
LANDSKAPSRETUSCH
Att fota landskap erbjuder en stor utmaning eftersom det är så stor skillnad i ljus och kontraster. Att 
fota enbart en himmel eller enbart ett föremål/detalj i naturen är lättare än att fota båda tillsammans. 
En kamera är inte konstruerad för att fånga upp allt detta på ett bra sätt, utan man får i regel inrikta 
sig på att exponera någon del rätt. Generellt är det enklare att fixa till underexponerade delar än 
överexponerade – alltså ska man i regel exponera efter himlen.

Fotar man i Camera RAW (ACR – Adobe Camera Raw) är detta ett mindre problem eftersom det i 
pluginet vanligtvis funkar bra att återkskapa detaljer, mörka ner utfrätta partier och ljusa upp 
underexponerade delar. 

Här går jag igenom vad man kan göra i Photoshop för att bättra på en bild i olika delar.

Originalbilden har en överexponerad himmel och träden till höger är underexponerade. Resten av 
bilden kan passera en kontroll, men det går att bättra på även de delarna. Bilden ska också rätas upp 
något lite, vilket jag ska börja med.

1. Räta upp bilden  
− Huset ska rätas upp lite, lite grann. Jag visar ingen bild på detta moment.
− Skapa ett nytt lager och dra ett rakt svart streck tvärsöver.
− Gå tillbaka till originalbilden och och välj  ”Rectangular marquee tool” och högerklickar på 

bilden och välj ” Free transform”.
− Justera bilden efter linjen som är dragen och när det är färdigt kasta bort lagret med linjen.
− Gå till ”Crop tool” och beskär bilden innanför bildytan.



2. Justering av ljuset i bilden  
− Detta gör jag med hjälp av ”Levels” och det får ske i två steg. Ett för de överexponerade delarna 

och ett för de underexponerade delarna.
− Skapa ett justeringslager med ”Levels” och justera den högra spaken in mot mitten för att ljusa 

upp de mörka partierna. 
− Det kan också vara så att man kan behöva justera de andra spakarna, men i detta fallet är jag 

nöjd.

− Hela bilden blir för ljus och detta åtgärdas med att sudda bort allt utom träddungen till höger.
− Det går att använda sig av ”gradient tool” i lagermasken också för att helt slippa eventuella 

skarvar i ljusskiftningarna.
− Sätt svart som förgrundsfärg och vit som bakgrundsfärg. 
− På denna bilden har jag börjat ungefär en fjärdedel in i bilden och dragit rakt åt höger. Detta gör 

att allt till vänster blir svart för att sedan succesivt övergå i ljusare delar.
− Finjustera genom att sudda övriga delar. Se bilden nedan för exempel. Jag har suddat med olika 

opacitet på penseln, som lägst 30 %.

− Himlen åtgärdas på samma sätt med nivåer, fast med andra värden.
− Svårigheten här är vid trätopparna. De kan kräva mer av finputs. Jag målade bort allt med en 

stor pensel med 0 % hårdhet och gick så nära jag kunde vid trädtopparna. Efter det fick jag 
finputsa med en mindre pensel.



Nivåer och lagermask för himlen

3. Kurvor för att öka kontrasten ytterligare  
− Här gäller att få ytterligare kontrast i bilden genom kurvor. Risken kan vara att delar av bilden 

återigen blir för mörk/ljus jämfört med ”levels”-justeringen.
− Detta åtgärdas återigen genom att sudda i lagermasken.
− Kurvan är en så kallad S-kurva vilken mörkar ner de mörka delarna och ljusar upp de ljusa 

delarna. Den kan se olika ut – vara mer eller mindre S-formad – min kurva är ganska lite S-
formad, men ökar ändå kontrasten en del.



− Bilden blev för mörk framför allt i de tidigare mörka partierna och jag suddade bort detta i 
lagermasken. Även himlen fick jag sudda lite på med reducerat tryck på penseln.

Bilden så långt.

4. Justera färgerna med ”Hue/saturation”  
− Här har jag skapat ett justeringslager med ”Hue/Saturation” för att se vad som funkar för att 

kunna förstärka färgerna.
− Se bilderna nedan hur jag justerat. 
− Att tänka på är att framförallt påverkar grönt och gult varandra. Gräs påverkas av den gula 

färgen, men också träden påverkas lite grann. Det kan behöva suddas lite i lagermasken på 
grund av detta och det påverkar för mycket. På min bild har jag sluppit detta. Men även andra 
färger i samma ton kan påverkas i olika delar och detta kan behöva justeras.

− Vill man justera ytterligare med kontrast funkar det att använda metoden med ”paint with light”
http://digitaldarkroom.weebly.com/4/post/2008/07/paint-with-light.html

http://digitaldarkroom.weebly.com/4/post/2008/07/paint-with-light.html




5. Byta himmel  
− Det finns olika sätt att byta en himmel, beroende på hur bilden ser ut. Ibland kan det vara 

enklast att skapa en friläggning av himlen. För detta hänvisar jag till mina guider om friläggning 
http://digitaldarkroom.weebly.com/4/post/2008/06/extract-hair.html

− Om bilden har en rak horisont/raka linjer är det ganska enkelt att byta himmel.

− Flytta över himmelsbilden till den andra bilden.
− Skapa en lagermask på himmelslagret.
− Sätt svart som förgrundsfärg och vit som bakgrundsfärg och gå till ”Gradient tool” i 

verktygspaletten.
− Dra en ”Gradient” genom att dra nerifrån och upp.
− Måla (försiktigt) bort delar som fortfarande täcker för mycket av den nedre delen av bilden.

http://digitaldarkroom.weebly.com/4/post/2008/06/extract-hair.html

