
ACTIONS

Actions är ett sätt att automatisera en del arbetssekvenser i Photoshop. Om du gör vissa saker 
upprepade gånger är detta ett perfekt sätt att spara tid – man kan spela in ett helt arbetsflöde. Det är 
också ett sätt att komma ihåg en effekt som du skapat. Det finns en hel del actions installerade i 
programmet från början, men du kan skapa dina egna!

VAD DU KAN SKAPA
Grundläggande arbetsuppgifter

 Förändra storlek och spara till en viss plats
 Grundläggande lagerinställningar
 Konvertera till färgrymder och bitstorlek

Speciella uppgifter
 Skärpa
 Färgjusteringar, t ex nyans/mättnad
 Vinjettering
 Kornighet

Specifika effekter
 Cross Process
 Lomo
 Velvia
 Svartvitt

VAR DU HITTAR ACTIONSPALETTEN
Den återfinns till höger intill lagerpaletterna (CS3). Klicka på ”playknappen” som finns i raden till 
vänster om lagerpaletten. På bilden nedanför är den grön, vilket i detta fall markerar att den är aktiv. 
Om du inte hittar den så återfinns den under ”Window/Actions”. Det som är markerat med orange 
är sjäva actionpaletten. 



HUR DU SKAPAR EN ACTION

Längst ner på actionpaletten finns en rad knappar man kan klicka på

Om man flyttar muspekaren över dem så står det vilken funktion de har. Här kallar jag dem knapp 
1-6 från vänster räknat. 

1. Avsluta inspelning
2. Påbörja inspelning
3. Spela upp vald action
4. Skapa ett nytt set
5. Skapa en ny action
6. Ta bort en action

Om det är första gången man skapar en action skapar man ett nytt set (knapp 4) och namnger det

Nästa steg är att skapa en action (knapp 5) och namnge den

Sista steget är att klicka på ”Record”, sedan är det klart att påbörja en inspelning

Nu kommer varje steg som görs med en bild att spelas in. Även eventuella misstag kommer spelas 
in, men det är ingen fara på taket. Det går att redigera i efterhand. Det går även att göra andra 
redigeringar i efterhand som jag återkommer till. Det funkar också att börja om med en action om 
man gör fel.

Nedan följer en inspelning av en lomoeffekt. Det bästa sättet att jobba tycker jag är att skapa 
justeringslager och jobba icke-destruktivt. Lite senare i guiden visar jag också hur man kan lägga in 
sina egna stopp för att inspelningen ska stanna upp och då kan man göra sina egna justeringar på 
detta lager.



Varje pil motsvarar ett steg/moment i inspelningen. Om man 
klickar på en pil innehåller den information om vad som är gjort 
på just det steget. 

ATT AVSLUTA INSPELNINGEN

Detta görs genom att klicka på knapp nr 1. När Inspelningen är avslutad kan man välja att 
ytterligare redigera delar av inspelningen eller spara den. 

YTTERLIGARE REDIGERINGAR

Här finns tre viktiga saker

1. Om man gjort fel och vill ta bort ett steg ställer man sig på 
den raden och klickar på papperskorgen

2. Om man gjort fel/inte är nöjd med ett steg går det att spela 
in det igen genom att gå till actionmenyn som återfinns 
uppe till höger som en ”drop-down”-meny och klicka på 
”record again”. Menyn finns där jag orangemarkerat.

3. Du kan lägga in dina egna stopp. Detta görs genom att 
klicka på en tom grå ruta intill den rad du vill ha stoppet 
på. På bilden har jag gulmarkerat ett sådant stopp.

Du kan även ändra ordningen på stegen genom att flytta om den 
inbördes ordningen.

HUR DU SPARAR DIN ACTION

Ställ dig på ”setets” rad och gå till ”drop-down-menyn/Save Actions”. Tänk på att spara den i en 
egen mapp och inte Photoshops förinställda. Om du tvingas installera om programmet försvinner 
dessa då. Nu är  det färdigt och din inspelning är klar att användas


