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Hur förbättra digitala bilder?

I ett bildbehandingsprogram kan du förbättra bilden och få den mer 
tilltalande. I princip kan du förändra allt i ett digitalt foto eftersom 
varje pixel kan ändras. Men eftersom fotot innehåller miljontals 
pixlar skulle det bli mycket omständigt. Dels kan man förbättra 
hela bilden genom att rotera, beskära, ändra ljus och kontrast, 
dels kan man förändra små detaljer som att ta bort röda ögon och 
blemmor, göra tänderna vitare eller ta bort ett störande föremål i 
bakgrunden.
Alla bilder vinner på bearbetning i ett bildprogram. Den inne-
håller fyra steg för att förbättra bilder:

 � Beskär
 � Korrigera exponering
 � Förbättra eller ta bort detaljer
 � Ge bilden bättre skärpa

Bild 33–1. Roteraochändravisningsstorlek
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Rotera och beskär fotografier
Många fotografier vinner på att beskäras, för att tydligare fram-
häva motivet. En anledning kan också vara att man vill ändra 
bildens format. Digitalkamerornas standard-format har pro-
portionerna 4:3 medan pappersbilder ofta har 3:2. Kanske vill 
du använda passbildsformatet 4:5.

Alla bildprogram kan rotera bilden ett kvarts varv. En del pro-
gram kan rotera en godtycklig vinkel. Ett foto kan ha blivit 
snedvridet - då måste du först rotera bilden så att  horisonten 
i motivet hamnar rätt. Det ger vita hörn i kanterna som sedan 
måste beskäras bort. 

Korrigera exponeringen
Ett vanligt resultat av felaktig exponering är att bilden blir 
antingen för mörk (underexponering) eller för ljus (överexpo-
nering). I någon mån kan du kompensera dessa problem i ett 
bildbehandlingsprogram. Vissa har tom en snabbfix för att lösa 
det.

Förbättra färger
Man märker ofta att förändringar i ljusstyrka och kontrast också 
löser färgproblem. Speciellt märks detta i Photoshop Elements 
funktion Auto Nivåer, se mer sidan 37-14. 

Färgtemperatur
Ljus ger upphov till olika färg, eller temperatur vid olika tider 
på dygnet. Om du ställer in värdet på färgtemperaturen till 
omkring 5 000 K (Kelvin) kommer färgsättningen att ge ett 
intryck av varmt solljus. 6 500 K ger dig en eftermiddag under 
blå himmel med dess något kallare färger. Dessa förändringar 
kan korrigera färgfel som kan uppstå om du fotograferar med 
en digitalkamera med felaktig inställning av vitbalansen, eller 
med en automatisk vitbalans som inte riktigt hänger med i små 
förändringar av ljusförhållandena.

Om du fotograferar inomhus med vanlig belysning som ljus-
källa,  3000K, är det få automatiska vitbalanssystem som lyckas 



	 	
Ändrabildstorlek 33 - 11
kompensera för den orangeaktiga ton som glödlampor ger 
upphov till. 

Förbättra mättnaden
Ibland finns det inte tillräckligt mycket färg i en bild. Då kan 
man öka mättnaden en aning för att öka färgstyrkan i bilden. 
Ökas mättnaden för mycket blir färgerna orealistiskt glödande, 
och digitalt brus och färgplumpar dyker upp. 

Ändra bildstorlek
Ofta behöver man ändra bildens storlek. Här får vi skilja mellan 
två typer av storleksändringar dels bildens fysiska storlek mätt 
i tex cm dels bildens upplösning mätt i dpi som avgör bildfilens 
storlek. Ska bilden skrivas ut på papper är 300 dpi en lämplig 
upplösning, ska bilden endast visas på skärmen räcker 72 dpi.  
För bilder som ska visas på webben eller sändas med epost är 
det också angeläget att minska filstorleken med komprimering 
och använda filformatet jpg.  För att få bästa balans mellan 
storlek och kvalitet har en del program ett särskilt val att spara 
bilder för webben som fixar detta. Ju hårdare du komprimerar 
bilden desto fler detaljer går förlorade. När man förminskar en 
bild försvinner också information, och programmet kommer då 
att räkna ut vilken färg ett område av pixlar ska få när bara en 
pixel får användas.

Vill man göra en stor förstoring av en bild, kan programmen 
göra en sk resampling för att öka antalet pixlar i bilden. Att öka 
upplösningen på bilden ökar inte detaljrikedomen, utan endast 
mängden pixlar. Behöver du en stor utskrift kan du också låta 
skrivaren skala bilden till önskad storlek. Att förstora en bild 

Bild 33–2. Ettpanoramafrånminterassskapatavsexbilder
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blir som regel aldrig speciellt bra, eftersom programmet måste 
beräkna nya pixlar där bilden saknar information.

Bild 33–3. LennartÅsberglyckadesattrepareraettsönderrivetfamiljekort
ganskaväl

Bild 33–4. EttkollagepåBengtgenomlivet


