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Introduktion text 
Här är en kort genomgång av de vanligaste typerna av texter som finns. Ni kommer säkert 
inte använda er av alla, men kanske har just du en favorit som du vill använda. Här är det 
helt fritt, det viktiga är att ni kommer igång och börjar göra texter. Kanske är du en fena på 
kåserier och vill utveckla mer av detta på er sida .  

Texterna behöver inte vara speciellt långa, eller ta mycket tid att göra. En viktig parameter är 
dock att ni ser till att ha bilder till texterna. Detta kommer vi prata mer om senare i 
utbildningen.  

Oavsett vilken typ av text du väljer nedan, så använder du dig av funktionen Inlägg i 
WordPress.  
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Översikt olika typer av texter:  

Nyhetsartikel 
En nyhetsartikel är oftast skriven av en journalist, antingen på den tidning där texten 
publiceras, eller på en nyhetsbyrå som har skickat ut texten till tidningen. En nyhetsartikel 
brukar vara lätt att känna igen. Den består av rubrik, ingress och brödtext och berättar om 
en nyhet, något som har hänt eller kommer att hända. För det mesta kan man läsa det allra 
viktigaste först i texten, den så kallade ingressen. Därpå fylls det på med lite mer bakgrund i 
resten av texten - brödtexten. I texten ska läsaren få svar på frågorna: när, var, hur, vad, vem 
och varför? 
 
Notis 
En notis är ungefär samma sak som en nyhetsartikel fast mycket kortare. Här finns inte 
någon ingress, utan innehåller direkt all fakta som läsaren behöver för att förstå 
sammanhanget. En notis ska vara kort, informativ, effektiv och direkt. 

Reportage 
Ett reportage skiljer sig från en nyhetsartikel och notis eftersom texten är mycket längre och 
mer detaljrik. Ett reportage ska vara som en berättelse som ger läsaren upplevelsen att vara 
på plats. I reportaget ska man kunna uppleva miljön, personerna och händelserna, gärna 
med sinnen som doft, syn och hörsel. Detaljerna är viktiga, men även om beskrivningarna är 
detaljerade är det förstås fortfarande viktigt att allt som beskrivs byggs på fakta och är 
korrekt.  

Intervju 
Att göra en intervju är en journalistisk metod för att få nyheter och information. Man kan till 
exempel göra en intervju via telefon eller vid ett personligt möte. Ibland skrivs 
intervjusvaren ihop till en lång text, ibland väljer journalisten att skriva frågorna och därefter 
svaren, så ordagrant som möjligt. 

Personporträtt 
Ett personporträtt skrivs ofta med lite djupare bakgrundskunskaper än man får om man bara 
intervjuar någon. Då kan man behöva göra djupare efterforskningar om personen och 
sammanhanget, och om möjligt följa personen under längre tid för att sätta sig in i hans eller 
hennes livssituation och verksamhet. 
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Åsiktstexter 
I en tidning finns också en rad texter som skrivs för att föra fram en åsikt. Någon vill sälja 
något, påverka eller underhålla den som läser. Dessa typer av texter är svårare att skriva på 
Hela Människans hemsidor, du behöver ha på fötterna för att inte eventuell styrelse eller 
andra inom organisationen ska känna sig överkörda. Detta gäller i synnerhet debattartiklar 
och ledartexter. Men har ni en åsikt eller agenda inom organisationen som ni är klara med, 
så använd det absolut.  

Det här är exempel på några åsiktstexter: 

Ledare 
Ledaren är oftast placerad allra längst fram i tidningen. På Hela Människans hemsida är 
kanske inte ledare aktuell, men om så är fallet, bör den nog hamna som en modul ovanför 
vanliga inlägg. I en ledare kommenteras och diskuteras aktuella frågor i samhället. Det är 
den enda texten där tidningen uttrycker sin åsikt.  

Blogg 
En blogg finns på webben och uttrycker nästan alltid en personlig åsikt, men kan även bygga 
på faktauppgifter. Hela Människans hemsida har inte någon bloggfunktion inbyggd, men 
man kan alltid använda andra bloggverktyg och länka in om man absolut vill skriva i 
bloggform.  

Debattartikel 
Vill man framföra en åsikt, kan man skriva en debattartikel till tidningen. Ofta kallas 
privatpersoners texter för insändare, medan politiker eller företrädare för någon 
organisation eller något företag skriver debattartiklar som ofta publiceras i närheten av 
ledarna. I Hela Människans fall kan det kanske vara så att någon i styrelsen/hela styrelsen vill 
föra in en debattartikel i er lokaltidning och samtidigt ha den publicerad på hemsidan.  

Krönika 
Krönikor skrivs ofta i mer lättsam och personlig ton, gärna med syftet att roa läsarna. Här 
kan skribenten framföra sina egna åsikter. En vanlig form av krönikor finns på sportsidorna, 
där aktuella sporthändelser kommenteras. 

Kåseri 
Ett kåseri är ännu lättsammare skrivet än krönikan, och bygger ofta på små vardagliga 
händelser där läsaren lätt kan känna igen sig. 
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Delar i texten – generellt 
Detta är delar i texten utifrån en tidning. Det stämmer inte hundra 100 % överens med hur 
WordPress är uppbyggd. Rubrik, brödtext, ingress finns alla i WordPress och fungerar på 
samma sätt som beskrivs nedan. Bildtexter har vi också i WordPress, men dessa hanteras 
utifrån bilden. Mellanrubriker gör man enklast genom att feta orden i brödtexten.  
 
Rubrik 
Rubriken är en sorts överskrift på artikeln. Skillnaden mellan en rubrik och en överskrift är 
att rubriken känns "aktiv" - någon gör eller har gjort något. Några exempel:  
Snö orsakar trafikproblem i Stockholmsområdet. 
Kronprinsessan flyttar in på Haga. 
Elpriset är rekordhögt. 
Så avslöjas bluffare. 
Syftet med rubriken är att locka läsaren att läsa texten. Så samtidigt som det ska verka så 
intressant som möjligt, så ska läsaren också ha en aning om vad texten handlar om. Därför 
fungerar inte rubriker som liknar överskrifter av typen:  
Lite information från kommunen 
Detaljer inför sommaren 

Ingress 
Ingressen är den allra första och inledande delen i en artikel. Ofta är den markerad grafiskt, 
till exempel med fet text. Precis som med rubriken så är syftet med ingressen att intressera 
läsaren att gå vidare och läsa resten av texten. Det är bäst om man kan svara på frågorna 
när, var, hur och varför redan i ingressen. Man kan också skriva ingressen så att det blir ett 
intressant påstående eller citat från någon person.  

Ett tips är att skriva ingressen allra sist!  

Brödtext 
Brödtexten är den längsta textdelen i en artikel, och där ska själva historien eller berättelsen 
berättas. Ett klassiskt sätt att skriva en nyhetsartikel är att skriva det allra viktigaste först och 
sedan fylla på med bakgrund, kommentarer och mindre viktiga detaljer.  

Mellanrubrik 
Mellanrubrikerna är som små överskrifter mitt i artikeln. Syftet med dem är att lätta upp 
textmassan och göra läsaren ännu mer lockad och intresserad av att läsa vidare.  

Bildtext 
Bildtexten är den lilla text som ligger intill en bild i en artikel. En bildtext ska med några få 
ord beskriva sammanhanget, och om det är nödvändigt också förklara vad bilden föreställer, 
utan att vara övertydlig. Är det personer eller husdjur på bilden är det alltid viktigt att skriva 
vad de heter, och lika viktigt är det att namnen är rättstavade.  
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Vilken typ av text bör vi ha? 
Det är lite upp till er, vad ni vill få ut för information men också vilken typ av text som ni är 
bekväma i. Känner ni att det är bättre att skriva i kåseriform, eller som en blogg, gör det. Det 
viktiga är att det börjar hända saker på hemsidan – att nya texter kommer i en strid ström.  

Exempeltexter 
Här är några förslag på hur en text på Hela Människans hemsida skulle kunna se ut:  

Nyhet: ni har fått ett nytt renoverat kök – och ni väljer att göra en Notis om detta. Även fast 
det är en Notis kan det vara bra att ha med något citat, vilket gör texten mer levande och 
luftig. Lite som en mini-artikel.  

Nedan ligger texten utifrån den uppdelning som vi har på hemsidan:  

Rubrik: 
Hela Människan Storstad har äntligen fått ett nytt kök! 
 
Utdrag: 
Hela Människan Storstad Ria-verksamhets kök är nu renoverat. Bland annat har köket fått ny 
skåpsinredning, nya spishällar och kyl- och frysskåp. 

Ingress:  
(Beroende på nyhet kan ni hoppa över ingressen och gå direkt till brödtext, vilket vi gör i 
detta exempel. Många gånger är just notiser allt för kortfattade för att det ska bli bra med en 
Ingress).  
 
Brödtext:  
Hela Människan Storstads Ria-verksamhets kök är nu renoverat. Bland annat har köket fått 
ny skåpsinredning, nya spishällar och kyl- och frysskåp.  

- Vi är överlyckliga för vårt nya kök, vilket innebär att vi kan fortsätta servera lunch till 
människor som lever i en utsatt livssituation till självkostnadspris. Vi tackar kommun, 
företag och privata givare som har gjort upprustningen av köket möjlig, säger 
verksamhetschef Inge Nöjdson.  

Köket invigdes av kommunchef Bobbo Krull onsdag den 5 maj, 2018:  

- Jag vill tack Hela Människan Storstad för arbetet de utför. Nu har vi också ett kök som 
följer senaste hygien- och hälsoregler. Vi rustar för framtiden.  

Köket har kostat cirka 500 000 kronor att renovera, kommunen har bidragit med 300 000 
kronor, Börjes kök & bad har sponsrat med 100 000 kronor och många privata gåvogivare 
har bidragit med resten. Tack för detta!  

Text och foto: Johan Johansson.  
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Nyhet: ni har fått en ny medarbetare – och ni väljer att göra en Intervju om detta.  

Nedan ligger texten utifrån den uppdelning som vi har på hemsidan:  

Rubrik: 
Britt Snäll – vår nya behandlingsassistent!   
 
Utdrag: 
Hela Människan Storstads nya behandlingsassistent är Britt Snäll, 45 år. Hon brinner för att 
arbeta för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation.   

Ingress:  
Hela Människan Storstads nyaste medarbetare är behandlingsassistenten Britt Snäll, 45 år. 
Hon har tidigare arbetat som diakon i Svenska kyrkan Storstads församling. Hon brinner för 
att arbeta för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation.   
 
Brödtext:  
Britt Snäll har arbetat som diakon i 15 år i Svenska kyrkan Storstads församling. Britt har en 
diakoniutbildning från Bromma Folkhögskola i bagaget, hon har även en KY utbildning som 
behandlingsassistent.  

- Jag har verkligen älskat mitt arbete som diakon, men nu vill jag ändra inriktning och 
gick därför KY-utbildningen under två år på distans via Uppsala folkhögskola. Mitt mål 
har varit att få arbeta på Ria-verksamheten som Hela Människan Storstad driver, 
säger Britt Snäll.  

Hon kommer vara stationerad framförallt inom Ria-verksamheten men hon kommer också 
assistera butikschefen i secondhandbutiken:  

- Jag har erfarenhet av arbetsledning och kommer därför även arbeta med att bygga 
upp rutiner, arbetsbeskrivningar och andra administrativa delar som vi har ett behov 
av att utveckla. 

Vad ser du fram emot mest? 

- Jag ser fram emot att arbeta för och tillsammans med våra besökare för att skapa en 
bättre framtid. Många av våra besökare lever i ensamhet, hemlöshet, missbruk, 
psykisk ohälsa eller på annat sätt lever i en utsatt livssituation.  

Text och foto: Johan Johansson.  
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Hur använder du textverktyget i WordPress och hur ska du tänka när 
du skriver din text? 
 

Textverktyget i WordPress är mycket omfattande och bra, har man grundläggande 
kunskaper i exempelvis Microsoft Word, kommer man ganska så långt.  

Att tänka på när du skriver en text för hemsidan 
Det är några saker man bör tänka på när man skriver texten för hemsidan (och i de flesta 
andra fall också).  

1. Sätt tydliga rubriker – som säger vad det handlar om.  
2. Tänk inte internt – Inte alla vet vad exempelvis Ria är, skriv då vår Öppna Ria-

verksamhet eller på något annat sätt gör det begripligt för dem som aldrig hört talas 
om begreppet.  

3. Citera gärna någon person, det gör texten mer intressant, luftig och lättläst. Fast 
citera inte för citatets skull, lägg gärna lite möda på att hitta bra citat. Rent generellt 
är det bättre att ta faktabaserad text i skrivform och känsloyttringar, tankar m.m. i 
citatform.  

4. Skriv inte i VERSALER, det är svårläst.  
5. Låt någon läsa igenom texten innan du publicerar den, den bästa skribent missar ofta 

något.  
6. Skriv inte för långa texter, många läser via mobiltelefon. Skriv också på ett lätt språk.  
7. Skriv gärna bildtexter, eftersom många läser detta först. Bra att få in info där.  
8. Använd mellanrubriker, det lättar upp och gör det luftigare. En kompakt text blir inte 

lika ofta läst.  
9. Lägg gärna till en faktaruta, speciellt om temat du skriver om är lite komplicerad. 

Exempelvis skriver du något om narkotika, gå in på Wikipedia, CAN och hämta lite 
info som du lägger i en faktaruta, glöm inte att skriva källan bara.  

10. Tänk strutmodellen när du skriver, det viktigaste ska komma först i texten, 
åtminstone när du skriver en notis, reportage eller intervju. Andra texter, främst 
åsiktstexter kan ha en annan disposition.   

Textverktyget i Wordpress 
Se manualen för grunder i textverktyget om du är osäker på textverktyget. Här redovisar vi 
hur man kan ”jobba lite extra” med textverktyget för att få det fint på hemsidan. Testa gärna 
själv och se vad som händer när du gör olika saker i textverktyget.  

Några grundregler förutom de ovan om text:  

- Arbeta med stycken. Ett avslutat stycke efterföljs av en tom rad.  
- Var konsekvent – om du exempelvis kursiverar alla projektnamn, gör det 

genomgående.  
- Använd gärna punktlistor eller numrerade listor, det ökar läsbarheten.  
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Rubrik, Utdrag och Ingress 
 

 

 
Brödtext 
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Så här ser det ut i webbläsaren:  

 

 

Något som du bör undvika är att centrera texten eller att högerjustera den, det ser helt 
enkelt inte bra ut.  
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Övning - Göra en intervju 
Att göra en intervju av någon ny medarbetare, gäst eller annan person är ett bra sätt att få nyheter, 
fastän det inte hänt något speciellt. Naturligtvis kan det vara bra att intervjua någon medarbetare, 
eller gäst vid händelser som är en nyhet i sig, exempelvis vid födelsedag eller nyanställning osv.  

Men passa även på att intervjua gästerna vid andra tillfällen.  

Här är en lista du ska tänka på när du intervjuar någon.  
1. Var transparant, berätta om intervjun innan, vad du tänkt fråga om, ämnet och hur du har 

tänkt använda texten. Berätta att du tänker lägga den på hemsidan/Facebook och att du 
gärna vill ha ett foto på personen.  

2. Funkar det inte med foto, fråga om det går bra att ta på någon neutral del, typ händer, 
bakifrån eller på nått annat sätt.  

3. Vill personen inte vara med, var inte pushig, det vinner man inte på i långa loppet.  
4. När du börjar intervjun, erbjud personen att läsa igenom texten, du kan också ta 

telefonnummer, för att kunna få kompletteringar efteråt eller för att helt enkelt läsa upp 
artikeln för personen och få den godkänd.  

5. Är det en känslig situation, förklara att du kan tänkas ställa frågor som är obekväma, men att 
du också förstår och respekterar om personen inte vill svara på dem.  

6. Förklara att de kan ångra sig och ta tillbaka vad de sagt. Gör allt för att de ska slappna av och 
börja prata helt enkelt.  

7. Ha en strategi för artikeln, tänk ut innan vad den kan tänkas handla om.  
8. Men håll dig inte för hårt till strategin, är det du tänkt ut fel, försök gå in på ett annat spår.  
9. Skriv gärna ner några allmänna frågor, som du kan ställa ifall du får tomt i huvudet eller 

kommer av dig.  
10. Upprepa gärna det som personen har sagt… och få något jakande till svar, det ger dig tid att 

anteckna och du får samtidigt svar på att du uppfattat det hela rätt.  
11. Ta tid för att anteckna… det gör inget om det är tyst en stund medan du skriver ner det du vill 

ha med.  
12. Ställ mer frågor än du tror du behöver, det är alltid bra att ha lite ”ludd” med sig.  
13. Du behöver inte på något sätt skriva i kronologisk ordning, det blir ofta tråkigt.  

Den skrivande delen 
När du sedan skriver intervjun, försök gärna lyfta in andra saker för att skapa en miljö.  

Exempel:  

Vi har träffat besökaren Kalle i den livliga frukostrusningen på Ria. Han har precis tagit två 
äggsmörgåsar med kaviar och satt sig tillrätta i soffgruppen som finns i den bakre delen av lokalen.  

Sen kan man gärna komma med något citat som gör att man hamnar där och då:  

Exempel: 
- Jag kommer hit varje dag! Här möts jag av respekt, oavsett vilket skick jag befinner mig i, säger 
Kalle.  

Sen kan man gärna komma med en faktadel, som i detta fall handlar om Ria.  

Exempel:  
Hela Människan Storstads Ria-verksamhet vänder sig till alla men många av besökarna befinner sig i 
en utsatt livssituation, exempelvis hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa eller ensamhet.  



 

 14 

Sen kanske man tar upp lite mer fakta och påföljande citat från Kalle som beskriver hans situation.   

Exempel:  
Kalle har varit mer eller mindre hemlös de senaste 30 åren. Sen i höstas har han fått en bostad på 
Listudden, vilken är kommunens träningsboende: 

- Jag trivs som fisken i vattnet, jag kan rå om mig själv på ett helt annat sätt. Det gör verkligen 
att jag mår bättre och dricker betydligt mindre än tidigare.  

(Tips: Variera gärna med att skriva , säger Kalle och att köra kolon : på meningen innan) 

Andra tips att tänka på:  

- När du citerar folk, gör det inte ordagrant, utan se till att skriva texten så att det låter bra i 
text. De allra flesta människor uttrycker sig på ett sådant sätt som skulle låta språkligt dåligt i 
en text. Rättar du upp det kommer de vara ytterst tacksamma plus att de troligen inte kom 
ihåg exakta lydelsen de hade när de svarade på dina frågor.  

- Skriv inte för långt.  
- Jobba med mellanrubriken och teman i texten för att få det mer luftigt och lättläst.  

 

Övningsbeskrivning 
Dela upp er två och två. Normalt sett ska ni ha lagt lite tid på att tänka ut frågor och situation, men i 
denna övning får ni det direkt.  

Ni ska intervjua er part om sitt arbete på Hela Människan. Ca 10 minuter per intervju. Tag tid! Håll er 
till manus och sväva inte ut, detta är tänkt som en kort övning för att testa på.  

Frågor 
Ställ frågor om namn, titel, ålder och vilken lokal enhet som personen arbetar för.  

Övriga frågor:  

1. Hur länge har du arbetat/varit volontär för Hela Människan? 
2. Vilka är de huvudsakliga arbetsuppgifterna? 
3. Vad är bäst med uppdraget de har på Hela Människan? 
4. Vad skulle du vilja utveckla i framtiden i er lokala Hela Människan?  

När båda personerna är intervjuade har ni cirka 10-15 minuter för att skriva ihop texten. Den ska vara 
ganska kort, så ni behöver inte känna någon press att inte hinna.  

Använd gärna knepen som beskrevs innan för att få till en levande text. Lycka till.  
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Bilder 
Det finns många bildredigeringsprogram på marknaden. Några professionella så som Adobe 
Photoshop som kostar några tusenlappar och billigare varianter som kostar någon hundralapp. Men 
det finns också många bra som är gratis. Vi har valt att använda oss av programmet XnWiew som är 
ett bra gratisprogram. Det finns mer avancerade program på marknaden, men det klarar av det som 
behövs, dvs redigera bilder från mobiltelefonen eller kamera.  

I denna manual har vi utgått ifrån att du använder en Iphone, eller annan smartphone som din 
bildkälla.  

XnWiew 
Du laddar ner programmet XnWiew, som vi i resten av dokumentet bara kallar ”programmet”. 

https://download.cnet.com/XnView/3000-2192_4-10067391.html 

Du kan också göra en vanlig googlesökning efter XnWiew för att hitta senaste programvaran.  

När du har laddat ner och installerat programmet på din dator så får du första gången du öppnar 
programmet en fråga om du vill använda svenska, vilket vi rekommenderar:  

Kryssa även för använd alla tillgängliga format 

 

När du startat programmet kommer du till en meny där du ser hela ditt skrivbord, med alla mappar.  

Se till att därför spara dina bilder i en mapp som du lätt hittar.  

https://download.cnet.com/XnView/3000-2192_4-10067391.html
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Nu ska vi öppna bilden du vill redigera. När det gäller Hela Människans hemsida är det en fördel att 
ta liggande bilder, eftersom hemsidan är layoutad så. Har du redan bilder på datorn är det bara att 
markera bilden du vill ha och öppna den och hoppa över nästa övning.  
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Importera en bild från mobiltelefonen 
Koppla in mobiltelefonen med medföljande kabel. Din mobiltelefon dyker snart upp i menyträdet.  

 

 

Klicka på den ikon som markerar din telefon, i detta exempel Apple Iphone.  

Apple Iphone och många andra telefoner kräver att du också godkänner via telefonen att dela med 
dig av bilder och annan info från telefonen. Kontrollera om din telefon kräver det, i så fall acceptera 
detta.  

När du klickat på telefonen och accepterat ser du telefonens minne.  
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Klicka en gång till för att komma till bildmappen. Ofta kallad DCMI. 

 

Klicka på den mappen, och sedan på någon mapp. Har man många bilder/filmer i sin telefon så är 
bilderna ofta uppdelade automatiskt i undermappar, så som detta exempel:  

 

Leta upp den mapp där just din bild är sparad. Jag vill ha en bild på tavlor. Just den bilden heter 
IMG_6193 i exemplet nedan.  

 

Spara den bilden i en mapp på datorn, döp gärna om den till något som gör att du kommer ihåg den 
bättre. Jag väljer att döpa min bild till Hemsida_tavlor_2018 
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Redigera storlek på bilden 
För att bilderna ska passa bra på Hela Människans hemsida bör man göra om dem till rätt 
storlek. Dels för att sidan ska laddas snabbare men också för att det blir snyggare och den 
riskeras att inte klippas på något konstigt sätt.  

Normalt sett gör vi bilderna i storleken 780 * 420 pixlar med en upplösning på 72 dpi.  

Om du ska göra en startbild till förstasidan så är storleken 1220 * 620 pixlar och 72 dpi.  

I exemplet gör vi en vanlig bild, dvs 780 * 420 pixlar.  

Öppna programmet och den bild du vill öppna. I exemplet ligger bilden på skrivbordet i 
mappen som heter Hemsidan:  

 

 

Klicka på din mapp och sedan aktuell bild:  
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Din bild öppnas på skärmen. Välj ”Bild” i menyraden. Då får du upp massa alternativ. Välj då 
alternativet ”Ändra bildstorlek” som ligger ganska långt ner i listan.  

 

En dialogruta öppnas och du får en hel del information.  

 

I exemplet är ovan är upplösningen (Enheter) inställd på 72 pixlar/tum (DPI).  

Som du även kan se är bredden 4032 pixlar och höjden 3024.  
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Vi ska göra om bilden till 780 * 420, vi börjar med att ställa om bredden, till 780. 

 

Som du ser så anpassar sig höjden skalenligt. Men den är dock lite för hög för hemsidan. Vi 
vill ju ha den till 420. Så efter att vi sparat den nya bildstorleken (780*585) ska vi göra lite 
ytterligare justeringar.  

Tips! Spara bilden som Hemsida_tavlor_2018_780 vilket gör att du inte sparar över 
originalfilen. Originalfilen kan vara bra att ha i ursprunglig storlek. Kanske vill du använda 
bilden på annat sätt!  

Välj nu att klicka på ”Visa” i menyraden, välj ”Verklig storlek” för att vi ska se bilden bättre.  

Nästa steg är att beskära bilden, så att höjden blir 420.  

Klicka på symbolen för beskärning i menyraden.  

 

Dra sedan med musen på bilden, en ruta uppträder, en tunn grå linje, med några 
hörnpunkter och punkter mitt på.  

 

Drag i punkterna så att du täcker bildens hela bredd.  
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Nu ska du justera höjden så att den blir 420 punkter, det är inte jättenoga att det blir exakt 
420, men inte under 420 åtminstone, försök dra så att du hamnar så nära 420 som möjligt.  

Du ser storleken längst ner.  

 

Nu kan du finjustera genom att dra hela ramen med musen, försök få till en så bra bild som 
möjligt. När du är nöjd trycker du Shift x eller går in via menyraden, väljer Redigera och 
sedan Beskär.  

Nu är bilden i rätt storlek. Glöm inte att spara!  

 

Justera ljushet och färger på bilden 
Ett vanligt fenomen är att bilderna är blir för mörka, kanske är de fotade i för svagt ljus, eller av andra 
orsaker är för mörka, eller till och med för ljusa. Det går att rädda upp bilderna. Även bilder du är 
nöjd med kan du förbättra genom att ljusa eller mörka dem. När du är van vid programmet går det 
på under en minut att fixa till en bild till det bättre.  

Det finns flera sätt man kan göra för att bättra på bilden, vi ska gå igenom de vanligaste.  

Autonivåer, ljushet och färgbalans.  
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Autonivåer 
Autonivåer är precis vad det låter som ett automatiskt och enkelt sätt att bättra på bilden. Dock så 
blir det ibland ändå inte som vill ha det, men eftersom det bara tar någon sekund eller två att 
använda sig av funktionen är det värt att prova innan man går på någon annan funktion. Kanske blir 
du nöjd och sparar tid.  

 

I menyn väljer du Bild, sedan Färgplan och slutligen Autonivåer, då gör programmet om bilden som 
den tror är bäst. Resultatet blir ganska ofta bra, men om inte prova med de andra två sätten att fixa 
till bilden.  

Tips. Du kan alltid test och sen ångra genom att trycka på ångraknappen.  

Ljushet 
En bra funktion är ljushet, många gånger är bilderna allt för mörka, då vinner man på att ljusa upp 
med några enkla steg.  

I menyn väljer du Bild, sedan Justera och slutligen Nyans/Mättnad/Ljushet  

Då öppnas en dialogruta med en hel del inställning. För att ändra ljusheten välj reglaget i mitten. Där 
kan man dra i pilen eller fylla i en siffra i rutan där det idag står 0.  
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Justera ljusheten tills du blir nöjd och välj sedan OK, så sparas ljusheten. Även om reglaget kallas 
ljushet så kan man dra det åt vänster så blir bilden mörkare. Glöm inte att sedan spara! 

Nu är din bild lite ljusare.  

 
Färgbalans 
Färgbalans är bra om du har fått lite för mycket gul eller rödton i bilden och vill justera detta 
manuellt.  

Gå till ”Bild” sen ”Justera” och slutligen ”Intensitet, kontrast, gamma, balans…” 

Det vi ska justera på är färgbalansen.  

 

Du drar i pilarna vid respektive färg, för att minska eller öka röd eller gulsticket. Gul är främst en 
blandning av grön och röd, så prova att dra parallellt i dem om det är just gulstick du vill ändra.  

Gör dina ändringar, tryck OK. Glöm inte att spara.  
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Lägga till en text på bilden 
Ibland kan det vara bra att lägga till en text direkt på bilden. Exempelvis 50 % på tavlor!  

Gå till ”Bild” i menyn och välj sedan ”Lägg till text…” som finns ganska långt ner i listen.  

Börja med att skriva in din text: 50 % på tavlor! I textfältet.  

 

 

Sen kan du justera textfärg genom att klicka på den svarta rutan. Då uppträder en hel del färgrutor 
som du kan välja emellan. Välj den färg som du tycker passar bra.  

 

Klicka på OK, då väljs din färg.  

Nästa steg är att välja typsnitt. Vilka typsnitt du har att välja mellan beror på vilka som är 
förinstallerade på din dator. Du väljer typsnitt genom att klicka på ”Välj typsnitt”. Välj även storlek på 
typsnittet. Klicka sedan på OK.  
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Din text kommer på bilden och du drar med musen dit du vill ha den.  

 

Spara nu bilden. Döp gärna om den, så att du fattar att det är bilden med 50 % texten som är aktuell. 
Exempelvis Hemsida_Tavlor_2018_780_50_proc 

Tips: Misslyckas du med placeringen, eller är typsnittet för stort/smått. Ångra så att texten 
försvinner. Välj sedan att göra om proceduren från början. Dina tidigare val finns sparade.  
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Egna anteckningar 
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