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JPEG RAW

Vill du ha högsta kvalitet bör du ta farväl av jpeg-
formatet. Se här varför RÅFORMAT GER MYCKET 
SNYGGARE BILDER, hur du gör bilderna bättre när du 
exponerar och vad du ska göra i bildbehandlingen, 
oavsett om du är ny eller har erfarenhet.

Av Nils Wille Christoffersen och Kristoffer Engbo

 Det speciella råformatet ger så 
många fördelar jämfört med alla 
andra filformat att du borde ställa 

in kameran på att bara jobba med det fram-
över. Först och främst får du bättre bildkva-
litet när du har koll på exponering och bild-
behandling, vilket vi hjälper dig med här. 

När din kamera tar en bild registrerar 
bildsensorn hur mycket ljus som träffar 
varje pixel. Sparar du i jpeg-format skickas 
informationen till kamerans bildproces-
sor, som justerar ljushet, färg, kontrast, 
skärpa och mycket annat innan bilden spa-
ras som en komprimerad fil på minneskor-
tet. Bilden bearbetas med andra ord direkt 
i kameran. Råformatet innehåller däremot 
den obearbetade – eller råa – informatio-
nen från bildsensorn, och det ger dig en 
lång rad stora fördelar.

Färgåtergivningen styr du över helt och 
hållet själv när du i efterhand bearbetar bil-
derna i en råkonverterare i datorn. Oavsett 
vilken vitbalans du ställde in kameran på 
kan du alltså välja en annan i datorn. Expo-
neringen är också mycket mer flexibel, och 
man kan t.ex. plocka fram detaljer i mörka 
områden med ett mycket bättre resultat än 
i en jpeg-bild. Det beror bland annat på 
att råfilen har 12 eller 14 bitars färgdjup, 

medan jpeg bara har 8 bitar. Det innebär 
att varje pixel i en jpeg-bild har 256 ljusni-
våer, medan de i en råfil på 12 bitar definie-
ras med 4 096 nivåer, och med 14 bitar har 
varje pixel hela 16 384 nivåer.

Som ett bra vin
Programmen som man råkonverterar med 
blir hela tiden bättre på att dra fram högre 
kvalitet ur filerna, och det innebär att en 
råfil på samma sätt som ett årgångsvin blir 
bättre med åren. Sedan Adobes konverte-
rare för Elements, Photoshop och Light-
room släpptes har de två gånger förändrat 
den underliggande bearbetningsproces-
sen, så att man nu kan få fram fler detal-
jer i skuggor och högdagrar än i de första 
versionerna genom att göra en ny konverte-
ring av en äldre fil. På samma sätt har brus-
reduceringen förbättrats, och man kan nu 
automatiskt rätta objektivfel.

Här ser du hur du får ut bästa möjliga 
kvalitet ur kameran vid exponeringen och 
därmed de bästa förutsättningarna för att 
jobba med filerna i datorn. Vi går också 
igenom alla möjligheterna i råkonverte-
ringen och kommer med massor av tips om 
hur du använder dem på bästa sätt. ■

Råfilen har mycket fi-
nare detaljåtergivning 
än jpeg-versionen, och 
i råkonverteringen har 
det tillkommit många 
fler nyanser i himlen.

Med en speciell foto-
teknik kan du även i 
motiv med stor skill-

nad mellan ljusa och mörka 
toner få detaljer i både skug-
gor och högdagrar. I jpeg-
bilden har molnen frätt ur till 
vitt och ger inga nyanser att 
plocka fram.

Bilderna kan bli 
mycket mer detalje-
rade med råformat, 

medan jpeg-versionen har li-
tet luddigare detaljer. Se hur 
du får en optimal återgivning 
av t.o.m. de minsta områdena 
i bilderna när du sitter och jus-
terar vid datorn.

Färgerna har optime-
rats i råkonverte-
ringen för att se na-

turligare och finare ut än i 
jpeg-bilden. I artikeln får du 
tips om att uppnå en optimal 
färgåtergivning i programmen 
Elements, Light room och 
Photoshop.

Ljuset kan justeras 
med stor precision  
vid datorn, så du kan 

hämta fram till synes för-
svunna detaljer ur skug-
gorna, som annars blir helt 
svarta i jpeg-versionen. Vi hjäl-
per dig att plocka fram ännu 
fler färgnyanser.

DETTA GÅR VI IGENOM



RAW

Välj det rätta 
råformatet

Hos Canon väljer du på första menyn 
Bildkvalitet. Med den främsta inställ-
ningsratten väljer du RAW för att fota i 
full upplösning. M-RAW är råfiler med 
lägre upplösning, och S-RAW är ännu 
mindre. Med den bakre ratten kan du 
välja att också spara jpeg-bilder.

På en Nikon-kamera går du in på Foto-
menyn under Sparar i NEF (RAW). Nu kan 
du välja färgdjup, där 14-bit är bäst men 
tar mer plats. Vid Typ rekommenderar vi 
att du väljer Komprimerat utan förlust, 
som ger mindre filer utan försämrad bild-
kvailtet. Välj RAW med knappen QUAL. 
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DET ENKLA
Exponeringen är 
inte lika viktig 
som med jpeg, då 
man kan korrigera 
den med ett gott 
resultat vid kon-
verteringen, men 
ju bättre expone-
ringen är, desto 
bättre blir den  
färdiga bilden.

DET ENKLA
Du kan själv ställa 
in vitbalansen vid 
den efterföljande 
råkonverteringen 
i datorn, så i prin-
cip kvittar inställ-
ningen vid expo-
neringen, och du 
kan lugnt ställa in 
vitbalansen  
på Auto.

DET ENKLA
Förinställningar 
av exempelvis 
kontrast och fär-
ger, Picture Style 
eller Picture Con-
trol, påverkar inte 
råfilen, då du själv 
kan justera alla 
parametrar i bild-
behandlingen 
efteråt.

DET GRUNDLIGA
En råfil är uppbyggd så 
att de allra flesta data lig-
ger i de ljusa områdena 
och betydligt färre i de 
mörka. Därför bör man 
exponera åt det ljusa hål-
let, dock utan att bilden 
fräter ur. Använd kamerans histogram som hjälp. Histo-
grammet ska helst så långt som  
möjligt åt höger utan att nå sidan. Justera med hjälp av  
exponeringskompensationen. Om du vill lyfta skuggorna 
får du fler detaljer och mindre brus med den metoden.

DET GRUNDLIGA
När du ska titta igenom 
bilderna på skärmen kan 
det vara en fördel att fär-
gåtergivningen är rätt. 
Det gör det lättare att be-
döma om bilden är bra. 
Den automatiska vitbalan-
sen brukar pricka rätt, men i svårt ljus kan det vara en fördel 
att ställa in vitbalansen manuellt för att se de rätta färgerna. 
Vitbalansen påverkar också histogrammets visning, så med 
en korrekt justering blir histogrammets visning mer exakt.

DET GRUNDLIGA
Använder du histogram-
met för att hitta den rätta 
exponeringen ska du 
komma ihåg att den valda 
bildstilen slår igenom i 
histogrammet och inte 
avspeglar de data du har att jobba med vid konverteringen. 
För att få ett så rättvisande histogram som möjligt bör du 
välja Neutral och minska Färgmättnad och Kontrast helt. Du 
ser att du med denna inställning kan exponera ännu ljusare 
utan att bilden fräter ur, jämfört med standardläget.

För att få optimal exponering bör du få 
kameran att visa ett histogram när du vi-

sar bilder och använder live view. Det fixar 
du genom att trycka på knappen INFO.

Bildstilen brukar man välja  
med en speciell knapp på kameran.  
I menyn som visas kan man minska 

kontrast och färgmättnad.

Tryck på knappen WB för att justera 
vitbalansen till en lämplig inställning, 

t.ex. Dagsljus, så att färgerna visas 
korrekt på skärmen.

Det blir faktiskt lättare att fotografera, efter-
som man inte måste göra så många inställ-
ningar i kameran. Bilderna måste råkonverte-
ras innan de kan användas, men ofta måste 
man ändå bildbehandla dem innan de är 
klara att visas upp för andra.

Varje kameramodell skapar unika råfiler, och när en ny kamera lanseras 
på marknaden måste Elements uppdateras för att kunna hantera fi-
lerna. Det brukar gå en månad innan uppdateringen är klar, och den 
kommer bara till den aktuella Elements-versionen. Har du en äldre ver-
sion kan du med Adobes gratisprogram DNG Converter konvertera hela 
mappar till DNG-format, som förlustfritt kan läsas av äldre program.

I andra lägret finns de som anser att raw är 
för dem som inte klarar av att ställa in ka-
meran vid exponeringen. Kamerans jpeg-fil 
är dock en tolkning av den råa bildinforma-
tionen. Med råfilen är man däremot själv 
herre över tolkningen.

Vi säger: FALSKT Vi säger: FALSKTVi säger: FALSKT

Raw är bara för proffsen Raw kräver nya programRaw är bara för amatörer I inställningarna 
för DNG Conver-
ter kan du vid 
Kompatibilitet 
välja i vilka äldre 
versioner av 
Adobes program 
som man ska 
kunna öppna 
DNG-filerna.

Så exponerar du bäst i RAW

Råbilder tar du på samma sätt som jpeg-bilder, men det 
finns tre inställningar du bör använda på ett annat sätt.
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Kom igång med RAW-konvertering

Adobe rekommenderar att du justerar skjut-
reglagen i den ordning de är placerade.

1  VERKTYGSRADEN innehåller funktionerna för att exempelvis beskära bilden med Be-
skärning eller räta upp horisonten Räta upp. Här har vi valt Vitbalansverktyg för att ställa in 
vitbalansen. Vi klickar på ett ställe i bilden som ska vara färgneutralt.

5  HÖGDAGRARNA justeras med Högdagrar. Om du också ska rädda urfrätta detaljer, 
kanske i motljusbilder, väljer du ett negativt värde på t.ex. -60. Du kan också öka värdet om 
de ljusa tonerna ska bli ljusare utan att mellantonerna och skuggorna får påverkas.

3  LJUSBALANSEN justerar man generellt i bilden med Exponering. Värdet +1 motsvarar 
exakt ett bländarsteg, och du kan lugnt öka eller minska exponeringen ett till två steg utan 
att kompromissa med bildkvaliteten. Funktionen är skonsam mot extrema högdagrar.

7  VÄRDENA för svart och vitt klarar du med Vita och Svärta. Med dem kan du fastställa 
vad som ska vara helt vitt respektive helt svart i bilden. Detta är viktigt att göra med kon-
trastlösa motiv. Det är bara de helt ljusa och helt mörka tonerna som påverkas.

9  FÄRGMÄTTNADEN styrs med Lyster och Mättnad. Den sistnämnda mättar alla nyanser lika 
mycket, medan den första gör det mer intelligent, så att de blekaste ökar mest. Hudtoner skyd-
das också, så dra gärna upp Lyster till +35, men håll mättnad på +5.

2  VITBALANSEN kan man ställa in manuellt genom att välja en förinställd färgtempera-
tur, t.ex. dagsljus, i listrutan Vitbalans. Sedan kan du finjustera balansen mellan gult och 
blått med Temperatur. Toning korrigerar färgstick i exempelvis konstljus och skuggor.

6  SKUGGPARTIERNA styr du med Skuggor. Funktionen plockar fram detaljer i mörka 
områden. Du kan ofta öka ända upp till +100 utan att få urblekta färger, men du kan också 
med ett negativt värde göra skuggorna mörkare utan att de blir svarta.

4  KONTRASTEN ställer man sedan in med Kontrast. Funktionen ökar kontrasten i mellan-
tonerna utan att påverka de externa ytterområdena med skuggor och högdagrar. Då du 
jobbar i råformat kan du absolut öka med +15 utan att förlora.

8  KLARHETEN i bilden går att öka eller minska med Klarhet. Denna funktion ökar kon-
trasten i mellantonerna på ett sätt som gör att även strukturer framhävs. Ett värde på +15 
är perfekt till landskap, men går du över +40 måste du ofta lätta upp skuggorna.

10  ÖPPNA BILD öppnar bilden i Elements eller Photoshop. Du kan också spara dina justeringar 
med Done utan att öppna filen, eller spara bilden som t.ex. jpeg direkt från råkonverteraren ge-
nom att klicka på Spara bild.... Vid Depth kan du välja om filen ska öppnas i 8 eller 16 bitar.

1  SKÄRPAN 
ställer man in 
på fliken Detalj.
Mängd styr det 
allmänna skär-
peintrycket, och 
40 är en bra 
utgångspunkt. 
Med Radie stäl-
ler man in bred-

den på det pixelområde som ska göras skarpare. Välj ett värde 
på 0,7 till motiv med fina detaljer som arkitektur, medan en stor 
radie på omkring 2,0 bör användas till porträtt och bilder med 
högt iso. Vid låga värden dämpar Skärpa haloeffekten – lysande 
kontraster – som kan uppstå vid skärpningen. Vid värden över 
25 ökar detaljgraden, men då syns även brus tydligare. Välj vär-
den över 35 bara om bilden helt saknar ljusbrus, t.ex. om du har 
använt ett lågt iso-värde. Maskning skapar automatiskt en 
mask, så att de enfärgade ytorna, t.ex. himlen, inte omfattas av 
skärpningen. Ett värde på omkring 30 är fint.

1  JUSTERINGSVERSIONEN väljs med 
Process. Välj alltid 2012, då den är nyast och 
bjuder på de bästa funktionerna för att t.ex. 
styra ljusbalansen och åtgärda brus. Äldre 
råfiler öppnas kanske med Process 2003 eller 
2010, så kom ihåg att kolla och byta.

2  FÄRGÅTERGIVNINGEN från just din 
kameramodell väljer du under Kamerapro-
fil. Adobe Standard är en bra utgångspunkt 
för de flesta slags bilder och bör väljas som 
standard. Camera Neutral ger väldigt neu-
trala toner och är bäst till porträtt. Saknar 
du färgerna från dina jpeg-filer väljer du 
Camera Standard. I Lightroom och Pho-
toshop finns dessutom möjligheter att jus-
tera färgbalansen och mättnaden separat 
för de tre grundfärgerna.

2  BRUSET åtgärdar du vid Brusreducering. Ljusbrus i form av 
korn i bilden dämpar du genom att dra i reglaget Luminiscens, 
och 25 är en bra utgångspunkt vid högre iso-värden. 
Vid Luminansdetaljer bestämmer du gränsen för vad som ska 
uppfattas som brus – och därmed tas bort – och vad som är de-
taljer som du vill bevara. Värdet 50 passar de flesta motiv.
Luminanskontrast använder du för att bevara mer av struktu-
ren. Om bilden verkar för utjämnad ökar du till 50. Färgbruset 
tar du bort med Färg, och det är så effektivt att du sällan behö-
ver gå över 50. Standardvärdet 25 funkar bra till de flesta bilder. 
Om färgerna blir för utjämnade i övergångar kan du rädda upp 
det med Färgdetaljer, men problemet uppstår i regel bara vid 
mycket höga iso-värden som 25 600.

TIPS: Med pipetten i Vitbalans-
verktyg kan du se om en punkt är 
neutral genom att kolla R, G och B.

TIPS: Håll in Alt-tangenten medan du drar i t.ex. Luminiscens.  
Då är det lättare att se och minska bruset utan att tappa detaljer.

TIPS: Håll in Alt-tangenten medan du drar i ett skjutreglage.  
Då visas en gråtonad bild där effekten är lätt att bedöma.

TIPS: Om skjutreglagen under Grundläg-
gande ser annorlunda ut än här beror det  
på att du har Process 2003 eller 2010.

TIPS: Kom ihåg att börja med att ändra  
kameraprofilen. Den styr nämligen både 
färgfördelningen och ljusbalansen.

TIPS: Håll in Alt medan du drar i 
skjutreglaget. Då ser du i bilden om 
vissa områden fräter ur.

TIPS: Håll in Alt-tangenten medan 
du drar i skjutreglaget , så visas de 
områden som fräter ur.

TIPS: Om bilden ser platt ut efter 
Högdagrar och Skuggor ökar du 
Vita och dämpar Svärta.

TIPS: Framhäv motivets finkäns-
liga toner genom att sätta Lyster 
till +80 och Mättnad till –40.

TIPS: Vitbalansen ska justeras först 
när ändringarna påverkar ljusstyr-
kan i färgerna och rent allmänt.

TIPS: Kolla om kontrasten får detal-
jer att fräta ur, genom att trycka på 
U och O i Elements och J i Lightroom.

TIPS: Tryck på U för att varnas om 
de mörka områden som beckar igen 
till svart. Tryck på J i Lightroom.

TIPS: Ett negativt värde dämpar 
kontrasten i mellantonerna.  
Perfekt när du vill utjämna hud.

TIPS: Om du ångrar alla justeringar 
och vill nollställa dem håller du in 
Alt och klickar på Återställ.

GRUND-
LÄGGANDE
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RAW Filerna brukar ta tre till fyra gånger mer plats 
än jpeg, som komprimeras med kvalitetsför-
lust. Du slipper dock ha flera versioner lig-
gande med olika behandlingar, då all infor-
mation om justeringar i råkonverteraren 
sparas i en mycket liten sidofil.

På grund av de stora filerna tar det längre tid 
att skriva data till minneskortet. Det var tidi-
gare ett problem, men buffertminnena har 
blivit större och överföringen snabbare, så 
med vissa kameror kan du ta 50 bilder i en 
takt av 6,5 bilder i sekunden.

Utforskaren i Windows 8 kan visa miniatyrer av både jpeg- och råbilder, 
men tidigare Windows-versioner kan inte visa råbilder rakt av. Till Win-
dows 7 har Microsoft dock tagit fram tillägget Camera Codec Pack, som 
du kan hämta och installera för att se råfiler. Du hittar det genom att 
söka efter Microsoft Camera Codec Pack på exempelvis Google. Man 
kan dock inte se miniatyrer från alla kameramodeller.

Vi säger: SANT Vi säger: FALSKTVi säger: DELVIS SANT

Raw tar mycket plats Raw funkar inte för actionRaw syns inte i Utforskaren

Med Windows 8 
kan man utan 
vidare se minia-
tyrer av rå-
filerna från  
en lång rad  
olika kameror.
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Här visar vi i Elements hur du gör de viktigaste och grundläggande 
justeringarna. Allt funkar likadant i Lightroom 5 och Photoshop CC.
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RAW-konvertering på hög nivå

AVANCERAT
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RAW Om du mejlar en jpeg-fil kan alla öppna den, och du kan en-
kelt lägga ut den på nätet, men det kan man inte med råfor-
matsbilder. Ska det gå undan kan du blixtsnabbt göra en kon-
vertering med standardinställningarna, som ofta ger ett fint 
resultat. Många råprogram kan dessutom skapa en mejlkopia 
eller ladda upp jpeg-kopior till bildtjänster.

Speciellt i tidigare råprogram kunde bilderna verka litet matta i 
färgerna och sakna kontrast när man öppnade dem, och det 
krävdes en hel del manuellt arbete bara för att de skulle hamna 
i nivå med jpeg. I dag är råkonverterarna dock mycket bättre 
på att justera bilderna när de öppnas, så du kan ofta nöja dig 
med att bara justera bilder av svåra motiv.

Många kameror korrigerar t.ex. mörka hörn och missteckning, något 
som kröker raka linjer i jpeg-bilder, men råfilerna innehåller bara din 
information som har nått bildsensorn, inklusive optiska fel. Den avan-
cerade råkonverteraren i Lightroom och Photoshop kan automatiskt 
korrigera felen. Även andra program åtgärdar objektivfel automatiskt, 
och felkorrigeringarna är anpassade efter varje enskilt objektiv.

Vi säger: FALSKT Vi säger: FALSKTVi säger: FALSKT

Raw är besvärligt Raw ger tama färgerRåformat ger objektivfel Genom att 
kolla exif-data 
kan Lightroom 
automatiskt 
komma fram 
till vilket objek-
tiv eller vilken 
kamera du har 
använt och kor-
rigera felen.

Alla bildjusteringar sker i modulen Framkalla  
i Lightroom. Tryck på D för att öppna den.

1  KLONING av detaljer klaras med verktyget 
Fläckborttagning. Välj Klona för att klona eller 
Laga för att reparera detaljer. Storleken väljer du 
med Storlek och kantens mjukhet med Ludd. 

4  ARBETET MED MASKER klarar du med pen-
selverktyget Justeringspensel. Det har samma 12 
skjutreglage att bildbehandla med som Överto-
ningsfilter och Radiellt filter. Här målar du bara 
dina justeringar fritt på bilden. Vi ökar kontrasten 
med Kontrast och lättar upp skuggorna med 
Skuggor. Penselns storlek och mjukhet väljer du 
med Storlek och Ludd, och så kan du få verktyget 
att följa övergångar med Automatisk mask.

5  AVANCERAD LJUSBALANS och kontrast kan 
man ställa in exakt med Tonkurva, där de fyra 
reglagen Högdagrar, Ljus, Mörker och Skuggor 
justerar ljusheten. Här har vi ljusat upp högdag-
rarna med Högdagrar och gjort de mörka parti-
erna mörkare med Skuggor. Om du vill ha full 
kontroll väljer du Punktkurva. Nu kan du skapa så 
många punkter på kurvan du vill och justera ljuset 
exakt. Du kan också jobba med enskilda färg-
kanaler via Kanal. De två kan kombineras.

6  KONVERTERING TILL SVARTVITT är både 
lätt och effektivt med Svartvitt. Så fort du väljer 
funktionen kommer programmet med ett bra för-
slag som du kan jobba vidare med. Man kan näm-
ligen styra ljusstyrkan i åtta olika färgkanaler. Här 
har vi t.ex. gjort färgerna Röd, Orange, Gul, Grön 
och Turkos mörkare. 

7  SELEKTIVA FÄRGJUSTERINGAR klaras med 
NML och panelerna Nyans, Mättnad och Lumi-
nans. Här kan du styra färgbalans, mättnad och 
ljusstyrka i åtta nyanser. Vi har ökat alla tre i den 
gröna tonen med reglaget Grön. Funktionen är 
perfekt för att piffa upp färgerna på den gröna 
ängen eller för att justera hudtonernas nyanser.

8  FÄRGTONING av skuggor och högdagrar kla-
rar du med Delad toning. Du tonar in vissa nyan-
ser via Nyans, och här har vi valt en blå till de ljusa 
tonerna och en grön till skuggorna.

10  VINJETTERING OCH KORN kan du lägga till 
under Effekter. Funktionen Efterbeskärningsvin-
jettering är bra om du har beskurit bilden men vill 
ha en vinjettering runt bildens nya kant. Med 
Mängd satt till -16 blir bildhörnen mörkare. Du 
kan också lägga till korn i bilden med Kornighet 
om det ska se ruffigare ut.

9  OPTISKA FEL avlägsnas helt automatiskt 
med Objektivkorrigeringar. Du markerar bara Ak-
tivera profilkorrigeringar för att bli av med vinjet-
tering och missteckning. Markera Ta bort kroma-
tisk avvikele för att slippa kromatisk aberration. 

TIPS: Tryck på Q för att aktivera och inaktivera.

TIPS: Aktivera penseln genom att trycka på K. Du 
kan välja penselstorlek med musens rullknapp.

TIPS: Om du vill nollställa alla dina justeringar 
högerklickar du på kurvan och väljer Återställ  
områden och Förenkla kurva.

TIPS: Tryck på Skift + Ctrl + Alt + G, så kan du 
styra ljusintensiteten i utvalda områden genom 
att bara klicka på bilden och dra med musen. 

TIPS: Klicka på den lilla ikonen Justera, så kan  
du justera färgerna genom att bara klicka på det 
önskade färgområdet i bilden.

TIPS: Håll in Alt medan du drar i Nyans, så visas 
färgen du väljer tydligt på bilden.

TIPS: Välj Färgprioritet i stället för Högdager-
prioritet för att bevara färgerna bättre.

TIPS: Du kan också räta upp horisonten och per-
spektivet med Automatisk under Upright.

TIPS: Du kan nollställa alla skjutreglagen i  
panelen genom att dubbelklicka på Effekt.

TIPS: Du aktiverar och avslutar verktyget genom 
att trycka på Shift + M. Du kan lätt kopiera precis 
samma justering till ännu ett område i bilden ge-
nom att högerklicka och välja Duplicera.

2  ÖVERTONINGAR kan du skapa med funktio-
nen Övertoningsfilter. Du klickar och drar med 
musen på bilden, så skapas en övertoning. Då 
öppnas en panel med 12 skjutreglage som du kan 
bildbehandla med. Här har vi lagt till en blåaktig 
vitbalans med Temperatur, dämpat ljuset med Ex-
ponering, räddat högdagrarna med Högdagrar 
och dämpat bruset med Brus.

3  OVALA JUSTERINGAR av utvalda områden 
klarar du med Radiellt filter, som du skapar ge-
nom att klicka på bilden och dra med musen. Se-
dan kan du flytta fältet. Du har samma 12 skjut-
reglage som med Övertoningsfilter. Här har vi 
ökat kontrasten och klarheten med Kontrast och 
Klarhet samt färgmättnaden med Mättnad. Med 
Feather kan du också styra hur mjuk kanten ska 
vara. Invertera mask bestämmer om justering-
arna sker inuti fältet eller utanför.
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När du vill göra det bästa av dina bilder ska du använda en fullblodskonverterare. 
Här är alla de starka funktionerna i Lightroom 5 och Photoshop CC.



RAW

IMPORTERA DINA BILDER
Du bör alltid importera dina råbil-
der direkt från minneskortet med 

ditt organiseringsprogram. Det måste 
givetvis känna igen råfilerna, vilket 
t.ex. Lightroom eller Elements Organi-
zer gör. Det säkerställer att program-
met har koll på alla dina råbilder och 
att du själv kan se innehållet i filerna 
som miniatyrer utan att först behöva 
öppna och konvertera dem.

KOLL PÅ METADATA
Gör dig själv en tjänst när du är 
redo att importera dina råfiler: Se 

till att lägga in metadata som ditt 
Copyright-namn i bilderna, och lägg 
också till de nyckelord som matchar 
alla bilder. Om du använder Lightroom 
kan du skapa en speciell Förinställning 
med alla önskade metadata, t.ex. Copy-
right. Då har du klarat av det tråkiga 
jobbet redan från början.

ENKEL ORGANISERING
Med ett program som Lightroom 
är det precis lika lätt att hålla koll 

på hela bildsamlingen som med jpeg. 
Du kan t.ex. tilldela stjärnor genom att 
trycka från ett till fem eller markera ett 
urval bilder och skriva in ett nyckelord. 
Du kan också samla ihop en grupp bil-
der via en så kallad Samling, så att du 
lätt hittar alla bilder som till exempel 
har fått fem stjärnor i betyg.

REDIGERA PÅ SPRÅNG
Du kan inte bildbehandla dina  
råfiler om de ligger på en extern 

hårddisk som inte är ansluten till da-
torn. Det är ett problem om du t.ex. är 
iväg med din bärbara, men det går att 
lösa med Smart förhandsvisning i Light-
room 5. Välj Bibliotek, Förhandsvis-
ningar och Skapa smarta förhandsvis-
ningar, så skapas en komprimerad 
version av filen som du kan jobba med.

ELEGANTA UTSKRIFTER
Du måste inte spara eller ex-
portera din råfil när du vill 

skriva ut den. Lightroom har en hel 
modul där du kan anpassa utskrifts-
storleken eller antalet bilder per sida 
och t.ex. lägga till text eller vatten-
märken. Här är det också möjligt att 
välja en specialfunktion som applice-
rar precis rätt mängd utskriftsskärpa 
på både blankt och matt papper.

KONVERTERA SÄLLAN
I en råkonverterare konverteras 
dina råbilder löpande bakom ku-

lisserna, så att du alltid ser dem med 
dina justeringar applicerade utan att 
programmet sparar en ny version. Där-
för behöver du faktiskt aldrig konver-
tera en råfil, såvida inte du vill dela den 
med andra. I Lightroom kan du i så fall 
exportera råfilen antingen i jpeg-for-
mat eller som en tiff-fil.

SPARA MED ORDNING
Vid importen ska dina råfiler ko-
pieras från minneskortet till din 

dator med programmet. Här är det vik-
tigt att spara dem i ett logiskt system av 
mappar. Skapa en huvudmapp som t.ex. 
heter Semester, och skapa en un-
dermapp som heter Wien2013. Då blir 
det enklare att säkerhetskopiera sina rå-
filer och hitta dem om man vill öppna 
dem i något annat program.

VISA UPP BILDERNA
När du har gjort din bildbehand-
ling och vill visa upp dina alster 

för andra kan du göra det utan att ens 
behöva spara råbilderna först. Till ex-
empel är anslutningen till Facebook 
och Flickr inbyggd i Lightroom, så du 
behöver bara dra de önskade bilderna 
till tjänsten och klicka på Publicera. Då 
läggs bilderna automatiskt upp till ditt 
konto i jpeg-format.

NOLL BEKYMMER
Oavsett om du bildbehandlar  
eller bara lägger till nyckelord i 

dina råfiler behöver du aldrig bekymra 
dig om att behöva spara ändringarna. 
Det sker nämligen helt automatiskt i 
bakgrunden. Så fort du har skrivit in 
ett värde eller dragit i ett skjutreglage 
sparas ändringarna. Light room har en 
databas för att hålla koll på alla dina 
justeringar.

KOM IHÅG BACKUPEN
Med en råkonverterare som 
Lightroom måste du säker-

hetskopiera databasen. Det erbjuder 
programmet dig att göra, så kom ihåg 
att säga ja minst en gång i veckan. 
Samtidigt ska du komma ihåg att kopi-
era dina råfiler till en extern hårddisk 
på precis samma sätt som du alltid har 
gjort med jpeg-bilder. Databasen 
innehåller nämligen inte själva filerna.

1 2 3

4 5 SMARTA JUSTERINGAR
När du ska komma igång med 
bildbehandlingen har råkonverte-

raren några smarta knep för att du lätt 
ska kunna göra exakt samma juste-
ringar på flera bilder. Dessa färdiga jus-
teringar kallas Förinställningar. Här har 
vi valt Skärpa – natur, som applicerar 
optimal skärpa på storslagna land-
skapsbilder. Man kan också göra sina 
egna Förinställningar.
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Ett perfekt 
arbetsflöde

med RAW

KONVERTERA RAW I KAMERAN starka fördelar med DNG-formatet
Med de flesta nya 
kameror kan du 
konvertera dina råfiler 
till jpeg direkt i 
menysystemet och 
spara dem på 
minneskortet. Du 
hittar funktionen  
på visningsmenyn,  
där funktionen  
brukar heta RAW- 
bildbehandling.

Du kan göra livet med dina råfiler ännu lättare genom att konvertera dem till Adobes råformat DNG. Det klarar du lätt 
direkt från råkonverteraren i exempelvis Elements genom att klicka på Spara bild och välja filformatet DNG. 

✓ EXPONERING. Om bilden är under- 
eller överexponerad kan du justera expo-
neringen som i en råkonverterare.

✓ BRUSREDUCERING. Du kan justera 
mängden brusrducering eller inaktivera 
den helt vid lägre iso-värden.

✓ PICTURE STYLE. Här väljer man  
kamerans bildstilar, t.ex. landskap eller 
porträtt. Du kan också göra egna.

✓ OPTISKA FEL. Kamerans funktion 
för automatisk korrigering av objektivets 
brister finns också när du råkonverterar.

✓ VITBALANS. Du kan välja fasta in-
ställningar som solsken och blixt eller 
finjustera färgtemperaturen noggrant.

✓ FÄRGRYMD. Det är möjligt att välja 
jpeg-filens färgrymd. Välj sRGB för 
skärmvisning och Adobe RGB för utskrift.

✓ LJUS OCH SKUGGA. Med denna 
funktion plockar du fram fler detaljer i 
skuggor och högdagrar ur råfilen.

✓ JPEG-KVALITET. Du kan ställa in 
upplösning och komprimering hos den 
jpeg-fil du sparar efter konverteringen.

Alla dina justeringar syns direkt 
på bilden du konverterar.

SPARA UTRYMME
Råfiler konverterade till 
DNG brukar väga 20 pro-

cent mindre än originalen. Bildkvali-
teten påverkas inte alls, så skillnaden 
beror helt på att DNG packar infor-
mationen mer effektivt. Du kan 
också spara i ett DNG-format där 
bildinformationen packas som jpeg. 
då sparar du omkring 65 procent.

ÖPPNA NYA KAMERAFILER
Om du vill öppna råfilerna från 
de nyaste kamerorna behöver 

du också den senaste versionen av  
Elements, Lightroom eller Photoshop. 
Men om du konverterar råbilderna till 
DNG-format kan de också öppnas  
med en äldre version av exempelvis Ele-
ments, och då behöver du inte investera 
i en uppgradering av programmet.

ALLTID UPPDATERAD
Med DNG-filer kan den in-
byggda jpeg-filen uppda-

teras till att avspegla alla bildjuste-
ringar du har gjort. I originalen är 
detta inte möjligt, eftersom filen är 
låst för ändringar. DNG-filerna 
innehåller också alla metadata, t.ex. 
nyckelord. Dessa behöver annars 
sparas i en sidofil i XMP-format.

Med Lightroom 
är det lika lätt 
att använda rå-
filer som jpeg.
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… men det är du

INTE!
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Nu tror du kanske att du är 

FÄRDIG

Nytt funktionsmakro för bättre landskap i Photoshop

Guider om fotografering med blixt

I FÖRDELSZONEN FÅR DU BL.A.:

Smart Lightroom-knep i ny video

– MYCKET MER ÄN EN TIDNING


