0,62 

A 0,41 -0,01 0,28 0,28 0,02 1,14 0,59 

K 0,39 -0,05 0,10 0,10 0,05 0,84 0,54 

M+A 0,06 0,02 0,40 0,40 -0,01 0,92 0,62 

M+A+K -0,02 0,04 0,53 0,53 -0,03 1,05 0,65 

M+K 0,29 -0,01 0,46 0,46 0,03 0,86 0,62 

A+M 0,77 -0,16 0,18 0,18 0,17 1,02 0,53 

A+M+K 0,90 -0,12 0,33 0,33 0,13 1,07 0,58 

A+K 0,54 -0,02 0,25 0,25 0,03 1,15 0,62 

 

Alla efterbehandlingskombinationer förutom kombinationen M+A+K har resulterat 

i en genomsnittlig positiv skillnad på ∆L, vilket innebär att efterbehandlingarna 

gjort proverna ljusare. Det går att observera en genomsnittlig positiv skillnad i ∆C 

till följd av alla efterbehandlingskombinationer, denna skillnad innebär att färgen 

på proverna blivit mer intensiv. De genomsnittliga skillnaderna på ∆h är väldigt 

små vilket innebär att nyansen förändrats väldigt lite till följd av efterbehandling. 

Den genomsnittliga negativa skillnaden på ∆a visar att proverna blivit mer gröna 

till följd av efterbehandling, dock med undantag för kombinationerna M+A och 

M+A+K.  Alla efterbehandlingskombinationer uppvisar liknande genomsnittlig 
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skillnad på ∆b. Dessa positiva skillnader visar att proverna blivit mer gula till följd 

av efterbehandling.  

De största förändringarna till följd av efterbehandling har skett i ljusstyrka följt av 

färgintensitet och förändring mellan gul och blå. Tabell 8 visar genomsnittliga 

absolutvärden för hur mycket de olika faktorerna L, a, b, C och h förändrats till 

följd av efterbehandling. Värdena i tabellen tar inte hänsyn till om skillnaden i de 

olika faktorerna är positiva eller negativa.  

Tabell 8. Genomsnittliga absolutvärden för alla efterbehandlingskombinationer utifrån 

instrumentell färgmätning. 

Behandling CIE 

∆L 

CIE 

∆a 

CIE 

∆b 

CIE 

∆C 

CIE 

∆h 

M 0,51 0,1 0,57 0,58 0,11 

A 1,06 0,1 0,35 0,35 0,11 

K 0,59 0,07 0,47 0,47 0,07 

M+A 0,63 0,08 0,51 0,51 0,08 

M+A+K 0,70 0,08 0,59 0,59 0,08 

M+K 0,53 0,09 0,57 0,57 0,09 

A+M 0,97 0,16 0,23 0,23 0,17 

A+M+K 0,94 0,13 0,36 0,36 0,13 

A+K 1,04 0,11 0,40 0,39 0,12 

Genomsnitt 0,77 0,10 0,45 0,45 0,10 

 

Figur 12 visar reflektionskurvorna för alla 90 prover. Figuren visar att kurvorna 

följer varandra åt men att det finns en spridning i vart de befinner sig på y-axeln. 

Detta innebär att proverna skiljer sig åt i ljusstyrka. Figuren visar också att 

kurvorna inte är identiska i de olika våglängderna. Om och hur de eventuellt korsar 

varandra är inte möjligt att utläsa.  

 

Figur 12. Reflektionskurvor för samtliga 90 prover. X-axeln visar våglängd i nanometer och y-

axeln visar reflektion i %. 

Figur 13 visar att stickprovsmedelvärdena för ∆ECMC inom varje 

efterbehandlingskombination varierar. Graferna i figuren visar också att alla 
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efterbehandlingskombinationer gör att färgskillnad uppstår. Större delen av 

stickproven har ett ∆ECMC med lägre värde än 1 inom alla 

efterbehandlingskombinationer. För förtydligande presenteras i Bilaga 4 en figur 

med graf över ∆ECMC per efterbehandlingskombination.  
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Figur 13. Grafer över stickprovsmedelvärden på ∆ECMC för samtliga efterbehandlingskombinationer.
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Tabell 9 visar en sammanställning över hur mycket fyra mätvärden inom ett prov 

skiljer sig åt. Värdena visar tydligt att det finns variationer även inom proverna.  

Tabell 9. Skillnader i ∆E mellan mätningar inom ett och samma prov. 

Prov ∆E1 ∆E2 ∆E3 

A 0,34 0,25 0,18 

A1 0,31 0,20 0,14 

A2 0,41  0,08 0,38 

A3 0,12 0,24 0,33 

A4 0,31 0,27 0,45 

A5 0,11 0,10 0,23 

A6 0,12 0,32 0,11 

A7 0,13 0,34 0,35 

A8 0,25 0,33 0,20 

A9 0,37 0,44 0,29 
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4.3.2. Resultat av visuell bedömning 
I Tabell 10 har resultatet av den visuella bedömningen sammanställts. Alla prover 

bedömdes ha blivit ljusare i olika grad jämfört med referensprov. Denna skillnad är 

synlig under alla ljuskällor. Under ljuskällan D65 bedömdes åtta av nio prover ha 

en mer grön nyans. På resterande prov kunde ingen förändring i nyans observeras. 

Observationer med liknande resultat kunde göras under ljuskällan A. Skillnader 

mellan referens och prover var mindre framträdande i A än i D65. Under ljuskällan 

TL84 observerades sex av nio prover som mer röda och två av nio prover som mer 

gröna jämfört med referens.  

Tabell 10. Visuell bedömning av prover. 

Prov Bedömning D65 Bedömning A Bedömning TL84 

M Ljusare 

Mer grönt 

Ljusare 

Mer grönt 

Ljusare 

- 

A Ljusare 

- 

Ljusare 

Mer grönt 

Ljusare 

Mer rött 

K Ljusare 

Mer grönt 

Ljusare 

- 

Ljusare 

Mer grönt 

M+A Ljusare 

Mer grönt 

Ljusare 

Mer rött 

Ljusare 

Mer grönt 

M+A+K Ljusare 

Mer grönt 

Ljusare 

Mer grönt 

Ljusare 

Mer rött 

M+K Ljusare 

Mer grönt 

Något ljusare 

- 

Ljusare 

Mer rött 

A+M Något ljusare 

Mer grönt 

Något ljusare 

Mer grönt 

Något ljusare 

Mer rött 

A+M+K Något ljusare 

Mer grönt 

Väldigt lite ljusare 

Mer grönt 

Något ljusare 

Mer rött 

A+K Ljusare 

Mer grönt 

Något ljusare 

- 

Ljusare 

Mer rött 

 

Den visuella bedömningen fastställer, likt den instrumentella mätningen, att 

färgskillnader uppstått till följd av efterbehandling.  

Under den visuella bedömningen uppvisade proverna A, M+A, M+A+K, M+K, 

A+M, A+M+K och A+K metameri, de upplevdes mer gröna samt mer röda 

beroende på ljuskälla.  

Figur 14 visar  reflektionskurvorna för de visuellt bedömda proverna. Grafen visar 

inte någon metameri mellan prov och referens då kurvorna inte korsar varandra. 

Dock visar kurvorna att alla prover blivit ljusare till följd av efterbehandlingarna.  
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Figur 14. Reflektionskurvor för visuellt bedömda prover. X-axeln visar våglängd i nanometer och y-axeln visar reflektion i %.
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4.3.3. Resultat av mikroskopiering 
Mikroskopieringen har inte kunnat påvisa tydliga skillnader på förändring av 

ytstruktur. De förändringar som går att uppfatta är viss volymförändring på 

trådarna i väven samt viss förändring av håligheterna mellan trådarna. Figur 15 

visar en bild av referensprov till vänster (t v) och en bild efter efterbehandling med 

MEGASOFT till höger (t h). Provet har mindre håligheter mellan trådarna vilket 

tyder på att väven svällt till följd av efterbehandlingen.  

 

Figur 15. Referens mot MEGASOFT. 

Figur 16 visar en bild av referensprov t v och en bild efter efterbehandling med 

KNITTEX t h. Ingen tydlig skillnad kan påvisas genom denna mikroskopiering. 

 

Figur 16. Referens mot KNITTEX. 

Figur 17 visar en bild av referensprov t v och en bild efter kalandrering t h. Det är 

tydligt att kalandreringen tryckt ihop väven och minskat håligheterna mellan 

trådarna.  

 

Figur 17. Referens mot kalandrering. 
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4.4. Etablering av ∆E 
Tabell 11 och 12 visar vilka prover de olika bedömarna godkände vid matchning 

mot referens under ljuskällorna D65 och TL84. Tabell 13 visar alla mätvärden 

inklusive ∆E och ∆ECMC för alla prover som användes under försöket. 

Tabell 11. Godkända prover under ljuskälla D65. X markerar att provet godkändes vid 

bedömning. 

D65 Bedömare 

1 

Bedömare 

2 

Bedömare 

3 

Bedömare 

4 

Bedömare 

5 

A    X  

A1 X  X X  

A2      

A3  X  X X 

A4    X  

A5      

A6 X X  X X 

A7      

A8   X X X 

A9 X X  X X 

A10 X  X X X 

A11    X  

A12      

A13      

A14 X  X  X 

A15    X  

A16 X   X  

 

Tabell 12. Godkända prover under ljuskälla TL84. X markerar att provet godkändes vid 

bedömning. 

TL84 Bedömare 

1 

Bedömare 

2 

Bedömare 

3 

Bedömare 

4 

Bedömare 

5 

A   X   

A1 X X X X X 

A2      

A3   X   

A4  X X   

A5    X X 

A6 X X X X  

A7      

A8 X X X X X 

A9 X X X X X 

A10 X X X X X 

A11      

A12     X 

A13      

A14    X X 

A15  X X X X 

A16   X  X 
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Tabell 13. Mätvärden för visuellt bedömda prover. 

Prov ∆L ∆a ∆b ∆C ∆h ∆E ∆ECMC 

A -3,94 0,34 0,50 0,52 -0,32 3,98 1,73 

A1 0,04 0,03 0,63 0,63 -0,01 0,64 0,60 

A2 0,42 0,17 2,15 2,16 -0,10 2,20 2,06 

A3 0,22 0,08 1,42 1,42 -0,03 1,44 1,36 

A4 1,09 -0,04 1,40 1,40 0,08 1,78 1,41 

A5 0,33 0,08 2,23 2,24 -0,01 2,26 2,13 

A6 1,08 -0,02 0,48 0,48 0,03 1,18 0,63 

A7 2,76 -0,06 1,81 1,81 0,11 3,30 2,06 

A8 -0,52 0,07 0,40 0,41 -0,06 0,66 0,45 

A9 -0,55 0,13 0,85 0,86 -0,10 1,02 0,86 

A10 -0,11 -0,05 0,39 0,39 0,06 0,41 0,39 

A11 0,41 -0,05 1,35 1,35 0,08 1,41 1,30 

A12 1,00 0,04 1,84 1,84 0,01 2,09 1,80 

A13 2,16 -0,17 1,22 1,33 0,19 2,54 1,56 

A14 0,09 -0,02 1,12 1,12 0,05 1,13 1,07 

A15 -1,36 0,24 0,46 0,46 -0,22 1,45 0,77 

A16 1,40 -0,21 0,74 0,74 0,22 1,60 0,95 

 

De prover som godkänts av tre eller fler bedömare under försöket är godkända 

utifrån ett kundperspektiv. Tabell 14 visar de prover som godkänts under de två 

olika ljuskällorna samt mätvärden för proverna. Tabellen visar också spridningen 

på de olika faktorerna för de godkända proverna. Ljusstyrka, placering på blå-

/gulaxel och färgintensitet är de faktorer som varierar mest. Tabell 15 visar de 

prover som inte godkänts samt mätvärden för dessa. Tabellen visar också 

spridningen på de olika faktorerna för det icke godkända proverna. Spridningen på 

mätvärden för de icke godkända proverna är störst för samma faktorer som för de 

godkända, dock är spridningen större. 

Det prov med störst ∆ECMC som godkänts är A3. De faktorer som förändrats mest i 

detta prov är färgintensiteten, C, samt att provet blivit mer gult, b.  Det prov med 

minst ∆ECMC som godkänts är A10. Även i detta prov är det störst skillnad i 

färgintensiteten, C, samt att provet blivit mer gult, b.   

Tabell 16 visar de genomsnittliga värdena på de olika faktorerna samt ∆E och 

∆ECMC. Tabellen redovisar att de genomsnittliga värden på ∆E och ∆ECMC är större 

för de icke godkända proverna. Skillnaden mellan faktorerna ∆L, ∆b och ∆C är 

större för de icke godkända proverna. De skillnader i ∆a och ∆h som visas i 

tabellen är väldigt små mellan godkända och icke godkända prover.   
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Tabell 14. Sammanställning av godkända provers mätvärden samt spridning. 

Prov ∆L ∆a ∆b ∆C ∆h ∆E ∆ECMC 

A1 (D65, TL84) 0,04 0,03 0,63 0,63 -0,01 0,64 0,60 

A3 (D65) 0,22 0,08 1,42 1,42 -0,03 1,44 1,36 

A6 (D65, TL84) 1,08 -0,02 0,48 0,48 0,03 1,18 0,63 

A8 (D65, TL84) -0,52 0,07 0,40 0,41 -0,06 0,66 0,45 

A9 (D65, TL84) -0,55 0,13 0,85 0,86 -0,10 1,02 0,86 

A10 (D65, TL84) -0,11 -0,05 0,39 0,39 0,06 0,41 0,39 

A14 (D65) 0,09 -0,02 1,12 1,12 0,05 1,13 1,07 

A15 (TL84) -1,36 0,24 0,46 0,46 -0,22 1,45 0,77 

Spridning 2,44 0,29 1,03 1,03 0,28 1,04 0,97 

 

Tabell 15. Sammanställning av icke godkända provers mätvärden samt spridning. 

Prov ∆L ∆a ∆b ∆C ∆h ∆E ∆ECMC 

A -3,94 0,34 0,50 0,52 -0,32 3,98 1,73 

A2 0,42 0,17 2,15 2,16 -0,10 2,20 2,06 

A4 1,09 -0,04 1,40 1,40 0,08 1,78 1,41 

A5 0,33 0,08 2,23 2,24 -0,01 2,26 2,13 

A7 2,76 -0,06 1,81 1,81 0,11 3,30 2,06 

A11 0,41 -0,05 1,35 1,35 0,08 1,41 1,30 

A12 1,00 0,04 1,84 1,84 0,01 2,09 1,80 

A13 2,16 -0,17 1,22 1,33 0,19 2,54 1,56 

A16 1,40 -0,21 0,74 0,74 0,22 1,60 0,95 

Spridning 6,70 0,55 1,73 1,72 0,54 2,57 1,18 

 

Tabell 16. Genomsnittliga värden för godkända samt icke godkända prover. 

 ∆L ∆a ∆b ∆C ∆h ∆E ∆ECMC 

Godkända -0,14 0,06 0,72 0,72 -0,04 0,99 0,77 

Icke godkända 0,63 0,01 1,47 1,49 0,03 2,35 1,67 
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5. Diskussion 
Nedan följer diskussioner kring de metoder som använts i studien samt de olika 

resultat som framkommit.  

5.1. Metoddiskussion 
Färgning av bomullsväven utfördes i foulard, detta val innebar att vi färgade 

proverna ett och ett. Allt material färgades under samma dag utan längre uppehåll 

och med samma färglösning för att minimera eventuella skillnader. Dock har vi 

kunnat se att det fanns variation mellan de 14 tygbitar som färgades inledningsvis i 

experimenten. Denna variation kan tänkas bero på just färgningsprocessen. Andra 

tillvägagångssätt och maskiner hade eventuellt kunnat ge ett jämnare utgångsläge 

men foulardering var den metod som fanns tillgänlig och som var lämplig att 

använda för vårt material. Eftersom färgningen innebar att 14 olika tygbitar 

färgades så uppstod också kortare uppehåll mellan att varje prov skulle föras in i 

foularden. Detta ledde till att kanten på materialet som gick in i foularden först 

alltid blev ojämn, något som hade kunnat undvikas genom att t ex sy ihop 

tygbitarna.  

Vid efterbehandling med MEGASOFT och KNITTEX följdes rekommendationer 

från Huntsman, vilka ska ge bästa möjliga effekt av respektive efterbehandling. Vi 

hade kunnat variera kemikaliekoncentration samt förutsättningar för härdning för 

att se om detta påverkar färgen. Dock valdes detta bort då studien inte syftar till att 

jämföra olika förutsättningar för efterbehandlingar utan bara efterbehandlingarna i 

sig.  

5.2. Statistiska tester och analyser 
T-testet visade att alla efterbehandlingskombinationer leder till färgomslag som 

innebär en färgskillnad på mer än 0,5 för ∆ECMC. Den data som tagits fram under 

denna studie är approximativt normalfördelad med avseende på 

stickprovsstorleken, alltså kan t-testet anses giltigt. Det är dock viktigt att 

poängtera att det finns flera olika faktorer än efterbehandlingarna som kan ha 

bidragit till färgskillnaderna i resultatet, detta har inte tagits med i beräkningarna 

när nollhypotesen förkastats. I introduktionen visar vi genom Figur 2 och Figur 3 

en stor mängd faktorer som påverkar färgen och riskerar att bidra till färgvariation. 

I detta arbete kan t ex naturlig variation i väven och färgningsprocessen haft 

betydelse. Variation mellan tygproverna var märkbara redan under första 

färgmätningen då proverna enbart färgats, se Tabell 14 i Bilaga 1. Tabellen visar 

att det fanns skillnader mellan de prover som inledningsvis färgades. Detta 

förmodas ha påverkat resultatet. Till viss del har denna variation hanterats m h a 

den randomisering som utfördes före experimenten inleddes. Vi anser ändå att den 

är viktig att  ha i åtanke när man tolkar resultaten och drar slutsatser utifrån dem.  

ANOVA:n visade att det inte finns någon skillnad mellan 

efterbehandlingskombinationernas effekt på färgen. När det gäller tolkning av 

resultatet av ANOVA:n är det viktigt att ha samma problematik i åtanke som den 

som togs upp rörande t-testet.  

Vi valde att undersöka ett stort antal prover för att ha möjlighet att ta fram 

statistiskt säkerställda resultat med hjälp av t-test och ANOVA. Det stora antalet 

prover gjorde att vi valde bort att följa varje prov genom de olika 

efterbehandlingarna. Genom att följa varje prov genom processen hade vi 

eventuellt kunnat identifiera fler variatonskällor. Ett sådant tillvägagångssätt hade 
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inte gett statistiskt säkerställda resultat men kanske hade vi kunnat upptäcka ett 

mönster i färgskillnaderna som uppstått till följd av efterbehandling.  

5.3. Analys av färgmätning och mikroskopiering 
Resultatet av den instrumentella färgmätningen visar att det inte finns något 

mönster i den färgskillnad som uppstått till följd av de olika efterbehandlingarna 

som gjorts i denna studie. Det är tydligt att alla efterbehandlingar påverkar färgen 

och leder till uppkomst av färgskillnad men skillnader behandlingarna emellan är 

inte märkbara. Behandlingarna har med få undantag resulterat i ljusare prover med 

ökad färgintensitet samt en liten förändring i nyans. Under studien upptäcktes det 

att färgskillnaderna som uppstod inte berodde på kombinationer av de olika 

efterbehandlingarna, färgskillnaderna blev inte större då efterbehandlingarna 

kombinerades. De tre undersökta efterbehandlingarna resulterade i ungefär lika 

stora färgskillnader var för sig som i kombinationer. 

I Colleoni et al. (2010) beskrivs att färgskillnader och förändring i färg till följd av 

efterbehandling kan komma av förändring i textiliens ytstruktur. Att proverna i 

denna studie blivit ljusare kan bero på att ytstrukturen på väven till viss del 

förändrats, vilket går uppfatta utifrån mikroskopbilderna. En förändring i ytstruktur 

kan påverka hur väven reflekterar ljus. I detta fall reflekterar vissa prover mer ljus 

till följd av efterbehandling medan andra reflekterar mindre, vilket går att se i Figur 

12. Att vissa av proverna blivit ljusare kan tänkas bero på att håligheterna i väven 

blivit mindre och därmed har ytan som reflekterar ljus blivit större. Varför vissa 

prover blivit mörkare till följd av efterbehandling kan vi inte koppla till ytstruktur.  

Schramm, Bischof Vukušic & Katovic (2006) har kunnat påvisa att förändring till 

ljusare nyans indikerar att mängden färg som binder till cellulosan i bomullen 

minskat till följd av efterbehandling. Detta kan tänkas vara fallet i denna studie 

men det är inget som kunnat bevisas med de metoder som använts. 

Partikelstorleken hos de kemikalier som används inom efterbehandling kan 

påverka hur stora färgförändringar som uppkommer till följd av efterbehandling 

(Güneşoğlu et al. 2007). I denna studie har två efterbehandlingskemikalier, 

MEGASOFT och KNITTEX, undersökts och båda har en för oss okänd 

partikelstorlek.  

5.3.1. Metameri? 
Vid den visuella bedömningen upptäckte vi att vissa prover uppvisade mer grönt i 

vissa ljuskällor men mer rött i andra ljuskällor. Eftersom allt material färgades 

under samma dag i samma process med samma färgstoffer och samma mängd 

färgstoffer bör det inte finnas någon metameri mellan proverna p g a färgningen
12

. 

Därför kopplar vi metamerin till efterbehandlingarna. Sju av nio prover uppvisade 

metameri vid den visuella bedömningen. I vissa ljuskällor upplevdes proverna som 

mer gröna än den enbart färgade referensen och i andra ljuskällor som mer röda än 

referensen. Tabell 17 visar vilka prover som uppvisat metameri. De ljusblått 

markerade proverna har uppvisat metameri vid den visuella bedömningen. 

  

  

                                                      
12

 Kromafor AB, föreläsning på IKEA 2016-04-21. 
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Tabell 17. Metameri vid visuell bedömning av prover.  

Prov Bedömning D65 Bedömning A Bedömning TL84 

M Mer grönt Mer grönt - 

A - Mer grönt Mer rött 

K Mer grönt - Mer grönt 

M+A Mer grönt Mer rött Mer grönt 

M+A+K Mer grönt Mer grönt Mer rött 

M+K Mer grönt - Mer rött 

A+M Mer grönt Mer grönt Mer rött 

A+M+K Mer grönt Mer grönt Mer rött 

A+K Mer grönt - Mer rött 

 

Det är intressant att den instrumentella mätningen visade att det skett större 

förändringar mellan gul och blå än mellan röd och grön då detta inte upplevdes 

under den visuella bedömningen.  

Reflektionskurvorna visar inte på någon metameri mellan prov och referens och det 

går heller inte utläsa ur graferna varför vissa prover uppvisar metameri. Enligt Lao 

(2006) kan metameri bero på ljuskälla, observatör, geometri och provets storlek. 

Alla visuellt bedömda prover bestod av samma väv och hade samma storlek, alltså 

kan dessa två faktorer uteslutas. I detta fall beror metamerin på observatör eller 

ljuskälla. 

5.4. Etablering av ∆E  
När det gäller etablering av ∆E använde vi oss av visuell bedömning och 

instrumentell mätning. Den mänskliga faktorn var helt avgörande för detta 

experimentets utfall. Både externa och interna faktorer som t ex 

visningsförhållanden, omgivningens färger och observatörens sinnestämning 

påverkar den här typen av experiment (Westland & Cheung 2006; Butts 2006). Det 

är viktigt att ta med sig detta till eventuella vidare experiment. Om försöket utförts 

under andra förhållanden med andra försökspersoner med t ex annan sinnestämning 

och ålder hade utfallet förmodligen blivit annorlunda. 

För att besvara den frågeställning vi tagit fram utifrån Ikea:s riktlinjer för projektet 

anses resultatet av kundundersökningen som tillräckligt för att kunna indikera en 

rimlig tolerans för en beige lakansväv. När det gäller denna del bör det nämnas att 

väven som bedömts har en relativt slät textur och därför är kanske inte denna 

metod lämpad att appliceras på textilier med grövre textur. Tabellerna 11 och 12 

visar att antalet godkända prover varierar mellan bedömarna vilket är en effekt av 

att färgseende är individuellt. Därför är det viktigt att endast använda detta resultat 

som en indikator och inte som en definitiv toleransgräns. Det är också viktigt att ha 

i åtanke att färgen inom ett prov varierar.  

Värdena för ∆L, ∆C samt ∆a skiljer sig mest och därför kan det tänkas att storleken 

på dessa faktorer är de som genomsnittligt uppfattas som avvikande för bedömarna. 

Att fastställa ett rimligt ∆E utifrån resultatet är svårt på grund av att det inte går att 

se något mönster när det gäller godkända respektive icke godkända prover. Två av 

åtta godkända prover har ∆ECMC över ett, medan åtta av nio icke godkända prover 

har ∆ECMC över ett. Därför kan 1 anses vara en rimlig toleransgräns för den 

undersökta produkten, menar vi.  
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5.5. Hållbar utveckling  
Att etablera rimliga toleransgränser för färgskillnad är viktigt. För att kunna göra 

detta är det också viktigt att ha kännedom om de olika faktorer som påverkar färg 

och kan orsaka färgskillnad. Denna studie har visat att efterbehandling påverkar 

färgen och leder till färgskillnader. Frågan är då om dessa skillnader är för stora för 

att kunna accepteras?  

Med tanke på de skillnader som finns inom proverna som undersökts i denna studie 

samt den visuella undersökning som utförts anser vi att skillnaderna som uppstått 

till följd av efterbehandling inte är för stora för att accepteras. 

Kundundersökningen visar att potentiella kunder accepterar och godkänner 

skillnader som har ett genomsnittligt ∆ECMC på ungefär 1. Vi anser därför att 

skillnaderna bör kunna accepteras av företag, speciellt om man också är medveten 

om den stora mängd faktorer som kan påverka färgen på en textil. Att ha för snäva 

toleransgränser kan tvinga färgerier att färga om stora mängder textil vilket leder 

till ökad resursåtgång (Bide 2007).  

Det är viktigt att ha i åtanke de eventuella sidoeffekter som kan uppstå till följd av 

efterbehandling när det övervägs om en efterbehandling ska appliceras på en textil 

vara eller inte. Vi anser också att det är viktigt att ställa frågan om efterbehandling 

verkligen är nödvändig för det ändamålet varan är tänkt. Är efterbehandlingar som 

mjukgörare, antiskrynkelbehandling och kalandrering bara en lyx? Vi tycker att det 

är viktigt att ifrågasätta om funktionerna av efterbehandling väger upp för de 

miljöproblem de faktiskt orsakar. Om efterbehandling anses nödvändigt så tror vi 

att det är viktigt att vara medveten om att detta kan försvåra processen att få fram 

rätt färg, särskilt om toleransgränserna är snäva.  

Vi anser att vår studie kan bidra med ökad förståelse för och medvetenhetenhet om 

att efterbehandling kan påverka färgen på en textil vara. Förståelse för faktorer som 

påverkar färg är viktigt för alla som arbetar i den textila värdekedjan men även för 

kunder. För t ex inköpare och designers på företag är det viktigt för att bidra till 

ökad acceptans. Förståelse för färgförändring och färgskillnader som uppstår till 

följd av efterbehandling är viktigt då en färgad vara ska bedömmas. Med förståelse 

för processerna i värdekedjan kanske färg kan bedömmas med ett mer öppet sinne. 

Detta kan i sin tur leda till att fokus på toleransgränser mattas av eller att 

toleransgränserna möjligen kan vidgas något. För färgerier innebär detta att mindre 

material behöver färgas om, vilket leder till minskad resursåtgång. Vi tycker också 

att detta är kunskap och information som behöver nå ut till kunder. Under 

kundundersökningen var det tydligt att färgseende är individuellt och detta 

påverkar givetvis hur kräsen en kund blir i butik. Med ökad förståelse och 

medvetenhet kring miljöproblematik tror vi att en kund kan tillgodose sig den 

information som vi presenterat. På samma sätt som medvetenheten kring material 

ökat kan också medvetenheten rörande de processer som textila varor går igenom 

öka!  
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5.6. Kompatibilitet mellan kemikalier 
Alla kemikalier som använts i denna studie kommer från en och samma tillverkare. 

Enligt tillverkaren, Huntsman, ska kemikalierna vara kompatibla vid använding i 

den textila värdekedjan. MEGASOFT ska gå att kombinera med KNITTEX utan 

att skapa problem med bl a färgskillnader. Detta kan vara en förklaring till att 

färgskillnaderna som uppstår inte är särskilt stora (∆E<1). Som vi diskuterade i 

föregående stycke så anser vi att skillnader över 1 bör kunna accepteras och de 

allra flesta prover uppvisade en färgskillnad mindre än 1 till följd av 

efterbehandling. Detta gäller både vid enskild efterbehandling och vid kombination 

av efterbehandlingar. Vid användning av andra kemikalier, från t ex olika 

tillverkare, kan det tänkas att resultatet av experimenten sett annorlunda ut.  

5.6.1. Hållbarhet 
Kompatibilitet är något som kan kopplas till hållbarhet. Eftersom att den textila 

värdekedjan är lång och komplex kan det vara svårt att kontrollera vilka kemikalier 

som används under olika processer. Vi har i studien sett hur kemikalier som är 

kompatibla med färgstoffer leder till färgskillnader, i flera fall ligger de också över 

den ofta använda toleransgränsen 0,5. Vid användning av icke kompatibla 

kemikalier kan det tänkas att skillnaderna blir större. Detta i sin tur kan leda till 

problem med omfärgning, kassering och färgning av nytt material. Icke 

kompatibilitet mellan kemikalier som används i den textila värdekedjan kan alltså 

skapa onödiga miljöproblem genom slöseri av resurser.  
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6. Slutsatser 
Detta arbete har undersökt om efterbehandling av bomullsväv färgad med 

reaktivfärg kan leda till färgomslag och färgskillnad. 

 Kan efterbehandling av bomullsväv färgad med reaktivfärg leda till 

färgomslag och färgskillnad? 

Efterbehandling av bomullsväv färgad med reaktivfärg kan leda till färgomslag. 

Alla efterbehandlingskombinationer som undersökts i denna studie leder till 

färgomslag och ger färgskillnad.  

 Vilka efterbehandlingskombinationer kan leda till färgomslag? 

- Hur skiljer sig eventuellt färgomslag åt mellan de olika 

kombinationerna? 

De efterbehandlingar som undersökts är mjukgörare, antiskrynkelbehandling och 

kalandrering. Alla tre behandlingar samt kombinationer av dessa påverkar 

bomullsvävens färg och leder till färgomslag utan någon signifikant skillnad mellan 

olika kombinationer. 

 Hur påverkas färgen på en bomullsväv av olika 

efterbehandlingskombinationer? 

Den undersökta färgen blir genomsnittligt ljusare och ökar i färgintensitet till följd 

av efterbehandling.  

 Vad är ett rimligt ΔE för beige lakansväv sett ur ett kundperspektiv? 

Ett rimligt ∆E enligt denna studie för denna produkt och den använda färgen sett 

utifrån ett kundperspektiv är 1,0. Det är dock viktigt att endast använda denna 

siffra som en indikation.  

 

Hypotes för t-test 
H0: Efterbehandling av bomullsväv färgad med reaktivfärg leder inte till 

färgomslag, det vill säga ΔE≤0,5 
H1: Efterbehandling av bomullsväv färgad med reaktivfärg leder till färgomslag, 

det vill säga ΔE>0,5 

H0 kan förkastas. De undersökta efterbehandlingarna och kombinationer av dessa 

leder med 95% sannolikhet till färgomslag med färgkillnader över 0,5.  

Hypotes för ANOVA 

H0: Det finns ingen skillnad mellan efterbehandlingskombinationernas effekt på 

färgomslag. 
H1: Det finns skillnad mellan efterbehandlingskombinationernas effekt på 

färgomslag. 

H0 kan inte förkastas. Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de 

efterbehandlingar och efterbehandlingskombinationer som undersökts i denna 

studie.  
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7. Förslag till fortsatt arbete 
Eftersom färgning och beredning av textil konsumerar stora mängder resurser är 

det viktigt att försöka minimera variation som kan leda till omfärgning och 

kassering av produkter. Denna studie har påvisat att färgförändring uppstår till följd 

av efterbehandling men storleken på dessa skillnader behöver inte anses som ett 

problem. De färgstoffer och kemikalier som använts är framtagna för att kunna 

användas tillsammans i den textila värdekedjan av samma företag. Vid användning 

av andra kemikalier kan eventuellt större färgskillnader uppstå. Därför tycker vi att 

man i fortsatt arbete bör använda flera kemikalier från olika företag för att 

undersöka om det finns skillnader mellan dessa. Vi tycker också att fler och olika 

färgstoffer ska undersökas i framtida arbeten. Vi har undersökt hur tre färgstoffer i 

kombination påverkas av efterbehandling till skillnad från tidigare studier där 

färgstoffer undersökts ett och ett. Detta är något som bör fortsätta genom 

kommander studier.  

Vi anser att ytterligare kemikalier bör undersökas. I denna studie har två kemikalier 

undersökts och dessa är kompatibla med de använda färgstofferna. I kommande 

studier bör därför kemikalier från olika leverantörer undersökas och jämföras för 

att se om färgskillnaderna påverkas av detta. Det bör också undersökas hur 

kemikaliekoncentration och förutsättningar vid härdning påverkar färgen.  

Tidigare forskning har undersökt hur kemikalierna som används vid 

efterbehandling binds till cellulosan i bomullsväv. I denna studie har färgstoffer 

som kemiskt binder till cellulosans hydroxylgrypper använts tillsammans med ett 

harts som också binder till hydroxylgrupperna. I fortsatta arbeten bör man 

undersöka hur efterbehandlingskemikalierna binder till cellulosan och om typen av 

bindning påverkar eventuella färgskillnader.  

Under denna studie har inte partikelstorlek kunnat mätas, detta vore intressant att 

gå vidare med i fortsatta arbeten då tidigare forskning kunnat påvisa att detta har 

effekt på hur stora färgskillnader som uppstår till följd av efterbehandling.  

Metameri upptäcktes under den visuella bedömningen, dock upptäcktes inget 

mönster i till följd av vilka efterbehandlingar metameri uppstått. Vi anser att detta 

bör undersökas vidare och mer noggrant. I kommande studier skulle 

reflektionskurvor kunna undersökas närmare. Även metameriindex skulle vara en 

intressant aspekt att titta närmare på.  
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Bilaga 1 Mätvärden för referensprov 
Mätvärden från inmätning av referensprov visas i Tabell 18. 

Tabell 18. Sammanställning av mätvärden för framtaging av referensvärde. 

Prov CIE L CIE a CIE b CIE C CIE h 

1 64,08 0,26 8,35 8,36 88,20 

2 63,52 0,24 7,94 7,94 88,30 

3 63,43 0,36 7,93 7,94 87,43 

4 64,31 0,21 7,99 8,00 88,49 

5 61,01 0,54 7,80 7,82 86,06 

6 62,83 0,42 7,01 7,01 86,56 

7 63,27 0,36 7,34 7,35 87,15 

8 63,38 0,31 8,20 8,21 87,86 

9 63,30 0,31 7,09 7,10 87,50 

10 63,35 0,33 7,77 7,77 87,58 

11 64,04 0,17 6,95 6,95 88,64 

12 63,72 0,29 8,33 8,34 88,04 

13 65,29 0,21 8,69 8,69 88,63 

14 64,75 0,05 8,02 8,02 89,64 

Genomsnitt 63,59 0,29 7,82 7,82 87,86 

Median 63,48 0,30 7,94 7,94 87,95 
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Bilaga 2 Resultat av ANOVA 
Resultat av envägs ANOVA utförd i Minitab 17 (Minitab Inc.). 

One-way ANOVA: Utfall (dE) versus Behandling  
Method 

 

Null hypothesis         All means are equal 

Alternative hypothesis  At least one mean is different 

Significance level      α = 0,05 

 

Equal variances were assumed for the analysis. 

 

Factor Information 

Factor      Levels  Values 

Behandling       9  A; A+K; A+M; A+M+K; K; M; M+A; M+A+K; M+K 

 

 

Analysis of Variance 

Source      DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Behandling   8  0,1359  0,01699     0,16    0,995 

Error       81  8,6345  0,10660 

Total       89  8,7704 

 
Model Summary 

       S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,326494  1,55%      0,00%       0,00% 

 

 

Means 

 

Behandling   N    Mean   StDev       95% CI 

A           10   0,592   0,359  ( 0,387;  0,797) 

A+K         10   0,618   0,393  ( 0,413;  0,823) 

A+M         10   0,525   0,352  ( 0,320;  0,730) 

A+M+K       10   0,576   0,345  ( 0,371;  0,781) 

K           10   0,542   0,326  ( 0,337;  0,747) 

M           10  0,6160  0,2142  (0,4106; 0,8214) 

M+A         10   0,620   0,332  ( 0,415;  0,825) 

M+A+K       10   0,654   0,345  ( 0,449;  0,859) 

M+K         10  0,6160  0,2280  (0,4106; 0,8214) 

 

Pooled StDev = 0,326494 

  

Tukey Pairwise Comparisons  
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Behandling   N    Mean  Grouping 

M+A+K       10   0,654  A 

M+A         10   0,620  A 

A+K         10   0,618  A 

M+K         10  0,6160  A 

M           10  0,6160  A 

A           10   0,592  A 

A+M+K       10   0,576  A 

K           10   0,542  A 

A+M         10   0,525  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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Fisher Pairwise Comparisons  
Grouping Information Using the Fisher LSD Method and 95% Confidence 

 

Behandling   N    Mean  Grouping 

M+A+K       10   0,654  A 

M+A         10   0,620  A 

A+K         10   0,618  A 

M+K         10  0,6160  A 

M           10  0,6160  A 

A           10   0,592  A 

A+M+K       10   0,576  A 

K           10   0,542  A 

A+M         10   0,525  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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Bilaga 3 Mätvärden för samtliga prover 
Instrumentella mätvärden från färgmätning mot referens visas i Tabell 19 till 

Tabell 27. 

Tabell 19. Instrumentella mätvärden för MEGASOFT. 

M CIE 

∆L 

CIE 

∆a 

CIE 

∆b 

CIE 

∆C 

CIE 

∆h 

CIE 

∆E 

CMC 

∆E 

49 1,44 -0,20 0,52 0,52 0,22 1,55 0,81 

19 -0,78 0,21 0,37 0,38 -0,19 0,89 0,55 

43 0,30 -0,06 0,81 0,81 0,09 0,97 0,76 

4 0,60 -0,13 0,87 0,87 0,16 1,07 0,86 

39 0,66 -0,20 -0,44 -0,45 0,18 0,82 0,55 

37 0,19 -0,08 -0,29 -0,30 0,07 0,36 0,30 

29 -0,26 -0,04 0,83 0,83 0,06 0,87 0,77 

25 -0,40 -0,01 0,22 0,22 0,01 0,46 0,26 

28 -0,34 0,00 0,84 0,84 0,03 0,90 0,78 

41 0,12 -0,07 0,55 0,55 0,09 0,57 0,52 

Genomsnitt 0,153 -0,058 0,428 0,427 0,072 0,846 0,616 

 

Tabell 20. Instrumentella mätvärden för KNITTEX. 

A CIE 

∆L 

CIE 

∆a 

CIE 

∆b 

CIE 

∆C 

CIE 

∆h 

CIE 

∆E 

CMC 

∆E 

17 -1,74 0,16 0,02 0,02 -0,16 1,75 0,74 

11 0,79 -0,12 -0,20 -0,21 0,11 0,83 0,41 

46 2,30 -0,12 1,03 1,03 0,15 2,52 1,35 

40 0,68 -0,10 0,29 0,29 0,11 0,75 0,41 

12 0,52 -0,02 0,15 0,15 0,03 0,54 0,26 

20 -0,44 0,18 0,22 0,22 -0,17 0,52 0,36 

15 1,34 -0,11 0,55 0,55 0,12 1,45 0,76 

16 -1,03 0,09 0,04 0,04 -0,09 1,03 0,44 

23 0,40 0,04 -0,15 -0,15 -0,04 0,43 0,22 

5 1,32 -0,06 0,87 0,87 0,09 1,59 0,97 

Genomsnitt 0,414 -0,006 0,282 0,281 0,015 1,141 0,592 

 

Tabell 21. Instrumentella mätvärden för kalandrering. 

K CIE 

∆L 

CIE ∆a CIE 

∆b 

CIE 

∆C 

CIE 

∆h 

CIE 

∆E 

CMC 

∆E 

42 0,31 -0,06 0,21 0,21 0,06 0,38 0,25 

45 1,75 -0,06 0,66 0,66 0,08 1,97 0,94 

38 0,42 -0,10 -0,92 -0,92 0,07 1,02 0,87 

33 -0,47 0,08 0,09 0,09 -0,07 0,48 0,23 

44 1,41 -0,10 0,66 0,66 0,12 1,56 0,85 

14 0,77 -0,11 0,62 0,61 0,13 0,99 0,67 

30 -0,06 0,00 0,25 0,25 0,01 0,26 0,23 

34 -0,36 0,05 0,05 0,05 -0,05 0,37 0,17 

9 0,25 -0,07 0,33 0,33 0,08 0,42 0,33 

32 -0,13 -0,10 -0,95 -0,95 0,07 0,96 0,88 

Genomsnitt 0,389 -0,047 0,1 0,099 0,05 0,841 0,542 
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Tabell 22. Instrumentella mätvärden för MEGASOFT + KNITTEX. 

M+A CIE 

∆L 

CIE 

∆a 

CIE 

∆b 

CIE 

∆C 

CIE 

∆h 

CIE 

∆E 

CMC 

∆E 

21 -0,28 0,12 -0,15 -0,14 -0,13 0,34 0,25 

36 0,00 0,07 0,72 0,72 -0,04 0,72 0,67 

1 0,98 -0,09 0,72 0,72 0,11 1,22 0,79 

3 0,68 -0,03 0,91 0,91 0,06 1,14 0,88 

8 0,65 -0,07 0,33 0,33 0,08 0,74 0,42 

7 0,43 -0,07 0,60 0,60 0,09 0,74 0,59 

31 0,40 -0,05 -0,34 -0,34 0,04 0,52 0,35 

22 -0,17 0,08 0,02 0,03 -0,08 0,19 0,13 

18 -2,36 0,14 -0,05 -0,04 -0,15 2,36 0,98 

2 0,30 0,08 1,23 1,23 -0,03 1,27 1,14 

Genomsnitt 0,063 0,018 0,399 0,402 -0,005 0,924 0,62 

 

Tabell 23. Instrumentella mätvärden för MEGASOFT +KNITTEX + kalandrering. 

M+A+K CIE 

∆L 

CIE 

∆a 

CIE 

∆b 

CIE 

∆C 

CIE 

∆h 

CIE 

∆E 

CMC 

∆E 

2 0,67 0,07 1,07 1,07 -0,03 1,26 1,02 

36 0,01 0,07 0,98 0,98 -0,04 0,98 0,90 

21 -0,26 0,12 -0,10 -0,09 -0,13 0,30 0,22 

1 1,08 -0,06 0,92 0,91 0,09 1,42 0,96 

3 0,53 0,02 1,18 1,18 0,02 1,30 0,51 

8 0,53 -0,07 0,49 0,49 0,08 0,72 0,51 

7 0,48 -0,06 0,81 0,81 0,08 0,95 0,78 

31 0,12 0,02 -0,19 -0,19 -0,02 0,22 0,18 

22 -0,66 0,14 0,08 0,08 -0,13 0,68 0,34 

18 -2,68 0,17 0,05 0,06 -0,17 2,69 1,12 

Genomsnitt -0,018 0,042 0,529 0,53 -0,025 1,052 0,654 

 

Tabell 24. Instrumentella mätvärden för MEGASOFT + kalandrering. 

M+K CIE 

∆L 

CIE 

∆a 

CIE 

∆b 

CIE 

∆C 

CIE 

∆h 

CIE 

∆E 

CMC 

∆E 

41 0,53 -0,10 0,33 0,33 0,11 0,64 0,40 

4 0,39 -0,04 1,04 1,03 0,07 1,11 0,97 

49 1,26 -0,16 0,80 0,79 0,18 1,50 0,92 

19 -0,75 0,26 0,33 0,34 -0,24 0,86 0,55 

43 0,48 0,01 0,78 0,78 0,02 0,92 0,74 

39 0,73 -0,15 -0,34 -0,35 0,14 0,82 0,48 

37 0,60 -0,04 -0,21 -0,21 0,03 0,63 0,31 

29 0,12 0,02 0,77 0,77 0,01 0,78 0,71 

25 -0,42 0,07 0,36 0,37 -0,05 0,56 0,38 

28 -0,04 0,02 0,77 0,77 0,01 0,77 0,70 

Genomsnitt 0,29 -0,011 0,463 0,462 0,028 0,859 0,616 

 

 



49 

 

Tabell 25. Instrumentella mätvärden för KNITTEX + MEGASOFT. 

A+M CIE 

∆L 

CIE 

∆a 

CIE 

∆b 

CIE 

∆C 

CIE 

∆h 

CIE 

∆E 

CMC 

∆E 

26 -0,25 -0,03 0,06 0,06 0,03 0,26 0,12 

27 -0,30 0,00 0,27 0,27 0,01 0,40 0,27 

48 1,85 -0,34 0,24 0,23 0,35 1,89 0,92 

47 2,39 -0,31 0,32 0,32 0,32 2,43 1,11 

13 1,26 -0,18 0,22 0,21 0,18 1,29 0,61 

35 -0,15 -0,11 0,06 0,06 0,11 0,19 0,17 

50 1,66 -0,25 0,54 0,53 0,26 1,77 0,91 

10 0,53 -0,13 0,04 0,03 0,14 0,55 0,29 

6 0,99 -0,16 0,32 0,32 0,17 1,05 0,55 

24 -0,28 -0,12 -0,25 -0,25 0,11 0,40 0,30 

Genomsnitt 0,77 -0,163 0,182 0,178 0,168 1,023 0,525 

 

Tabell 26. Instrumentella mätvärden för KNITTEX + MEGASOFT + kalandrering. 

A+M+K CIE 

∆L 

CIE 

∆a 

CIE 

∆b 

CIE 

∆C 

CIE 

∆h 

CIE 

∆E 

CMC 

∆E 

26 0,07 -0,04 0,26 0,26 0,05 0,28 0,25 

27 -0,08 0,03 0,40 0,40 -0,02 0,41 0,37 

50 1,83 -0,18 0,51 0,51 0,19 1,91 0,92 

24 -0,01 -0,07 -0,14 -0,14 0,06 0,16 0,16 

6 0,74 -0,11 0,50 0,49 0,13 0,90 0,57 

10 0,76 -0,09 0,26 0,26 0,10 0,81 0,42 

35 -0,10 -0,05 0,20 0,19 0,06 0,23 0,20 

13 1,53 -0,15 0,56 0,55 0,17 1,63 0,84 

48 1,89 -0,28 0,38 0,37 0,29 1,95 0,94 

47 2,35 -0,26 0,39 0,38 0,27 2,40 1,09 

Genomsnitt 0,898 -0,12 0,332 0,327 0,13 1,068 0,576 

 

Tabell 27. Instrumentella mätvärden för KNITTEX + kalandrering. 

A+K CIE 

∆L 

CIE 

∆a 

CIE 

∆b 

CIE 

∆C 

CIE 

∆h 

CIE 

∆E 

CMC 

∆E 

17 -1,24 0,18 -0,38 -0,37 -0,20 1,31 0,67 

23 0,28 -0,01 -0,14 -0,14 0,01 0,32 0,18 

5 1,33 -0,07 0,77 0,77 0,09 1,54 0,90 

16 -1,21 0,15 -0,11 -0,10 -0,15 1,23 0,55 

15 1,85 -0,17 0,67 0,66 0,19 1,98 1,00 

20 -0,05 0,12 -0,13 -0,12 -0,12 0,18 0,21 

12 0,67 -0,07 0,06 0,06 0,07 0,68 0,29 

40 0,64 -0,08 0,62 0,62 0,10 0,90 0,64 

46 2,40 -0,13 1,08 1,07 0,16 2,63 1,40 

11 0,74 -0,11 0,03 0,03 0,11 0,75 0,34 

Genomsnitt 0,541 -0,019 0,247 0,248 0,026 1,152 0,618 
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Bilaga 4 Grafer över ∆ECMC 
I Figur 18 till Figur 26 visas en graf för ∆ECMC per efterbehandlingskombination.  

 

Figur 18. Färgskillnad till följd av MEGASOFT. 

 

 

Figur 19. Färgskillnad till följd av KNITTEX. 

 

 

Figur 20. Färgskillnad till följd av kalandrering. 
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Figur 21. Färgskillnad till följd av MEGASOFT + KNITTEX. 

 

 

Figur 22. Färgskillnad till följd av MEGASOFT + KNITTEX + kalandrering. 

 

 

Figur 23. Färgskillnad till följd av MEGASOFT + kalandrering. 
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Figur 24. Färgskillnad till följd av KNITTEX + MEGASOFT. 

 

 

Figur 25. Färgskillnad till följd av KNITTEX + MEGASOFT + kalandrering. 

 

 

Figur 26. Färgskillnad till följd av KNITTEX + kalandrering. 
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Bilaga 5 Mikroskopbilder 
Samtliga bilder från mikroskopiering visas i Figur 27 till Figur 35.  

 

Figur 27. Referens mot MEGASOFT. 

 

 

Figur 28. Referens mot KNITTEX. 

 

 

Figur 29. Referens mot kalandrering. 
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Figur 30. Referens mot MEGASOFT + KNITTEX. 

 

 

Figur 31. Referens mot MEGASOFT + KNITTEX + kalandrering. 

 

 

Figur 32. Referens mot MEGASOFT + kalandrering. 
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Figur 33. Referens mot KNITTEX + MEGASOFT. 

 

 

Figur 34. Referens mot KNITTEX + MEGASOFT + kalandrering. 

 

 

Figur 35. Referens KNITTEX + kalandrering.
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