
Bildtips Länsbiblioteket !
Bilder som ska användas på webb eller i tryck ska ses som berättarelement, alla bilder berättar 
någonting för betraktaren. Det är bra om bilden och texten inte säger exakt samma sak. Som 
bildbetraktare kan vi då få känslan av att vi blir dumförklarade och istället är det bra om 
bilden kompletterar texten med information eller känslor som det skrivna ordet inte kan 
uttrycka. !
Att ta en ”bra bild” är ett väldigt subjektivt mål, det är i slutändan du som bestämmer om 
bilden är bra eller inte men det finns ett par regler som är allmänt vedertagna och som kan 
vara bra att känna till. !

• Kliv lite närmare det du ska fotografera. Många bilder lider av att de känns lite 
tomma, och det beror ofta på att man som fotograf stått lite för långt bort från det 
intressanta. Vi läser en bild på samma sätt som vi läser text, uppifrån vänster hörn, 
vilket kan göra att det tar en stund att hitta det väsentliga i en bild om det inte framgår 
tydligt. 

• Många kameror fungerar väldigt bra på ”auto”, men kan du lite om hur de manuella 
funktionerna på kameran fungerar så får du lite bättre kontroll över hur bilden kommer 
bli. Alla kameror har en bländare som justerar hur mycket ljus som kommer in i 
kameran, och dessutom bestämmer bländaren vilket skärpedjup (hur mycket av 
förgrund, objekt och bakgrund som ska vara i fokus samtidigt) bilden kommer få. En 
öppen bländare ger ett kort skärpedjup och en mer stängd bländare ger ett långt 
skärpedjup. En del kameror har zoomfunktion och om man zoomar in så förkortas 
skärpedjupet medan det förlängs om man zoomar ut. 

Vad är det fotografen vill peka på? Lättare att se färre beståndsdelar

Kort skärpedjup, suddig bakgrund Långt skärpedjup, bakgrunden mer tydlig



• Alla kameror har också en slutare som öppnar och stänger ljusinsläppet och en väldigt 
snabb slutartid ”låser” ögonblicket medan en lång slutartid låter det som händer flytta 
sig under tiden slutaren är öppen. 

• Ljuset är allt! En kamera fångar ljus. Ljus har både 
olika styrka och olika färg. I autoläget försöker kameran 
göra sitt yttersta för att du ska få en bild, men ibland 
kommer den få problem. Det är framför allt tydligt om 
du försöker ta en bild i en miljö där det är för mörkt, 
eller om du försöker ta en bild där det är väldigt stor 
skillnad mellan ljust och mörkt. Kan du så försök att ta 
din bild där det är lagom mycket kontraster och ändå 
gott om ljus, går inte det så se till att du använder blixt.  
Om det finns olika ljuskällor i bilden, t.ex. solljus och 
lampa, så kan du också få lite konstiga färgförhållanden 
i bilden. För enkelhetens skull så försök att bara 
ha en ljuskälla. !!!!

• Skapa rörelse och riktning i motivet. En ”passbild” känns ofta ganska tråkig och stel, 
den saknar helt enkelt en riktning. Ett sätt att komma ifrån problemet är att komponera 
sin bild enligt tredjedelsregeln och vrida sitt objekt något. Du får tänka dig ett rutnät 
som ger fyra krysspunkter och om du sätter ditt objekt i någon av dessa tittandes in i 
bilden så kommer du skapa en bild som känns mer levande.  
 

Svagt varmt ljus från lampan, 
starkt kallt från solen, omöjlig 

att exponera rätt utan blixt.

Snabb slutare - 1/3200 sek Långsam slutare - 1/13 sek

Rakt framifrån, vad händer på sidorna? Lite från sidan skapar rum framför objektet.



• Linjer i bilden kan också hjälpa din betraktare att dra in blicken mot vad som är viktigt 
och skapa rörelse i bilden. Diagonala ”linjer” och perspektiv i bilden hjälper ögat att 
färdas i bilden. 

• Fundera redan när du tar bilden på hur den kommer användas. Den kanske måste 
beskäras för att bli väldigt långsmal i en banner på en hemsida, eller måste vara 
väldigt stor för att tåla att skrivas ut på en affisch. Den kanske måste ha ett 
”dödutrymme” för att kombineras med en text eller ha vissa färger som stämmer 
överens med loggor och annat. Ju mer förberedd du är desto större chans att du 
kommer kunna använda bilderna du tagit. !

• När du tagit din bild kan du redigera den i ett bildbehandlingprogram. Det kan redan 
finnas på din dator (Paint eller Photoshop Elements om du använder windows, iPhoto 
om du använder mac). I ett redigeringsprogram kan du bland annat justera färger, ljus, 
beskära och rotera bilden. Har du inget redigeringsprogram på din dator, men en bra 
internetuppkoppling, så finns det en del online-alternativ, b.la  
http://www.photoshop.com/tools och http://pixlr.com/editor/  
Tala med webbansvarige för att få info om hur det är på just den sidan som du ska 
lägga bilden på om du känner dig osäker.  !

• Det finns ett förslag på hur ”banner” och ”kvadratisk bild” skall vara utformad på 
gotabiblioteken.se  
Banner skall vara i storleken 550x260px och förses med en svart halvtransparent rand 
där texten läggs. Tänk på att inte lägga randen/texten över det som är väsentligt i 
bilden, försök skala om bilden så att det fungerar om det är ett problem.  
Kvadratisk bild skall vara storlek 185x185px.  
Bilder som ska användas på lansbibliotek.ostsam.se skalas automatiskt så där behöver 
du inte beskära dem själv !

• Bilder som ska ligga på webben ska vara så små i filstorlek som möjligt för att sidan 
inte ska bli tung att ladda. När du sparar dem som jpg eller png dra i reglagen för 
kvalitet så att de ser snygga ut men blir så små som möjligt, gärna under 150kb.  
 
                        /Errol (errol.tanriverdi@ostsam.se 013-262768)

Här bildar varje element en 
kvadratisk platta som ”låser 
bilden”

Här drar de diagonala linjerna 
ögat in i bilden och skapar 
förhoppningsvis lite mer dynamik.

http://www.photoshop.com/tools
http://pixlr.com/editor/
http://gotabiblioteken.se
http://lansbibliotek.ostsam.se
mailto:errol.tanriverdi@ostsam.se

