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Definition enligt Wikipedia



Exempel 1
• Domkyrkan i Västerås







Exempel 2
• Öster Mälarstrand







Exempel 3
• Picassostatyn i Kristinehamn







Grundläggande teknik
• En HDR bild skapas av flera exponeringar av samma motiv med olika 

inställningar. I det enklaste fallet är det tre exponeringar; 
en normalexponerad (0 EV)
en underexponerad (-1 EV)
en överexponerad (+1 EV)

• Det kan i andra fall vara 5, 7 eller 9 exponeringar med 1/3, 2/3, 1 eller 2 EV i 
separation

• Exponeringarna hanteras lämpligast via kamerans gafflingsfunktion 
(bracketing) 

• I datorn måste sedan bilden processas med ett HDR-program för att slå ihop 
bilderna till önskvärd effekt



Inställningar på kameran
• Ställ Gafflingsfunktionen på kameran till AE 

(på Nikon, andra märken kan ha andra beteckningar)

• Använd BKT-knappen och välj antalet ”frames” och separation
5F och 1.0 EV i exemplet



Efterbehandling
• Efterbehandlingen görs i ett program med funktion för HDR

• Vanliga program är:

• Även Lightroom och Photoshop kan hantera HDR-bilder

• Aurora och Photomatix Pro kostar 99€ 
HDR efex Pro 2 finns att få tag på gratis från när Google ägde det. 
Ägs numera av DxO och NIK Collection 2 kostar 149€

Aurora HDR 
2019

Photomatix Pro 
6.1

NIK HDR efex
Pro 2



Aurora HDR 2019



Photomatix Pro 6.1



HDR Efex Pro 2



Lightroom



Photoshop



Vanliga fällor
• Brus - HDR-tekniken driver brus. Rätt exponeringsteknik kan minska 

bruset. Den sammanslagna bilden skall inte ha för mycket innehåll av de 
underexponerade bilderna

• Mättnad - Färgerna får lätt en överdriven mättnad i HDR-bilder. Går att 
justera med reglage i de flesta HDR-program

• Fel vitbalans - Färgtemperaturen kan driva iväg i HDR-bilder. Enskilda 
bilder med aningen, knappt märkbar toning åt det varmare hållet kan ge en 
bild med helt felaktig färgtemperatur.

• Kromatisk aberration (CA) - Inslag av kromatisk aberration (CA) förstärks 
av HDR-programmen. Undviks genom att ta bort CA i originalbilderna 
innan sammanslagning till HDR

• Fläckar - Många exponeringar (7, 9) kan leda till oönskade effekter i den 
sammanslagna HDR-bilden (oskärpa, fläckar, etc)



Vanliga fällor
• Gråa fält - För stort exponeringssteg mellan bilderna (separation på mer än 

1 EV) kan ge fält utan struktur

• RAW - Använd inte .jpg i originalbilderna. Fotografera alltid i RAW!

• Siluetter - ”Artifacts” kan lätt förekomma om man driver HDR-funktionen 
för långt. Siluetter, olika nyanser på var sin sida av en linje, etc.

• Spöken - ”Spökeffekter” pga att motivet rör på sig mellan exponeringarna. 
Går att åtgärda i de flesta program med ”de-ghosting” funktion
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