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2
Bildstorlek
Begreppet bildstorlek kan innebära olika saker. Dels bildens fysiska storlek, 
utskriven och klar, mätt i höjd × bredd, dels bildens storlek i pixlar per tum, 
dels bildens filstorlek dvs. hur stort utrymme den tar på hårddisken. Det är 
viktigt att du har förhållandet mellan pixelstorlek, upplösning och filstorlek 
helt klart för dig, annars får du gå tillbaka till grundboken och repetera kapitlet 
Digitala bilder. 

1.  Med en bild öppen, klicka 
på Bild, Bildstorlek och 
denna dialogruta öppnas. 
Här anges antalet pixlar i 
bredd och höjd. Bilden i 
exemplet består alltså av 
600 × 400= 240 000 pixlar 
vilket är en del. Den får 
alltså plats på bildskärmen 
i 100 % storlek. Filstorle-
ken är 703,1 kb vilket visas 
högst upp.

I rutan märkt Dokumentstorlek visas hur stor bilden blir vid utskrift dvs. på 
papper samt utskriftsupplösning. Den angivna upplösningen är 130 pixlar/tum 
vilket är onödigt högt för visning på bildskärm, men helt OK för utskrift/tryck.

Symbolen som ser ut som en kedja innebär att höjd och bredd är kopplade, så 
ändrar du höjden ändras bredden proportionellt. Denna symbol visas eftersom 
rutan Bibehåll proportioner är bockmarkerad. Tar du bort bockmarkeringen 
kan höjd och bredd ändras individuellt.
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Tar du bort bockmar-
keringen i rutan Ändra 
bildupplösning och 
bestämmer dig för att 
bilden utskriven ska 
vara 10 centimeter bred 
kommer dialogrutan att 
se ut så här, se höger.

Filstorleken ändras inte, 
men upplösningen ökade 
avsevärt när bilden 
gjordes mindre till 
ytan. Detta innebär att 
det totala antalet pixlar 
bibehålls (240 000) men bilden kommer att skrivas ut i mindre  
storlek (10 × 6,67 cm) och med högre kvalitet. 

2.  Klicka på knap-
pen Avbryt och 
öppna dialogrutan 
igen. Om vi nu 
låter rutan Ändra 
bildupplösning 
vara förbockad 
och ändrar bildens 
bredd till 10 cm så 
kommer dialogru-
tan att se ut så här.

Filstorleken har nu änd-
rats till 511,8 kb, den 
tidigare filstorleken står 
inom parentes. 

Lägg märke till att upplösningen fortfarande är 130 pixlar/tum.

Om vi nu återgår till den ursprungliga dialogrutan och ändrar upplösningen 
till 150 vad händer då? Filstorleken kommer att öka, se exemplet högst upp på 
nästa sida. Från 703,1 kb till 936,6 kb, liksom antalet pixlar naturligtvis men 
utskriftsstorleken blir oförändrad.

Men hur kan Photoshop bara öka upplösningen så där utan vidare? 
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Det sker genom att programmet 
använder en interpolations-
metod för att lägga till nya 
pixlar (eller ta bort pixlar om 
du minskar upplösningen). Det 
finns flera olika interpolerings-
metoder varav den förvalda 
Bi-kubisk är bäst (men långsam-
mast). För bästa resultat bör du 
vid förstoring av en bild välja 
alternativet Bikubisk mjukare
och vid förminskning Bikubisk 
skarpare för att behålla bildens 
detaljer. 

När du ändrar bildupplösningen (det 
gäller både när du ökar eller mins-
kar) blir utskriftskvaliteten sämre 
eftersom de pixlar som läggs till eller tas bort beräknas på ett ungefär. Du kan 
förbättra utskriftskvaliteten genom att avmarkera rutan Ändra bildupplösning. 
Då behålls det ursprungliga antalet pixlar men bilden blir vid utskrift givetvis 
mindre, mätt i centimeter. 

´ Bli inte lurad av att bilden kan visas mycket stor på bildskärmen medan   
utskriftsformatet kanske bara är 10×15 cm. Din bildskärm visar i bästa   
fall ca 95 pixel/tum och har du läst in bilden med upplösningen 300 dpi   
innebär det att bildskärmen måste visa bilden mer än tre gånger så stor   
som den verkligen är för att alla pixlar ska få plats på skärmen.  

Till vänster visas dialogrutan för den öppna bilden med upplösningen 130 pixlar/
tum (på din skärm visas antagligen andra värden). Samma bild till höger, men med 
upplösningen ändrad till 300 pixlar/tum. Lägg märke till storleksförändringen i 
centimeter. Filstorleken är naturligtvis samma.

eftersom de pixlar som läggs till eller tas bort beräknas på ett ungefär. Du kan 
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Sammanfattning
Du försämrar alltid bildkvaliteten när du ändrar det totala antalet   •
pixlar i bilden.

Bilder som ska visas på bildskärm kräver låg upplösning, 72 pixlar/tum är •
standard (visserligen klarar en bildskärm ansluten till en PC lite högre upp-
lösning än så [ca 95 pixlar/tum] men du vill kunna visas dina bilder även 
för Macanvändare?). Högre upplösning än så kommer aldrig att synas, utan 
tar bara plats och tid (för nerladdning).

En bild som du sänkt upplösningen på blir gärna suddig. Botemedlet heter •
filtret Oskarp mask.

Tänk alltid efter: Var ska bilden användas? På bildskärm eller skrivas ut/•
tryckas? Skannar du in bilden, skanna in den i den storlek den ska ha i 
dokumentet! Det är användningsområdet i första hand och ev. storleksför-dokumentet! Det är användningsområdet i första hand och ev. storleksför-dokumentet! Det är användningsområdet i första hand och ev. storleksför
ändring i andra hand som avgör vilken upplösning bilden skall ha. 
Ska bilden skrivas ut på papper använder du formeln:

Inläsningsupplösningen = Rastertätheten gånger 2 

Exempel: Ska du skriva ut på en vanlig laserskrivare har den en rastertäthet på 
ca 80 linjer/tum. Den upplösning du ska använda vid skanning blir då 80 ×2 = 
160 punkter/tum. Högre upplösning än så är bara att ”elda för kråkorna”.

1. Öppna övningsbilden Regatta.jpg.

´ Pekar du på filnamnet i namnlisten i en öppen bild visas sökvägen, bild-  
format och bildläge vilket kan vara värdefullt!

Denna bild är för stor för att skrivas ut på ett 
stående A4-papper. (Jo, på ett liggande A4 får 
den plats, men du vill ha den på ett stående 
A4!) Du ska ändra storleken så att bilden blir 
20 cm bred.

2. Välj Bild, Bildstorlek och gör de nödvän-
diga ändringarna. Klicka på knappen OK.

3. Välj Arkiv, Skriv ut och kontrollera att det 
ser ut som i bilden till höger.

4. Stäng dialogrutan genom att klicka på 
knappen Avbryt. 
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Bildens utskriftsstorlek via statusraden
Det snabbaste sättet att se bildens utskriftsstorlek är att använda statusraden. 
Denna finns längst ner i bildfönstret, se exemplet nedan. 

Längst till vänster i statusraden får du information om vilken förstoring bilden 
visas i. Du kan ändra visningsstorlek genom att skriva in önskat värde direkt i 
rutan och trycka Enter. Ett bra komplement till förstoringsglaset.

I exemplet ovan står det Dok: 2,61M/2,61M. Den första siffran är bildens filstor-
lek om den är gjord till ett lager. Den andra siffran är filstorleken om bilden 
består av flera lager. Exempelbilden består alltså av ett enda lager eftersom 
siffrorna är samma.

För att visa filstorlek eller annan bildinformation som kan vara intressant 
klickar du på den svarta pilspetsen och väljer Visa visas en meny, se följande 
bild. Det alterna-
tiv du väljer visas 
i statusraden. Du 
kan t.ex. se vilken 
Dokumentprofil 
som används och 
hur mycket Virtuellt 
minne du har till för-
fogande.
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