
LIGHTROOM
När man redigerar en bild, kan man tänka att man ska försöka efterlikna verkligheten, så som det såg ut när och där jag fotograferade men med en liten extra touch. 

Vill man sen lägga sin personliga prägel på bilden är det ok. Kom ihåg att Lightroom kan se olika ut beroende på vilken version du använder. Det finns några 

grundläggande saker man bör igenom med sina bilder.  

1. När du har importerat dina bilder i Lightroom kan en smart sak vara att göra ett urval och rensa bort de bilder som inte behövs. Har du flera bilder av samma 

motiv så välj ut 2-3st som är bäst. Här kan du kolla exponering, skärpa, störande saker i bilden, komponering och annat som är vikigt för en bra bild. De bilder du 

vill ta bort HÖGERKLICKAR du på och väljer ta bort. Välj gärna ta bort från disk annars ligger filen kvar i datorn och tar plats.

Sortera
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2. Nu ska vi beskära och räta upp bilden, om det behövs. Det är även här bra att passa på om man vill följa tredjedelsregeln eller någon annan fotorekommendation.

Nu passar du även på att beskära bort eventuella störande saker som finns i bildkanterna.   

Här trycker du för att öppna verktyget 

Beskär och räta upp.

Jag brukar oftast beskära enligt 

Original och med låset låst. Du kan 

även välja olika färdiga 

beskärningspropotioner. 1:1 är tex 

fyrkantigt och lämplig till 

Instagaram. 

Om bilden är sned drar du enkelt i 

reglaget. Du får då upp hjälplinjer och 

kan se när bilden är rak. 

Alternativt är att du klickar på linjalen, 

då får då dra ett streck efter tex. sjön, 

eller horisonten så rätar bilden upp sig 

efter det. 

Färdigbeskuret och upprätat.

Räta upp & beskär
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3. Nu är det dags för de grundläggande justeringarna. Det handlar bland annat om, vitbalans, exponering, kontrast, högdagrar, skuggor och färger.  Vi börjar med 

vitbalansen. Oftast kankse man låter kameran välja och ofta går det bra, men ibland blir det fel och då kan man ställa in det mer exakt själv. Det finns lite olika sätt 

att göra det med varierat resultat.    

Vitbalans

Här är panelen för vitbalans. Dels kan du välja att ha vitbalans ”Som 

fotograferat” men du kan klicka här och testa andra, färdiga vitbalanser 

för olika ljusmiljöer som t.ex. molnigt, skugga osv. 

Det lilla pipettverktyget är ett annat alternativ. Du klickar på pipetten 

och sedan på ett område i bilden som ska vara svart, vit eller grått 

(inget däremellan). Det här är ganska svårt tycker jag men funkar 

ibland. 

Den mest exakta vitbalansen får du om du själv justerar reglagen men 

då måste du lära dig hur färgerna i en bild fungerar och avgöra vad som 

är rätt vitbalans. 

Du har två reglage som samarbetar för att få en riktig vitbalans. Vi 

går igenom de olika reglagen.

TEMPERATUR: Reglaget går från blått (kallt) till gult (varmt). 

FÄRGTON: Reglaget går från grönt till lila. 

Det gäller att hitta den rätta kombinationen av de båda reglagen och 

det gäller att hitta kombinationen som får det som är vitt i bilden att 

se vitt ut. Ibland, vid tex. Solnedgångar kan ju det vita ha en varmare 

färg. 

Här ser du 4 exempel på när det är fel vitbalans. Den översta stora 

bilden är den rätta.  

KALLT VARMT

GRÖNT LILA
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4. Nu ska vi ta oss an ljus, kontrast och färger i bilden. Det här görs på flera olika ställen i Lightroom men vi börjar med de grundläggande reglagen.

Ljus, kontrast & färg

AUTOMATISK: Här försöker Lightroom själv att välja rätt 

inställningar för din bild. Fungerar väldigt sällan skulle jag säga men 

testa gärna. 

EXPONERING: Ändrar hela ljuset i bilden. Här gäller det att vara 

försiktig. Man kan jämföra det med att höja och sänka ISO. Höjer du 

för mycket får du brus och sämre kvalitet i bilden. Sen brukar man ofta 

inte vilja höja allt ljus utan vissa delar. 

KONTRAST: Höjer egentligen skillnaden mellan svarta och vita toner 

i en bild. Man kan uppleva en mer skarp bild om man ökar kontrasten 

lite och att de skuggiga områdena blir mörkare.  

Här sker förändringen i vissa delar av bilden och inte i allt ljus, vilket 

är väldigt användbart.

HÖGDAGRAR: Höjer eller sänker det absolut ljusaste delarna i en 

bild. Ofta användbart på överexponerade himlar. Beroende på hur 

överexponerad bilden är ska man vara försiktig även med detta 

reglage. 

SKUGGOR: Ljusar upp eller mörkar ner ljuset i de skuggiga delarna 

av bilden. Kan liknas lite vid att lägga på en liten blixt när man ljusar

upp. 

VITA: Höjer ljuset i de vita tonerna i din bild.

SVÄRTA: Sänker svärtan eller gör den gråare. 

KLARHET: Är en typ av kontrast som man upplever som en ökad 

skärpa. Överdrivs ofta i s.k. HDR-bilder då man ofta vill ha en mer 

rå, tuffare yta i sin bild. 

LYSTER: Höjer eller sänker de svaga färgerna i din bild. Kan vara 

mer användbart än mättnad i dina bilder.

MÄTTNAD: Höjer eller sänker alla färger i din bild lika mycket. 
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5. Ett utmärkt verktyg tillsammans med exponering och de andra ljusverktygen. Här kan du finjustera ljuset ännu mer i fyra olika områden.

Tonkurva & histogram

Histogramet visar om en bild är överexponerad eller underexponerad 

eller innehåller mycket mörka/ljusa toner

På översta bilden går kurvan utanför till vänster. Det betyder att den är 

mörk eller innehåller mycket mörka färger.

På den nedersta bilden går kurvan utanför till höger vilket betyder att 

bilden är för ljus eller innehåller många ljusa färger. 

HÖGDAGRAR: Justerar de 

ljusaste delarna i din bild

LJUS: Justerar de ljusa delarna 

i bilden.

MÖRKER: Kan jämföras lite 

med ”skuggor” i förra panelen. 

Påverkar ganska mycket i 

bilden.

SKUGGOR: Påverkar de 

mörkaste delarna i din bild.



LIGHTROOM
6. Lightroom har en massa olika verktyg för att göra förändringar i egenvalda delar av bilden. Dessa är väldigt användbara för att skapa något personligt eller för att 

vara mer precis om man t.ex. behöver höja eller sänka någon effekt i ett litet område. 

Klon & lagningspensel

KLON & LAGNINGSPENSEL: Är två väldigt lika verktyg. Se till att du har 

klickat på rätt funktion. När du använder de här verktygen ser du alltid två 

ringar. Den ena är det området som du vill klona/laga till och den andra är det 

område du klonar/lagar ifrån. Du kan lätt ta tag i den du klonar ifrån för  att 

justera så det blir så bra som möjligt.

KLON: Betyder att man kopierar ett område till ett annat område i bilden. 

LAGA: Är egentligen samma som att klona men i syftet att laga din bild t.ex. 

ta bort en fläck, eller annat störande moment. När man lagar försöker 

Lightroom själv att hitta rätt punkt att laga ifrån men ganska ofta behöver man 

själv justera punkten genom att flytta den.

KLON LAGA

Du kan ställa in flera saker på din klon- och 

lagningspensel. Förutom själva storleken så kan du 

ställa in Ludd. Det är den yttre ringen på bilden som 

skapar Ludd som enklast kan liknas vid en suddig 

kant. Ofta vill man inte ha en skarp kant, vilket kan  

upplevas som lite ”inklistrat”. 

Opacitet är hur genomskinlig din kloning ska vara. 

Oftast tycker jag att man vill ha 100, alltså en 

heltäckande klon men ibland kanske man vill klona 

något där bakgrunden också syns, då sänker man 

opaciteten. 
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7. Det radiella filtret är väldigt användbart om du vill justera saker i ett visst område i din bild eller bara sätta din personliga prägel på bilden. Du kan justera 

storleken och formen på ditt filter och bara din fantasi sätter stopp för hur du kan använda det. 

Radiellt filter

När du använder radiellt filter tar du och håller 

in vänster musknapp och drar ut ditt filter i 

passande storlek och form. Var inte orolig du 

kan ändra både form och storlek om det blir 

fel och du kan flytta din form vart du vill i 

bilden.

MÄNG: Är styrkan på din valda effekt.

LUDD: är hur suddig gränden runt effekten 

ska bli för att lättare smälta in i bilden.

INVERTERA MASK: Då sker allt inne i 

ringen. Om du väljer att inte invertera så sker 

allt utanför ringen. 

Här nedan ser du ett exempel. Jag tyckte att nedre högra 

hörnet i trappan var för skuggigt och mörkt. Jag gjorde en väl 

tilltagen ring som täcker det mörka området och lite till. 

Eftersom effekten utgår från mitten i ringen (Den svarta lilla 

ringen) så har jag valt att lägga den precis i mitten av där jag 

upplever att det är för mörkt. Det gör inget att den går 

utanför. 

Som du ser till vänster har jag valt att lätta upp skuggorna 

max, höjt exponeringen lite och dragit ner högdagrarna lite. 

Jag kan alltså använda fler egenskaper i samma ring och både 

lägga på och dra bort effekter. 

Om du klickar på den mörka pilen till 

höger i panelen fäller du fram hela 

effektgalleriet vilket är lättare att arbeta 

med då man ofta använder fler effekter i 

samma ring. 
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8. Som du ser har du ytterligare några filter. Jag kommer bara kort gå igenom de så får du själv utforska resten…. 

Lite av varje…

Om du fotar med blixt och rätt 

framifrån så kan det lätt bli röda 

ögon. 

Lightroom har ett verktyg även för 

det.

Välj först om det är djurögon eller 

människoögon. 

Dra sedan verktyget över varje öga 

som du använde det radiella filtret. 

Lightroom ska kunna hitta ögat och 

göra sina förbättringar. 

Försök att göra ringen bara lite 

större än själva ögat. Om den blir 

för stor så är det risk att Lightroom

hittar ett annat överexponerat 

område och tar det för ett öga. 

Det gradierade filtret funkar 

som det radiella men effekten 

går från stark effekt i ena änden 

och svag/ingen effekt i den 

andra änden. 

Mycket vanlig på himlar som 

lätt blir överexponerade om 

man exponerar marken rätt. 

Pensel fungerar på samma sätt. 

Välj vilken/vilka effekter och 

måla dit de på valda områden. 

Flöde justerar hur starkt varje 

penseldrag är. Automatisk mask 

försöker att hitta konturer och 

gränser, funkar lite sådär.  


