
Stora guiden om upplösning
Av: Billy Ölvestad
Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som 
väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva termerna 
in i minsta beståndsdel, så att du en gång för alla får rätsida på begreppen.
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DPI eller PPI?
Det finns olika sätt att mäta upplösning, beroende 
på om det är upplösningen på en bild i en dator, 
eller om det är kvaliteten på en utskrift eller ett 
tryck. Vi börjar med att först reda ut begreppen 
om de olika benämningarna. Sedan ger jag lite tips 
om hur man kan jobba, och i slutet finns också ett 
antal enkla formler som man kan använda för att 
räkna mellan dessa värden.

DPI
DPI är det begreppet som folk felaktigt brukar an-
vända i alla sammanhang. DPI är en förkortning 
av ”Dots Per Inch” eller ”Utskriftspunkter per 
tum”, och är alltså ett mått på utskriftskvalitet på 
en skrivare. Man skall INTE använda denna term 
för att beskriva upplösningen i en bild på en dator. 
För detta bör man istället använda termen PPI (se 
förklaring längre fram).

Dessa två termer är alltså två helt olika begrepp, 
och de går INTE att likställa (se beräkningsform-
lerna längre fram).

Det tråkiga är att många programvarutillver-
kare felaktigt benämner upplösningen på en bild 
på skärm med DPI, vilket leder till stor förvirring. 
I Adobes programvaror ( Photoshop,  InDesign, 
 Illustrator) så benämns det dock korrekt som PPI 
(undantaget är nya preflightfunktionen i InDe-
sign, som tyvärr felaktigt använder just DPI).

Måttet DPI talar alltså om hur många utskrifts-
punkter (ungefär ”bläckdroppar”) som skrivaren 
kan klämma in på en tum. Denna upplösning kan 
variera stort beroende på vilket papper och vilken 
skrivare man använder. Samma skrivare kan alltså 
skriva ut med olika punkttäthet beroende på vilket 
papper du stoppar i.

Anledningen till att det är olika för olika papper 
är att ett grovt papper helt enkelt har en struktur 
som kanske inte klarar av den allra finaste utskrifts-
upplösningen, medan ett fint bestruket fotopap-
per klarar en väldigt hög täthet mellan punkterna.

Vilken upplösning som en viss skrivare använ-
der för ett visst papper får man prata med skrivar-
tillverkaren om. Tyvärr har de inte alltid själva så 
bra koll på all data om sina skrivare.

Bläckstråletekniken har dessutom blivit så av-
ancerad idag att man inte alltid kan tala om DPI 
längre, utan snarare får lita på vad skrivartillverka-
ren rekommenderar för upplösningar på bilderna 
(PPI-upplösning alltså).

En bra metod är naturligtvis också att skriva ut 
samma bild i olika upplösningar på samma pap-
per, och avgöra själv var gränsen går.

En fotosättare eller CTP hos ett tryckeri är i 
princip en avancerad laserskrivare som skriver ut, 
antingen på film i en fotosättare eller direkt på 
tryckplåt i en CTP.

I båda fallen så har enheten en extremt hög tät-
het mellan punkterna. I tryck bör man dock istäl-
let använda termen LPI för att beskriva kvalite-
ten (se beskrivning och beräkningsformel längre 
fram).

Vanliga upplösningar
• 720 - 4800 DPI - Fotografisk utskrift på blankt 

bestruket papper. Det sägs att 1200 DPI är 
gränsen för vad mänskliga ögat kan urskilja, så 
varför man skulle behöva mer än så vet jag inte. 
Detta är också anledningen till att skrivartillver-
karna har slutat prata om DPI-talet. Det är helt 
enkelt ointressant, eftersom alla fotoskrivare 
idag klarar 1200 DPI, oftast mer.

• 600 - 720 DPI - Produktionskvalitet för de 
flesta storformatsutskrifter på lite grövre, men 
fortfarande bestruket papper. Detta är också att 
beteckna som ”fin kvalitet” på fotoskrivare, el-
ler ”mycket fin” på laserskrivare (de exakta ter-
merna skiljer sig kraftigt mellan tillverkarna). 
Oftast är det minimal skillnad på detta och fo-
tokvalitet.

• 300 - 600 DPI - Vanlig upplösning för kon-
torsskrivare av lasertyp, när man skriver ut på 
vanligt kopieringspapper.

• 150 - 300 DPI - Sämsta möjliga kvalitet på 
kopiatorpapper. Betecknas oftast som ”utkast” 
i utskriftsmenyerna. Anledningen till att detta 
läge ibland används är att det oftast går otroligt 
snabbt att skriva ut i denna kvalitet. Text bru-
kar inte se nämnvärt sämre ut, men bilder får 
alltid urusel kvalitet.

2/11

MEDIAUTBILDNING.NU 08-38 24 00Stora Guiden om upplösning



För att räkna ut vilken upplösning (PPI) en bild 
skall ha i en dator för att få tillräcklig kvalitet vid 
utskrift använder man en generell formel med en 
faktor av ungefär 4 (se formellistan i slutet av arti-
keln). Det är alltså stor skillnad på DPI och PPI.

PPI
Det är denna term man egentligen skall använda 
när man beskriver upplösningen i en bild, på en 
dator. Begreppet står för ”Pixels Per Inch” och är 
egentligen ett dåligt mått på en bilds kvalitet, ef-
tersom den innehåller en variabel i form av måttet 
tum.

Två bilder kan ha samma upplösning i PPI, men 
ha helt olika kvalitet. För att beskriva detta har jag 
nedan två exempel.

Exempel1

Bild1, Bild med extremt dålig kvalitet

Bild 2, Bild med extremt hög kvalitet

plet med bild 1 (300 PPI) så skulle bildens fysiska 
storlek bli 219x88 cm, alltså drygt två meter bred 
(detta är en panoramabild sammansatt av flera 
småbilder).

Bild 1 ovan består av fyra pixlar. Denna bild har 
rätt dålig kvalitet som de flesta förstår, då man 
inte kan beskriva särskilt många detaljer med fyra 
pixlar. Bilden har här i artikeln en upplösning av 
ungefär 1-2 PPI.

Om jag förminskar denna bild så att den blir 
mikroskopiskt liten, så kan jag dock få ner pixlarna 
i en så liten storlek att det skulle få plats ex.v. 300 
pixlar på en tum (om det fanns 300 pixlar d.v.s.).

Bilden kan då sägas ha en upplösning på 300 
PPI trots att den bara består av fyra pixlar totalt.

Exempel2

Bild 2 består däremot av totalt 268741935 pixlar. 
Om jag ställer in storleken på denna bild så att 
storleken på pixlarna blir lika stora som i exem-

Bilden är naturligtvis kraftigt förminskad i den-
na artikel för att få plats.

Denna bild kan nog sägas ha väldigt hög kvali-
tet, men PPI-talet är alltså samma i båda exempel. 
Allt hänger alltså på hur stor man vill att bilden 
skall vara i tryck eller utskrift.

Upplösningen i PPI är alltså egentligen bara ett 
sorts mått på storleken på pixlarna, och därmed 
också den fysiska storleken på bilden, inte ett mått 
på bildkvalitet.

Megapixel
Detta är ett begrepp som myntats i samband med 
digitalkamerornas intåg, och är egentligen ett 
bättre mått på kvaliteten i en bild, eftersom det 
är oberoende av storleken. Detta värde talar om 
hur många miljoner pixlar (megapixlar) en bild 
innehåller, oavsett hur stora man vill att pixlarna 
skall vara. Man tar helt enkelt reda på hur många 
pixlar det finns i bredd- respektive höjdled, och 
multi plicerar värdena med varandra. Värdet anges 
sedan med antal miljoner pixlar.

Som exempel kan sägas att bild 1 i exemplen 
ovan består av 0,000004 megapixlar och bild 2 
består av ungefär 40,2 megapixlar. Med detta mått 
märks som synes kvalitetsskillnaden mellan de två 
bilderna tydligt.

LPI
Detta är ett mått på kvalitet i tryck. I tryck-
sammanhang så har man hittat på en teknik att 
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 beskriva alla färger med hjälp av endast fyra grund-
färger. Cyan, magenta, gult och svart. Samma fär-
ger används visserligen även vid utskrift i en skri-
vare, men i tryck kan man inte använda samma 
teknik som i en bläckstråleskrivare, eftersom det 
är en fruktansvärt långsam teknik (som dock ger 
en oslagbar kvalitet).

För att få upp hastigheten och därmed antalet 
tryckta exemplar så använder man en teknik där 
man använder olika ”raster” (rader med upprada-
de tryckpunkter) för att återskapa alla färger man 
behöver. Detta raster kan i vissa fall ses med blotta 
ögat, ex.v. i dagstidningstryck, eller ännu tydligare 
på vissa affischer som sitter uppe på busshållplatser 
och andra reklamtavlor lite varstans.

Titta t.ex. på en sådan affisch på väldigt nära 
håll så ser du oftast tydligt rasterpunkterna.

Det är sedan avståndet mellan dessa linjer med 
punkter som avgör kvaliteten.

När det gäller förhållandet mellan linjeraster-
tätheten och papperskvaliteten är det egentligen 
samma princip som vid utskrift. Ett slätt, bestru-
ket papper kan ha tätare mellan linjerna och små 
rasterpunkter, medan ett sämre papper med mer 
struktur kräver ett glesare linjeraster och större ras-
terpunkter för att inte punkterna skall förvrängas 
av pappersstrukturen.

Måttet LPI står för antalet linjer per tum (Lines 
Per Inch) och används oftast bara av personer som 
jobbar i tryckbranschen. Varje rasterpunkt byggs i 
en dator upp av ett antal pixlar, som vid utskrift i 
fotosättare/CTP blir till en tryckpunkt på en plåt, 
som sedan med tryckvalsar färgar in ett papper 
i väldigt hög hastighet. För att beräkna optimal 
upplösning i bilder för tryck använder man en for-
mel med en faktor av 2 (se formellistan i slutet).

I normala fall har tryckerierna en viss felmargi-
nal som de håller sig till, där de testat att kvaliteten 
håller, med två gränsvärden. Absolut lägsta tillåtna 
upplösning och absolut högsta tillåtna upplösning. 
Den optimala upplösningen enligt formeln ligger 
oftast någonstans mittemellan dessa värden. Fråga 
gärna om båda gränsvärdena när du kontaktar 
tryckeriet och håll dig sedan inom dessa värden.

”Total” kvalitet
och interpolering
Det vi inte tagit hänsyn till i ovanstående förkla-
ringar är dock en sak som är viktigare att tänka på. 
Kvaliteten på en bild kan egentligen inte beskrivas 
bara i antal pixlar som bilden innehåller, utan man 
måste också ta hänsyn till hur detaljrik bilden är. 
En detaljrik och skarp bild kan förstoras mycket 
mer utan att det märks än en detaljfattig och sud-
dig bild.

Man kan använda interpolering, alltså ”påhit-
tad” upplösning, för att kompensera för avsakna-
den av tillräckligt med pixlar. Bildbehandlings-
program som Photoshop är idag väldigt bra på 
detta ”gissande”, så länge bilden har tillräckligt 
med detaljer, och är skarp nog.

En väldigt högkvalitativ bild kan alltså oftast 
inter poleras ganska mycket utan att förlora skärpa 
och detaljer. Som exempel kan sägas att en digital-
kamera med 6 megapixel i upplösning och ett 
 väldigt bra objektiv, kan ge en så skarp och detalj-
rik bild att den med hästlängder slår en digital-
kamera med 12 megapixel i upplösning och ett 
dåligt objektiv. När man skall köpa kamera är det 
alltså viktigare att satsa på ett bra objektiv än att 
fixera sig vid upplösning.

Detta går inte att mäta på något sätt, utan man 
får göra en visuell bedömning istället. Detta kan 
naturligtvis vara knepigt om man inte har erfaren-
het, men fråga någon som jobbar med detta, så 
kan de nog hjälpa dig att utvärdera bilden.

En annan sak som naturligtvis också påverkar 
kvaliteten på bilden är belysningen vid fototill-
fället, skärpedjupet och fokuseringen, och vilka 
inställningar man har i kameran i övrigt (expo-
neringen). Dessa attribut är naturligtvis också re-
lativt oberoende av upplösningen.

Filstorlek som mått på kvalitet
Många säger att filstorleken är ett bra mått på 
bildkvalitet. Det stämmer bara om alla bilder du 
jämför är sparade i samma filformat, med exakt 
samma inställningar (komprimering m.m.).

Olika filformat kan ge radikalt olika filstorlekar, 
trots att bilden har i princip samma kvalitet.
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Ibland kan t.o.m. olika inställningar för samma 
filtyp ge olika filstorlek, trots att bilden innehåller 
exakt samma information

I exemplet ovan har vi tre bilder, som alla kan 
anses ha samma kvalitet (samma bild sparad på tre 
sätt, med samma kvalitet):

Betraktningsavstånd
När man skall bedöma om upplösningen i en bild 
räcker till, så bör man också tänka på vilket av-
stånd alstret skall ses ifrån. Är det en affisch som 
skall sitta ex.v. i en busskur eller på en reklamtavla 
vid sidan av vägen, så skall den betraktas på ett 
ganska stort avstånd. I det fallet kan upplösningen 
vara mycket lägre än man tror utan att det märks.

Faktum är att riktigt stora bilder ibland kan be-
höva ett ganska grovt linjeraster vid tryck (se LPI 
tidigare i artikeln) för att det skall bli någon skärpa 
i bilden. Detaljer kan annars falla bort på avstånd, 
och bilden upplevs oskarp. Grovt linjeraster inne-
bär också lägre upplösning.

Streckbild
Förr i tiden var det vanligt att alla loggor sparades 
som streckbilder, d.v.s. en svartvit bild. Det kan 
vara aktuellt med streckbilder än idag, så här är 
vad som gäller då:

Beräkningsformeln för LPI gäller inte här, ef-
tersom bilden kommer att passera tryckeriets RIP 

JPEG i full kvalitet LZW-komprimerad TIFF Okomprimerad TIFF

Streckbild i närbild

i princip obehandlad och köras ut direkt på den 
svarta plåten. Observera att svartvitt betyder att 
bilden bara innehåller två färger, svart och vitt. 
Det finns inga gråskalor, så kantutjämning är inte 
möjlig. Bilden måste oftast ha mycket hög upp-
lösning för att den inte skall bli ”hackig”. Som 
riktvärde brukar man säga minst 800 PPI, även i 
sämsta tryckkvalitet, men fråga tryckeriet vad de 
vill ha.

Tyvärr har många program olika benämningar på 
denna typ av bild. T.o.m. Adobe har olika benäm-
ningar i sina olika program, ibland även på olika 
ställen i samma program, vilket är mycket förvir-
rande.
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Följande benämningar finner man på olika stäl-
len i olika program, och de syftar alla på samma sak:

• Streckbild

• Simplex

• Svartvit

• Monokrom

• Bitmappsbild

• 1-bits bild

Tips för användning
I Illustrator kan man hålla utkik efter PPI-upplös-
ningen i kontrollpanelen (avlånga panelen längst 
upp i programmet). Den visas när man har en bild 
markerad. Den upplösning som visas här är alltid 
s.k. ”effektiv” upplösning, d.v.s. upplösning efter 
skalförändring.

I Photoshop använder man funktionen bild - 
bildstorlek för att bedöma upplösningen i en bild. 
Kryssa ur krysset ”ändra bildupplösning” så att 
Photoshop inte försöker interpolera bilden.

Varken Illustrator eller InDesign kan ”interpo-
lera”, alltså ändra antalet pixlar i en bild. De kan 
bara trycka ihop pixlarna så att de blir mindre, el-
ler dra ut dem så att de blir större. Detta sker ge-
nom att man skalförändrar bilden i programmet.

Om man ökar storleken så minskar upplösning-
en. Om man minskar storleken så ökar upplös-
ningen. Detta gör att man kan skalförändra bilden 
tills den får önskad upplösning, sedan kan man 
bedöma om bilden är stor nog att användas.

I InDesign kan man se både ursprunglig upplös-
ning (innan skalförändring) och effektiv upplös-
ning (efter skalförändring) i informationspanelen 
(fönster - information), eller i länkpanelen. Skriv sedan in önskad upplösning, så räknar 

Photoshop automatiskt ut maximal storlek på bil-
den. Tvärtom kan man också skriva in en önskad 
bredd eller höjd för att räkna ut vad upplösningen 
blir då.

Observera att när krysset ”ändra bildupplös-
ning” är urkryssat så ändrar aldrig Photoshop på 
antalet pixlar i bilden, medan kryssar man i  krysset 
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så utförs en interpolering (pixlar läggs till eller kas-
tas bort).

Om du vill försöka interpolera en bild så väl-
jer du bild - bildstorlek i Photoshop, ser till att 
”ändra bildupplösning” är ikryssat, och väljer se-
dan procent som måttenhet under adelningen 
”dokumentstorlek” alternativt ”pixeldimensio-
ner”. Öka sedan med 10% i taget tills du uppnått 
önskad upplösning för att få bästa möjliga resultat 
(110% och klicka OK). Se till att du använder en 
bi kubisk metod när du gör detta för att resultatet 
skall bli som bäst.

Du kan även välja att visa bildens nuvarande 
upplösning i menyn längst ned i filfönstret, för att 
kunna se när bilden når önskad nivå. Utvärdera 
hela tiden bilden mellan varje interpoleringssteg, 
så att du inte tar i för mycket. Det kan dyka upp 
”artefakter” som ibland liknar JPEG-komprime-
ring, och bilden kan bli suddig. Bilden går då inte 
att interpolera längre.

Denna stegvisa interpolering är ett ypperligt ex-
empel på något man kan lägga till som ett funk-
tionsmakro i Photoshop.

Upplösning och bildskärm
Hur tänker man upplösning på bildskärm då?

”Där är det väl i alla fall 72 DPI som gäller”, 
tänker du nog då.

För det första, som jag förklarat tidigare så har 
DPI inget med pixlar att göra, så begreppet skulle i 
så fall vara 72 PPI, men inte ens detta är rätt.

Att mäta en bildskärms upplösning i 72 PPI har 
aldrig varit en bra idé, så låt oss avfärda den myten 
en gång för alla.

Bildskärmar har väldigt varierande upplösning, 
beroende dels på hur stor den är, fysiskt, och hur 
många pixlar i bredd och höjd du har ställt in skär-
men på.

72 PPI var ett mått som togs från den första skär-
men som användes för grafiskt arbete (Macintosh 
128K, 1984), som hade plats för 72 fysiska pixlar 
på en tum. Detta var för att matcha utskriftspunk-

terna (det går ungefär 72 utskriftspunkter på en 
tum) så att storleken på texten på skärmen skulle 
matcha storleken i utskrift/tryck. Dagens skärmar 
har mycket högre täthet mellan pixlarna än så.

Som jämförelse kan sägas att Macintosh 128K 
hade en skärm med upplösningen 512×342 pix-
lar, och pixeltätheten 72 PPI, medan Apples se-
naste iPad (retina-skärm) har en upplösning på 
2048x1536, och pixeltätheten 264 PPI. De har i 
övrigt ganska exakt samma fysiska storlek (9 res-
pektive 9,7 tum).

En dokumentikon på Apples retina-iPad 
(640x640 pixlar) skulle alltså inte få plats på skär-
men på en Macintosh 128K.

Bildskärmens fysiska pixlar
När man pratar om en bildskärms ”upplösning” så 
pratar man ibland om hur många pixlar man har 
i bredd- respektive höjdled, och ibland om pixel-
tätheten. Detta kan vara lite förvirrande, och jag 
skulle vilja säga att det första alternativet är bäst. 
Man mäter en skärms upplösning i antal pixlar det 
finns tillgång till på bredden och höjden, inte tät-
heten, så i fortsättningen betecknar vi värdet PPI 
på en skärm med pixeltäthet.

En viktig detalj att känna till i detta fall är hur 
många fysiska pixlar skärmen har på bredden res-
pektive höjden. Detta är skärmens fysiska upplös-
ning. Denna upplösning kan du aldrig ändra på, 
skärmen är helt enkelt konstruerad så i fabriken. 
Vill du ändra den fysiska upplösningen måste du 
köpa en ny skärm. I och med detta har du också en 
fysisk pixeltäthet som du heller aldrig kan ändra. 
Denna pixeltäthet kan eventuellt vara intressant 
när du jämför bildskärmar vid köptillfället, då det 
är ett jämförbart värde som är oberoende av pro-
portioner och storlek på skärmen. Bilderna skall 
dock aldrig anpassas efter detta värde, utan de skall 
anpassas för slutändamålet.

Ibland kan man ställa in högre upplösning på 
grafikkortet än vad skärmen klarar av. Antingen 
slocknar då skärmen, då den inte förstår hur den 
skall visa bilden, eller så försöker skärmen (eller 
grafikkortet) uppskatta hur resultatet skulle se ut 
och drar sedan ner upplösningen så att bilden kan 
visas. Resultatet brukar bli allt annat än bra.
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Att ställa in en lägre upplösning är dock säl-
lan något större problem, så länge man behåller 
proportionerna (se nästa rubrik). Det är bara att 
bunta ihop flera pixlar på skärmen och låtsas att de 
är en pixel, enligt illustrationen nedan.

Som exempel kan en bildskärm på 1600x1200 
pixlar lätt visa en bild på 800x600. En pixel byggs 
helt enkelt upp av fyra fysiska bildskärmspixlar.

Vill du veta vilken fysisk pixeltäthet du har på 
din skärm, så måste du ta reda på hur många pix-
lar du har i bredd- respektive höjdled (inte vilken 
upplösning du använder just nu, utan fysiska pix-
lar). Sedan måste du mäta bildytans fysiska storlek 
i bredd och höjd i tum (brukar stå i specifikatio-
nen för bildskärmen, men du kan ju alltid mäta 
med en linjal). Dela sedan antal pixlar i bredd med 
bredden i tum eller antal pixlar i höjd med höjden 
i tum. Det värdet är din bildskärms fysiska pixel-
täthet.

Originalupplösning Fyra pixlar blir en Åtta pixlar blir en

Modell Tumstorlek Fysiska pixlar
Bredd / Höjd i 

tum Beräkning Pixel täthet

Eizo ColorEdge 
CG221K

22,2” 1920 x 1200 18,9 x 11,8
1920/18,9 

eller 
1200/11,8

≈100 PPI

Eizo ColorEdge 
CG243W

24.1” 1920 x 1200 20,4 x 12,8
1920/20,4  

eller 
1200/12,8

≈94 PPI

Eizo ColorEdge 
CG301WK

30” 2560 x 1600 25,2 x 15,8
2560/25,2 

eller 
1600/15,8

≈100 PPI

iPhone 4s 3.5” 960 x 640 ≈2,94 x 1,96
960/2,94 

eller 
640/1,96

326 PPI

Retina iPad 9.7” 2048 x 1536 ≈7,75 x 5,82
2048/7,75 

eller 
1536/5,82

264 PPI

Exempel på skärmar och pixeltäthet

Detta värde står oftast någonstans i skärmens 
manual, men manualen har man inte alltid till-
gång till.

Proportioner
Bildskärmar kan ha olika proportioner. De van-
ligaste är 4:3 och 16:9, men även 5:4 och 16:10 
används ibland. Vilka proportioner du har på din 
skärm är mest intressant om du skall använda den 
för att titta på film. 4:3 och 5:4 kan här kallas för 
normalbild, och 16:9 samt 16:10 brukar kallas för 
bredbild (widescreen).

Några exempel på proportioner:

• 1024 x 768 (XGA) = 4:3

• 1280 x 800 (WXGA) = 16:10

• 1280 x 1024 (SXGA) = 5:4

• 1366 x 768 (WXGA) = 16:9
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• 1400 x 1050 = 4:3

• 1920 x 1080 (HD-1080) = 16:9

• 1920 x 1200 (WUXGA) = 16:10

• 2560 x 1600 = 16:10

I grafikkortet i datorn är det oftast möjligt att 
ställa in upplösningar som ger andra proportio-
ner än vad bildskärmen har rent fysiskt. Då är 
frågan om man skall sträcka ut bilden (förvränga 
den) eller visa svarta kanter i sid- eller höjdled 
(”sorgekanter”).

Om man sträcker ut bilden så får bilden oftast 
ett suddigt intryck och du kan få konstiga effekter. 
Detta märks mest när man använder skärmen för 
grafiskt arbete, inte så mycket när man tittar på 
film.

Det bästa ur grafisk synpunkt är alltså att be-
hålla proportionerna på bilden och släcka pixlarna 
som inte behövs. Här får du undersöka vad som 
går att göra med just din skärm, och ditt grafik-
kort. Det är mest grafikkortet som avgör vad du 
kan göra i detta fall.

Tumstorlek
Skall jag köpa en bildskärm på 20’’, 24’’ eller 27’’?

Här är det viktigt att känna till att vi pratar om 
det diagonala måttet på en skärm. En skärm i 20’’ 
med normalproportioner är mycket större till ytan 
än en skärm i 20’’ med bredbildsproportioner.

Detta värde är alltså återigen ganska ointressant 
för en bildskärm. Fokusera hellre på hur bred och 
hög bildskärmsytan faktiskt är. Egentligen skulle 
man vilja veta bildskärmens area för att kunna av-
göra hur mycket bildkärmsyta man har till förfo-
gande.

En bilds upplösning på skärm
Men hur skall man tänka då?

Jo det är ganska enkelt, som jag har beskrivit 
tidigare i artikeln. Du tar reda på hur många pix-
lar du har i bredd- och höjdled (upplösningen du 
ställt in i grafikkortet), och sedan jämför du det 
med antalet pixlar i bilden.

Vilken storlek bilden får på skärmen beror sedan 
på hur stor din skärm är. Bilder kommer alltså ha 
väldigt varierande storlek från skärm till skärm, 
och det kan man aldrig ha fullständig kontroll 
över när det gäller ex.v. bilder på webbsidor.

Bilden kommer också att variera i antal PPI be-
roende på vilken skärm den visas på. Man kan allt-
så återigen inte beskriva en bild på en skärm i PPI, 
speciellt inte 72 PPI som det aldrig kommer att bli.

Räkna alltså inte i cm, mm, tum eller PPI/DPI, 
räkna i antal pixlar i bredd och höjd. Sen får man 
naturligtvis tänka på att folk kan ha små skärmar 
när man t.ex. gör layouter för webbsidor. Ännu 
mer nu än förut, när vi har smarta telefoner och 
surfplattor att ta hänsyn till.

Skalfaktor
Vad händer när man ställer in bilden på 100% i 
sitt bildbehandlingsprogram?

En skalfaktor på 100% innebär inte att bilden 
anpassas till skärmens bredd och höjd, utan att en 
pixel i bilden blir en pixel på skärmen.

Eftersom bilder från digitalkameror idag oftast 
har mycket fler pixlar än bildskärmarna har så 
innebär det oftast en kraftig uppförstoring.

Man kan här jämföra bildens upplösning i me-
gapixlar med bildskärmens fysiska pixelstorlek 
i megapixlar. En bildskärm med upplösningen 
1920x1200 kan betraktas som en relativt hög-
upplöst bildskärm, men räknar man i megapixlar 
(antal miljoner pixlar) så blir det endast 2,3 Mega-
pixlar. En upplösning som även sämre mobiltele-
fonkameror klarar av idag.

Exempelupplösningar från olika kameramo-
deller av olika fabrikat:

• 3872 x 2592 (10 Megapixel)

• 3264 x 2448 (8 Megapixel)

• 2272 x 1704 (4 Megapixel)

En bild som du ser i sin helhet visas alltså oftast 
kraftigt förminskad, vilket gör att du inte alltid 
kan lita fullt ut på det du ser.
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Här kanske man då tänker att man kan ändra 
antalet pixlar i bilden så att det motsvarar skär-
mens pixeldimensioner innan man jobbar med 
bilden, men det innebär ju oftast att man försäm-
rar bilden (lägre upplösning). 

Webbläsare kan vara relativt dåliga på att skala 
om bilder så kvaliteten på en webbsida blir bättre 
om du anpassar antalet pixlar i bilden till webbsi-
dan. Dessutom blir bilden mindre till filstorleken 
om du bara har precis så många pixlar som be-
hövs, och går därmed snabbare att ladda ner.

Har man väl dragit ner antalet pixlar så kan man 
dock aldrig få tillbaka dem. Det är alltså bra att 
först spara en kopia av den ursprungliga bilden 
med hög upplösning innan man anpassar den för 
slutändamålet.

Att dra ner eller upp antalet pixlar i en bild kall-
las ”interpolering”, och det kan du läsa om tidi-
gare i denna artikel.

Photoshopanvändare har länge fått höra att man 
inte kan lita på informationen i bilden med någon 
annan skalfaktor än 100%, och det stämde bra i 
de äldre versionerna. Har du CS4 eller senare och 
ett bra grafikkort så är det dock en annan sak. CS4 
och senare utnyttjar nämligen grafikkortets kraft 
för att räkna om pixlarna på ett smart sätt, som 
gör bilderna mycket bättre, oavsett skalfaktor, så 
det är ett mindre problem nu.

I andra bildbehandlingsprogram kan dock 
samma problem uppstå, så 100% är fortfarande 

2560 x 1600 (4 Mpx)

1920 x 1080 (2 Mpx)

1280 x 1024 (1,3 Mpx)

En bild på  8 Megapixel visad på 
olika skärmar i 100% storlek

 säkrast. Då ser man informationen garanterat utan 
förvrängning, så länge proportionerna är korrekta 
på skärmen (när du har ställt in skärmen på dess 
fysiska storlek i pixlar).

Det innebär ju dock oftast att man får rulla bil-
den en del på skärmen för att se de olika delarna av 
bilden, då den i 100% blir uppförstorad.

Formler

Tryck

För uträkning av upplösning (PPI) i en bild vid 
tryck i en tryckpress används följande formel:

2 x LPI = PPI  (för färgbilder)

eller

1,3 x LPI = PPI  (för gråskalebilder)

Gråskalebilder kan alltså oftast ha en något lägre 
upplösning utan att de får sämre kvalitet. Proble-
met är att alla kontrollprogram och ”preflight-
funktioner” i programvaror oftast drar dessa bild-
typer över en kam, vilket kan resultera i onödiga 
varningar för lågupplösta bilder (för gråskalebil-
derna). Av denna anledning används oftast for-
meln för färgbilder även på gråskalebilder.

Som exempel för denna formel kan man prata om 
tryck på bestruket, blankt papper. Då brukar lin-
jerastertätheten ligga runt 150 linjer per tum. Då 
blir den optimala upplösningen 300 PPI.

Detta brukar lite slarvigt alltid anges som ”tryck-
upplösning”, men oftast kan upplösningen vara 
bra mycket lägre än så. Allt beror på vilken typ av 
papper  man valt och tryckmetoden.

Utskrift

För uträkning av upplösning (PPI) i en bild vid 
utskrift, kan följande standardformel oftast använ-
das:

DPI / 4  =  PPI
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Observera att detta är en generell formel som 
fungerar för de flesta skrivare, men skrivare har 
idag så olika teknologi för hur utskriftspunkterna 
byggs upp, så resultatet kan variera från skrivare 
till skrivare.

Det bästa är att prova sig fram med sin egen 
skrivare, konsultera sin skrivares manual, eller 
kontakta tillverkaren.

Som exempel kan här sägas att det påstås att 
gränsen för vad man kan se med blotta ögat, de-
taljmässigt, går någonstans runt 1200 DPI (ut-
skriftspunkter). 1200 DPI eller högre kallas alltså 
oftast för ”fotokvalitet”.

Även här blir den optimala upplösningen 300 
PPI. Det är även här sällan man behöver den höga 
kvaliteten dock.
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