
Förminska bilder med GIMP i Windows
Digitalkameran är idag den mest vanliga typen av fototeknik. Ett  
bekymmer som kan uppstå är att bilden man har tagit är för stor och  
”tung” att använda för det användningsområde man vill ha bilden till.  
Detta kan vara att man vill skicka bilden via e-post eller använda bilden på en hemsida/blogg.  
Denna guide ger en enklare instruktion till hur man ”drar ner” eller ”skalar” en bild så att den  
blir mindre med det fria programmet GIMP – GNU Image Manipulation Program.

Steg 1 – Tillgång till GIMP: Installation

Det första man måste kontrollera är att programmet GIMP finns på den dator man vill använda. Om 
inte så ladda hem och installera programmet. Denna guide utgår från att du använder Windows XP 
SP2 eller nyare, vilket är minimumkravet för Gimp 2.6.8. Programmet finns annars till nästan alla 
operativsystem och finns att ladda ner från GIMP:s hemsida. Öppna din webbläsare och gå till:

http://www.gimp.org/windows

Klicka på länken Installer och ladda hem 
installationsprogrammet. GIMP är ett relativt 
litet program så använder du en normal 
bredbandsförbindelse så tar detta bara någon 
minut.

Leta upp programmet du laddat hem på din hårddisk och dubbelklicka på ikonen och välj Kör.

Tips: I nyare webbläsare brukar filen hamna i 
undermappen Hämtade filer i Mina dokument.

Nu installeras programmet där du följer instruktionerna 
på skärmen. Klicka vidare på knappen Next, Next och 
Install Now. Då installeras programmet.

Guiden Förminska bilder med GIMP i Windows (Version 1.0) Sid 1 av 5
av Jörgen Qvartsenklint (Skapad 2010-04-28 genom Glokala Folkhögskolan och Folkbildningsnätet)
Licens: Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike (Ladda hem dokumentets källfiler)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
mailto:Jorgen.Qvartsenklint.Glokala@Folkbildning.Net
http://www.gimp.org/windows
http://sajtverkstan.net/FBNimage/download/guide_forminska_bilder_med_gimp_i_windows.zip
http://www.folkbildning.net/
http://www.glokala.se/


Till sist klickar du på Finish vilket startar GIMP om det finns en bock i ”Launch GIMP”.

Nu är installationen klar och GIMP är igång! Om du vill starta GIMP senare så finns programmet 
under Start → Alla program → GIMP → GIMP 2. En start-ikon finns även på ditt skrivbord.

Tillval: Hjälpfunktionen

Du kan även installera de svenska hjälpfilerna till GIMP. Detta gör du genom att gå till adressen:

http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html

och i listan Help files for GIMP klicka på länken Swedish. Ladda hem och installera hjälpfilerna på 
samma sätt som själva programmet. Om du har GIMP igång så stäng och starta upp igen så kan du 
därefter nå hjälpfunktionen genom att trycka på tangenten F1 eller menyn Hjälp. Om inte 
hjälpfilerna är installerade så blir man istället hänvisad till en hemsida för hjälp. 
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Steg 2 – Förminska en bild i GIMP

Så här ser GIMP ut när programmet startats upp och man vill öppna en bild.

 
Programmet använder sig av olika verktygsfönster. Om du vill avsluta GIMP så klickar du på det 
röda krysset i det vänstra verktygsfönstret eller alternativt krysset i fönstret i mitten. Men nu ska vi 
öppna en stor bild som vi vill göra mindre. Detta gör man genom att välja det mittersta fönstret och 
välja menyn Arkiv och Öppna...

Bläddra fram bilden du vill arbeta med och markera och klicka på Öppna.
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Nu har du öppnat bilden i GIMP. Överst på listen kan du se storleken i höjd och bredd på bilden 
angett i pixlar. Nedan bild är tagen med en kamera av märket Canon IXUS 60 som klarar upp till 6 
megapixlar och därmed har bilden måtten 2816 pixlar i bredd och 2112 pixlar i höjd.

Vi ska nu förminska bilden vilket man gör i menyn Bild. Här väljer vi undermenyn Skala bild...

Ett nytt fönster kallat Skala bild öppnar sig 
och här kan du ändra värdena i rutan bredd 
och höjd så som du önskar.

Tips: I rutan Interpolation kan du välja 
alternativet Sinc (Lanczos3) som enligt 
vissa källor ska vara en bättre 
skalningsmetod.
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Nu har vi bestämt oss för att bilden ska användas på en hemsida där måttet ska vara 500 pixlar i 
bredd. Då klickar vi i rutan Bredd och skriver 500. Klicka i fältet Höjd under Bredd, och genast 
korrigeras höjden enligt proportionerna automatiskt till 375. Vi klickar nu på knappen Skala.

Nu kan vi konstatera att bilden visas betydligt 
mindre än det gjorde innan. Detta justerar vi 
genom att i nedre listen på bilden välja från 
18,2% till 100%. Då få vi se den i sin 
originalstorlek på skärmen.  

Nu återstår det bara att spara bilden i ett 
nytt namn så att vi inte förlorar 
originalbilden i sin ursprungliga storlek. 
Detta gör du i menyn Arkiv och Spara som...  
där du väljer ett nytt namn.

Efter du har klickat på Spara så kommer en sista fråga 
om kvalitén på bilden. För det mesta går det bra att välja 
det standardvärde som föreslås och handlar om hur 
bildens kvalité blir bildmässigt i förhållande till 
storleken på bildfilen. Detta kan ha betydelse på en 
hemsida. Välj ett värde och om du är osäker så låt värdet 
vara som det är och klicka på Spara.

Lycka till med GIMP!
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