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Färgrymd 

Vad är egentligen en färgrymd? 

Digitala enheter (tex skärmar, skrivare, scanners) kan inte återge alla färger som det 
mänskliga ögat kan uppfatta. En enhets färgrymd berättar vilka färger just den enheten 
kan återge. 

Det här innebär att exempelvis ”100% grön” kan betyda olika saker på olika enheter. Den 
maximalt gröna som din skärm kan återge är inte densamma som den maximalt gröna din 
skrivare kan återge. Ett annat sätt att säga samma sak är att enheterna har olika grundfärg 
för grön. 

För att inte bildens utseende ska ändras mellan olika enheter behövs därför en 
arbetsfärgrymd. Som enheterna kan använda för att kommunicera.

De två vanligaste arbetsfärgrymderna är sRGB och Adobe RGB. Alla enheter kommer att 
förstå vad exempelvis ”100% grön i sRGB” betyder. Med information om färgrymden kan 
enheter på ett korrekt sätt översätta ett digitalt färgvärde till en faktisk, riktig färg.

Större behöver inte vara bättre 

Adobe RGB är en större färgrymd än sRGB och innehåller således fler möjliga färger. 
Därför kan man lätt tänka att Adobe RGB borde vara ett bättre val än sRGB. Men så är 
inte alltid fallet. 

Vilken färgrymd du har arbetat i finns lagrat ihop med bildfilen. Det är emellertid inte säkert 
att mottagarsidan läser och förvaltar den informationen. De flesta webbläsare läser 
exempelvis inte av färgrymden, utan förutsätter att din bild är i sRGB. Det innebär att en 
bild som du sparat i Adobe RGB inte kommer att återges korrekt på webben.
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Så väljer du rätt färgrymd för rätt ändamål 

Valet av färgrymd beror alltså på hur bilden ska användas i nästa led. Använd följande 
grova indelning som vägledning:

sRGB skickar du till…
• Webb
• Enklare fotolabb
• Privatpersoner
• Tidningar
• När du inte vet hur bilden kommer att användas

Adobe RGB skickar du till…
• Tryckerier
• Färgkompetenta fotolabb
• Färgkompetenta tidningar
• När det uttryckligen har efterfrågats

Ett annat sätt att uttrycka det är följande grova tumregel:

Skicka sRGB till bildovana personer, Adobe RGB till bildvana personer.

Det innebär exempelvis att du mycket väl kan välja Adobe RGB när du skickar till tidningar, 
om du är trygg i att mottagaren är kunnig.

Svartvita bilder är ett litet specialfall. Vilken färgrymd du väljer är inte lika avgörande, men 
sRGB är det rekommenderade valet.

sRGB vs Adobe RGB 

Det kan vara bra att fundera lite över för- och nackdelarna med sRGB respektive Adobe 
RGB.

sRGB 

Fördel: Minimerar risker. Funkar bra i alla situationer.
Nackdel: Riskerar att kasta bort färger i onödan.
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Adobe RGB 

Fördel: Kan återge fler färger än sRGB
Nackdel: Bilden riskerar att återges inkorrekt i vissa situationer.

Överskatta inte betydelsen av fler färger 

Adobe RGB kan som sagt återge fler färger än sRGB. Det har fått många att bara vilja 
hoppa över till sRGB i absoluta nödfall. Att kasta bort färger låter ju korkat.

Det du ska komma ihåg då är att skillnaden ofta är minimal eller till och med obefintlig. Det 
är bara vissa intensiva färgnyanser det handlar om. I en överväldigande majoritet av fallen 
kommer dina bilder se precis lika bra ut i sRGB. Så var trygg i att priset du betalar för att 
välja det säkrare alternativet sRGB är mindre än vissa vill göra gällande.

När färgrymden är specificerad 

Om mottagaren du ska leverera till, uttryckligen ber om en viss färgrymd ska du förstås 
uppfylla detta. Var då medveten att du utöver de två vanliga färgrymderna kan få andra 
önskemål, exempelvis ColorMatch RGB, eciRGB v2 eller Display P3. 
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Filformat 

Valet står nästan alltid mellan JPEG och TIFF 

Fotografiska bilder bör levereras i antingen JPEG-format eller TIFF-format. En enkel 
tumregel är följande:

JPEG skickar du till bildovana personer, TIFF skickar du till bildvana personer.

Skillnaden mellan JPEG och TIFF 

JPEG 

Ger små bildfiler, men komprimeringen är förstörande. Du väljer själv hur mycket kvalitet 
du är beredd att offra för att få mindre filer. Betydelsen av hög kvalitet är emellertid  
överskattad, se nedan.  

TIFF 

Ger större filer, men komprimeringen (välj alltid LZW) är icke-förstörande. Kvaliteten är 
med andra ord 100% intakt, jämfört med originalet.

Lämplig JPEG-kvalitet är 80% 

En bra utgångspunkt är att spara dina JPEG-filer med kvaliteten 80% (eller 10 när skalan 
är 0-12).

Varför inte 100%? Jo, det ger betydligt större filer utan någon synbar kvalitetsvinst. Att 
spara med maximal JPEG-kvalitet är alltså alltid onödigt.

Utskrifter är väldigt förlåtande 

80% är i själva verket ett värde som ger god säkerhetsmarignal. Om du sparar samma bild 
i 100% respektive 40% kommer du inte se någon skillnad på utskrifter. Men genom att 
välja 80% ger du också bilden utrymme att förstoras digitalt utan att defekter från JPEG-
komprimeringen blir synliga. 
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Anledningen till att kvalitetsinställningen ofta överskattas är att kvalitetsförluster är synliga  
när du zoomar in kraftigt i bilden. Men i praktiken, på normalt betraktningsavstånd, är 80% 
alltid mer än tillräckligt.   

Bitdjupet bör i stort sett alltid vara 8 

Om bilderna du ska skicka är leveransklara finns det aldrig någon anledning att välja ett 
annat bitdjup än 8 bitar.

Bilder med bitdjupet 16 bitar ger bara en fördel om bilden ska bildbehandlas kraftigt i nästa 
steg. 

Jpeg har idag inte stöd för annat än 8 bitar. Blir du ombedd att skicka 16 bitar är det 
således TIFF som gäller.

Andra filformat du kan stöta på   

För fotografiska bilder står valet nästan alltid mellan JPEG och TIFF, men det finns 
situationer där andra format kan komma i fråga. Du kan exempelvis bli ombedd att skicka i 
Photoshops PSD-format eller i PDF-format.

I vissa specialfall på webben kan du också behöva använd PNG-formatet, exempelvis för 
att bibehålla transparens.
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Upplösning 

Upplösning kan betyda flera saker 

Det råder en hel del förvirring kring begreppet ”Upplösning”. Ordet används både när man 
talar om hur många pixlar en bild innehåller, alltså pixelmängden, samt hur tätt de ska 
packas ihop när en bild ska ut på papper, alltså pixeltätheten (ppi).

Om du bara kan hålla isär pixelmängd och pixeltäthet kommer begreppet upplösning att bli 
mycket enklare att förstå.

Pixelmängden är det viktigaste när du levererar bilder 

Din huvuduppgift som bildleverantör är alltid att skicka med bilder med tillräckligt stor 
pixelmängd.

Det är antalet pixlar som bestämmer hur hög kvalitet din bild har. Det är antalet pixlar som 
bestämmer hur bra din bild kan skrivas ut. Det är antalet pixlar som avgör hur högupplöst 
din bild är.

Pixeltätheten är betydelselös tills bilden ska ut på 
papper 

Ppi-värdet, dvs pixeltätheten (eller utskriftsupplösningen), är bara en siffra så länge din 
bild är digital. Den berättar bara hur tätt pixlarna ska packas när bilden väl ska ut på på 
papper. Tills dess är den betydelselös och påverkar inte bildens kvalitet.

En bild som publiceras på webben kan ha vilket ppi-värde som helst.

Bildbeställare rör ofta ihop begreppen 

Det är inte ovanligt att bildbeställare har missförstått begreppet upplösning. Du som 
bildleverantör bör vara medveten om att det alltid är pixelmängden som är nyckeln, även 
om beställaren efterfrågar något annat.
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Några vanliga misstag som beställare kan göra 

De ber om ppi för webb-bilder
Pixeltätheten har bara med utskrifter att göra. Det är alltså helt betydelselöst vilket ppi-
värde en bild som ska hamna på webben har. Du behöver istället veta hur stor bilden ska 
vara i antal pixlar.

De anger bara ppi
En tidning kan säga åt dig att skicka bilden i 300ppi. Enbart den informationen säger 
ingenting. Du behöver också vet hur stor bilden ska vara i fysiska centimetrar (alternativt i 
antal pixlar). Annars är det återigen bara en siffra.

Ibland kan det förstås vara underförstått hur stor bilden ska vara. Kanske vet du att den 
ska vara 300ppi och täcka en halvsida exempelvis. Då behövs ingen ytterligare 
information. 

De säger dpi istället för ppi
Dpi står för dots per inch och ppi står för pixels per inch. Ibland blandas de samman. Blir 
du ombedd att skicka med ett visst dpi-värde kan du vara säker på att beställaren 
egentligen menar ppi. Att vara språkpolis och påpeka detta är inte nödvändigt så länge du 
själv vet vad som efterfrågas.
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Skärpa 

Undvik överskärpning till varje pris 

Det finns en viktig tumregel att ha i åtanke när du förbereder dina bilder för leverans:

Hellre underskärpt än överskärpt

Överskärpta bilder kan bli riktigt fula. Underskärpta bilder däremot ser ju nästan lika bra ut 
som perfekt skärpta bilder. Välj därför alltid det försiktigare alternativet om du väljer mellan 
två.

Kommunicera när du kan 

En stor orsak till att bilder blir överskärpta är att det sker ytterligare skärpning när du har 
lämnat ifrån dig bilden. Fotolabb och vissa tidningar är exempel på situationer där bilden 
ofta skärps före publicering.

Har du med kunniga beställare att göra bör du därför kommunicera kring skärpan. Fråga 
hur mottagaren föredrar att du hanterar skärpan och vad som kan komma att ske i nästa 
steg.

Har du en okunnig mottagare är det svårt att få bra svar på dina frågor. Då är det säkrast 
att välja en försiktig skärpa, företrädelsevis Lightrooms skärmskärpa med mängden 
standard.

Bilder som ska användas till flera ändamål 

Idag är det väldigt vanligt att samma bild ska publiceras på flera ställen, exempelvis både 
på webben och i tryckt material. Då bör du använda Lightrooms Skärmskärpa med 
mängden Standard. Detsamma gäller om du är osäker på hur bilden kommer att 
användas. 
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Metadata 

Skicka med relevant information 

Metadata bakas in i bildfilen och ger information om bilden. Det kan handla om 
kameradata, tidpunkt då bilden skapades, etc. När det gäller leverans ger metadata dig en 
chans att inkludera relevant information till mottagaren.

I ett allmänt fall gör du klokt i att ange och inkludera Copyright- och kontaktinformation. 
Alltså information om vem du är och hur bilden får användas.

I Lightroom kan du jobba enkelt med metadata genom att skapa mallar som du applicerar 
på dina bilder. På så sätt slipper du ange dina kontaktuppgifter explicit varje gång. 

Utnyttja filnamnet 

Bildens metadata syns bara i vissa program och risken är stor att bildovana personer inte 
ser eller läser informationen som finns där. Därför är det en god idé att ge dina filer ett 
beskrivande filnamn. Inkludera exempelvis vad du som fotograf heter, vad bilden 
föreställer och hur den ska användas (tex webb eller print)  

Metadata är ingen garanti 

Kom ihåg att metadata inte är någon juridisk garanti. Uppstår en tvist bör du förstås ha ett 
vanligt avtal att peka på. Att inkludera copyrightinformation är bara sätt att göra det extra 
tydligt. 

Var också medveten om att vissa webbtjänster avlägsnar all metadata när en bild laddas 
upp på nätet.  


