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Du har precis kommit in efter en fotopromenad, tror dig ha några 
hyggliga bilder på minneskortet och jublar när du tankat över fi-
lerna till datorn och går igenom dem på skärmen. Men jobbet är 
fortfarande bara halvklart. Färgerna behöver fortfarande fixas till 
innan du kan skicka iväg bilderna för utskrift. 
text Amy Lagerman foto Calle Rosenqvist
photoshopexpert Eva-Teréz Gölin

E va-T E r é z  G ö l i n  j o b b a r  med digital bildbehandling, 
fine art-utskrifter, digital färghantering på Projektor 
Utbildning och är dessutom lärare i bildbehandling 
på bland annat Mittuniversitetet och Fotoskolan 
Stockholm. Hon är Photoshopexperten som pro-
ducerar bilder till utställningar och böcker åt många 
av Sveriges största fotografer.

I den här fotoskolan som handlar om hur du 
får lite mer fart i färgbilderna är hon den självkla-
ra läraren. Givetvis är det bra att göra så mycket 
av jobbet direkt i kameran, men den där lilla extra 
touchen i ett bildbehandlingsprogram är i princip 
oundviklig.
Varför?
–  För att kameran inte ser det vi människor ser och 
därför inte kan pricka in den verklighet vi vill fånga, 
säger Eva-Teréz. Det måste vi göra själva, i efter-
hand, för att få bort färgstick och lägga på skärpa.

I den här skolan har Eva-Teréz använt sig av 
Photoshop cs5 installerat på en Mac. Principerna 
är desamma för de flesta bildbehandlingsprogram-
men, men kommandona skiljer sig åt.

När det handlar om digital bildbehandling finns 
några viktiga kom-ihåg att ha i bakhuvudet. Tänk 
på bakgrunden – också. Om du ger en fjärran bak-
grund för mycket intensitet i färgen kommer den 
direkt att stjäla uppmärksamheten från förgrunden. 
Den kommer för nära. Och välj bildbehandling i 
enlighet med motivet. 

Följ Eva-Teréz arbetsflöde i exempelbilden med 
brudparet och testa sedan på dina egna bilder.

Originalfilen öppnas i Camera Raw. Eva-Teréz bru-
kar göra en grundinställning direkt när hon öppnar 
en bild i Camera raw. Först ställer hon svärtan till 
mellan 0-2 i stället för grundinställningen 5. Där-
efter ändrar Eva-Teréz kurvan till Linjär (Linear) 
under fliken Tonkurva (Tone Curve)  - detta då varje 
bild behöver en egen kurva. Slutligen minskar hon 
brusreduceringen under Detaljer (Detail i den engel-
ska versionen) från grundinställningen 25.  1   2 

Om partier i bilden är utfrätta kan man dra ner ex-
poneringen alternativt dra upp reglaget för Åter-
ställning (Recovery). På detta sätt plockar Eva-Teréz 
fram detaljerna i himlen. Men det gäller att inte dra 
för mycket i reglagen. Om du drar för mycket reco-
very blir bland annat hudtonerna platta och grå. Var 
lika varsam när du korrigerar reglaget Fyllnadsljus 
(Fill Light) som ljusar upp mörka partier i bilden. Jus-

tera i stället bildens ljus genom att dra upp reglaget 
som heter Intensiteten (Brightness). 

Eva-Teréz brukar inte använda kontrastreglaget 
utan låter det stå kvar på 25 och föredrar att jus-
tera kontrasten med kurvan. 

Reglaget som kallas för Lyster (Vibrance) förstär-
ker färgtonerna – men använd effekten med måtta. 
Bakgrundsdetaljer förlorar sitt skira avståndsdis om 
färgerna skruvas upp för hårt.

Ha särskild uppsikt över hudtonerna så att ansiktet 
och händerna inte blir för röda, särskilt om du som 
i det här exemplet fotograferat bakom en grön växt. 
Kameran tycker då att ljuset är grönt och missar på 
vitblansen. För att göra en första korrigering använ- >
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der Eva-Teréz Vitbalansverktyget (White Balance 
Tool). Pipetten med rätt namn ligger uppe i verk-
tygsmenyn. En vit detalj i bilden väljs ut. Klick.  Bil-
dens vitbalans justeras. Om den förändras radikalt 
var vitbalansen helt galen från början. Fast ofta är 
de vita partierna inte helt neutralt vita, varför man 
kan behöva göra en ytterligare finjustering med 
hjälp av reglaget Temperatur (Temperature) i fönstret 
till höger.

Nu är grundinställningarna justerade så långt det 
är möjligt i Camera raw. Öppna bilden i Photoshop 
som ett Smart objekt (under fönstret som heter Al-
ternativ för arbetsflöde (Workflow Options)  3  finns 
en box som klickas i). Fördelen med att öppna bil-
den som ett smart objekt är att man när som helst 
kan återgå till Camera Raw och ändra i grundin-
ställningarna.

Eva-Teréz öppnar därefter Lager-paletten (om den 
inte kommer upp automatiskt hittar du den under 
menyn Fönster). Därefter är det dags att skapa ett 

justeringslager. Symbolen som ser 
ut som en cirkel med en svart och 
en vit halva heter Skapa ny fyllning 
eller justeringslaget (Create new fill or 
adjustment layer) – hon klickar på den 
och välj Kurvor (Curves). Här ställs 
kontrasten in samtidigt som bilden 
ljusas upp. Bilden ska kännas ljus 
och somrig  4 .

Eva-Terézöppnar ett nytt justeringslager för Kurvor 
(Curves) och gör en nedmörkning av mellantonerna 
med kurvan. Hon inverterar lagermansken och må-
lar med penseln på tallbarren: målet är att dämpa 
de gröna partierna som lysts upp av blixten.

Det är dags att ändra den gröna färgen så att den 
blir mera smutsigt och mindre karamellfärgad.

Ytterligare ett nytt justeringslager av typen Se-
lektiv färgändring (Selective color) öppnas. Eva-
Teréz väljer gröna färger och dra upp magentan 
tills tallbarren har fått en mer naturlig dov grön ton.

Voilà! Bilden har nu lite mer umpf i färgerna i och 
med att Eva-Teréz gjorde en kontrasthöjning. De 
flesta bilder behöver nämligen lite extra kontrast. 
Men man bör vara varlig. Om man höjer kontras-
ten för mycket kan man få en överdriven färgmätt-
nad vilket sällan ser naturligt ut. Genom att dra 
ner färgmättnaden i förgrundens tallbarr kommer 
brudparet att sticka ut lite extra.

Som slutfinish ska Eva-Teréz mörka ner brudens 
hand och ljusa upp parets ansikten lite extra. Hon 
öppnar ett nytt lager för Kurvor (Curves) och drar 
ner kurvan, vilket innebär att bilden mörkas. Lager-
masken inverteras så att den blir svart och därefter 
målar hon fram handens detaljer med penseln  5 . 
På samma sätt öppnar hon ett nytt justeringslager 
och genom Kurvor (Curves) och ljusar ansiktet något 
genom att dra upp kurvan. Hon inverterar masken 
och målar med penseln på ansiktet. 
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Bra att veta. Om du skulle upptäcka att du överdrivit 
något i grundinställningen kan du dubbelklicka på 
grundbilden som då öppnas upp på nytt i Camera 
Raw. Men tänk på att om du justerar till exempel 
ljusheten för mycket i Camera Raw så kanske jus-
teringslagerna inte längre stämmer. Det bästa är att 
vara så noggrann som möjligt redan från början.  
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Ta poäng på bildbehandlingen
Tar du dina bilder på allvar vill du säkert göra mesta möjliga med 
dem. För att hjälpa alla fotografer med ambitioner drar nu Mitt-
universitet igång tre distanskurser i bildbehandling – Digitalbild 
A, Digitalbild B, och inom kort, Digitalbild C.

aT T  j o b b a  m E d  justeringslager är en mycket effektiv 
metod som låter bildbehandlaren göra det mesta av 
alla nödvändiga färg- och kontrastjusteringar. Men 
det är inte bara att smacka upp ett lager och dra lite 
grann i kurvorna på måfå. För att få bästa möjliga 
resultat krävs både känsla, kunskap och ett vaksamt 
öga. Helst ska dessutom den omgivande miljön vara 
neutralt grå - gärna målad i kulören ncs 3000-5000 
och belyst av speciella lysrör med en färgtempera-
tur på 5000 Kelvin och högt ra-värde. Skärmen bör 
dessutom av god kvalitet och nyligen kalibrerad.

Fast även om du inte är beredd att gå så långt 
som att du målar rummet jämngrått kommer du 
alltså långt bara genom att lära dig jobba med jus-
teringslager.

Svenska Fotografers Förbund (sff) har länge 
erbjudit en auktorisationskurs i digital bildleverans 
som Stefan Ohlsson på Projektor Utbildning och 
Hasse Sundqvist ansvarat för. Men kursen är av-

ancerad och ganska tuff, och det är långt ifrån alla 
som slutför den. Den har tidigare hållits under ett 
antal träffar i Stockholm, men blir nu en heldistans-
kurs vid Mittuniversitetet. Därmed blir det lättare 
för fotografer runt om i landet att delta.

d i G i Ta l b i l d  a är en distanskurs som drar igång hös-
ten 2011. Sista anmälningsdatum var 15 april, men 
det skadar inte att anmäla sig i efterhand – det kan 
finnas reservplatser. Kursen går på halvfart under 
10 veckor och ger 7,5 högskolepoäng. Under dessa 
veckor ska studenterna gå igenom åtta lektioner à 
2-3 timmar. I samband med lektionerna får delta-
garna diverse uppgifter. Eva-Teréz Gölin är en av 
flera lärare som kommer att visa hur uppgifterna 
ska lösas, men det är ändå en bra idé att skaffa en 
erfaren fotograf som mentor. Efter kursen känner 
studenterna till hur man jobbar i lager och har gått 
igenom grunderna i Camera Raw, färghantering 
och lite om att metatagga sina bilder, med mera.

Digitalbild A kommer att gå både på vår- och 
höstterminen.

d i G i Ta l b i l d  b har Stefan Ohlsson ansvarat för på 
Mittuniversitet sedan 2007, vilket mer eller min-
dre motsvarar den gamla auktorisationskursen som 
Stefan höll på sff. Det är en fortsättningskurs på 
Digitalbild A. Här jobbar deltagarna vidare med 
grundmomenten och tittar närmare på Camera 
Raw. Dessutom går Stefan igenom hur man ställer 
bilder, mer avancerade masker, mer om skärpning, 
mer om hur man anpassar bilderna för tryck samt 
hur man löser problem i bilder.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen, men 
innan dess är det övningar som ska göras. Kursen 
går endast på höstterminen.

F ö r m o d l i G E n  ko m m E r  äv E n  en C-kurs att dyka upp i 
kurskatalogen framöver, där deltagarna får lära sig 
om cmyk och ännu mer om färganpassat flöde och 
skärmkalibrering. Kursen ska leda fram till ett pro-
jektarbete – en bok eller en utställning – så arbets-
materialet måste vara skapat innan kursen börjar. 
C-kursen ska troligen endast gå under vårterminen.

Det är tänkt att det ska vara möjligt att jobba 
under tiden man läser kurserna, men det är klokt 
att redan från början reservera åtminstone en dag i 
veckan för studierna. Annars blir det tufft att hinna 
gå igenom webb-tv-avsnitten, plugga in kurslittera-
turen och ta till sig uppgifterna.  

För mer information om kurserna, läs på www.miun.se.
Om du vill se smakprov på A-kursen kan du gå in på www.profiler.
nu/utbildning/kursdokumentation

Från och med höstterminen 2011 är det 
möjligt att lära sig om digtal bildhanter-
ing via distanskurs på Mittuniversitetet 

FOtO: SAndrA PetterSSOn 


