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Instruktion
Leverera Photoshopbilder till Natur & Kultur
Fotografer, bildhanteringsföretag och andra som utför bildarbete
och levererar bildfiler till Natur & Kultur ska följa dessa riktlinjer.
Syftet är att säkerställa en jämn och god kvalité, standardisera
arbetssättet för formgivare och underlätta vid nyutgåvor genom
att skapa ordning i arkivet.
Tekniska krav och riktlinjer vid bildbehandling
• Bildarbete utförs alltid i RGB och bildfiler levereras med
inbäddad ICC-profil.
• Bilder kan levereras i 8- eller 16-bitarsläge.
• Förstörande komprimering såsom jpeg är ej tillåtet.
• I normalfallet används filformatet Tiff. Även .psd eller .pdf kan
användas då det finns transparens eller relevanta lager.
• För komplexa Photoshop-dokument (många lager, masker,
justeringslager etc) rekommenderas att leverera en tillplattad
Tiff för originalproduktionen. Det kompletta Photoshop-dokument bifogas då i en separat mapp.
• Konvertering från en RGB-modell till en annan ska undvikas och befintliga bildfiler får bibehålla sin ursprungliga
RGB-profil. När så är praktiskt möjligt används RGB-modellen “Adobe RGB (1998)” som standard. Gäller exempelvis
vid råformatskonvertering.
• Bildens upplösning ska helst vara 350 ppi i den slutliga layouten, men ej lägre än 300 ppi.
• Anpassa skärpning efter bildens tänkta storlek i den slutliga
layouten samt för papperstyp (obestruket/bestruket). Vid
osäkerhet kan en fullstor och en mindre variant av en bild
levereras för att optimera skärpningen.
• Var extra vaksam på saker i bilder som är svåra att bedöma
med förprovtryck; skärpenivå, grynighet, taggighet i tunna
linjer och så vidare.
Friläggningar
• Om inget annat överenskommits görs alltid friläggningar med
lagermask och bilden sparas då som .psd.
Namngivning och leverans
• Var tydlig och kortfattad vid döpning av filer. Ange exempelvis tänkt sida eller en kort beskrivning av motivet.
• Använd engelska: cover, portrait, spread eftersom vissa titlar
kan komma att översättas och hanteras i utlandet.
• Undvik filnamn med specialtecken såsom: $, /, :, ^, å, ä, ö.
• När du ska leverera filer till Natur & Kultur ska du använda
systemet FileCloud. Instruktioner får du från din kontaktperson.
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Om du behöver assistans eller
vill kontrollera ifall du gjort rätt
så kontakta Natur & Kulturs
produktionsavdelning hos
Printpool: nok@printpool.se

