
ATT FOTOGRAFERA 
MED MOBILEN





DAGENS AGENDA

§ Fotoprocessen 

§ Några nyckelbegrepp

§ Mobilen/paddan som kamera
§ Mobilkamerans funktioner
§ Goda råd vid mobilfotografering
§ Kompositionsregler

§ Mobilen som skanner

§ Hur sparar jag bilder som jag tar med mobilkameran?

§ Förbättra bilderna

§ Leka med bilderna

§ Använda/publicera bilderna



DET DIGITALA FOTOFLÖDET

Motivet

Ta bilder Föra över
till datorn

Använda
bilderna

Långtids-
lagra 
bilderna

Gamla foton
Scanna
bilder

Bearbeta 
och ordna
bilderna      



PIXLAR OCH SÅNT

§Hur många pixlar/bildpunkter? Bildernas 
storlek/tyngd – vad behövs för olika 
användning av bilderna?

§ ISO-tal / brus. Hur klarar 
kameran/mobilen/plattan svagt ljus?

§Vitbalans – hur kompensera för att olika typer 
av ljus återger färger olika?



PIXLAR OCH 
BILDSTORLEK

Av betydelse vid 
utskrift:
PPI = pixlar per 
inch (per tum)

Bildens storlek/tyngd: 
T ex
2000*1500 pixlar = 
3000000 pixlar=
3 megapixlar

Bildfilens storlek:
3 mpx * 2,86= 8,6 Megabyte

Pixlar=
Bildpunkter



ISO-TAL
ISO-TALET BESTÄMMER HUR KÄNSLIG DIN SENSOR SKA VARA FÖR LJUS. ETT 
HÖGRE ISO-TAL GÖR DIN SENSOR MER LJUSKÄNSLIG, OCH ETT LÄGRE GÖR 
DEN MINDRE LJUSKÄNSLIG. ISO-TALEN LÖPER VANLIGTVIS UPPÅT FRÅN 50 I 
FÖLJANDE STEG:

50 100 200 400 800 1600 3200 ...

I PRAKTIKEN INNEBÄR DET ATT 

§ LÅGA ISO-TAL PASSAR I GODA LJUSFÖRHÅLLANDEN  OCH 

§ HÖGA TAL I DÅLIGA. 

DU KAN ALLTSÅ BEHÖVA ÖKA ISO-TALET I MÖRKA MILJÖER FÖR ATT 
SENSORN SKA KUNNA REGISTRERA TILLRÄCKLIGT MED LJUS FÖR ATT DU 
SKA FÅ EN KORREKT EXPONERING. GENOM ATT ÖKA ISO-TALET KAN DU 
OCKSÅ FÅ EN KORTARE SLUTARTID OCH PÅ DET VISET UNDVIKA 
SKAKNINGS- ELLER RÖRELSEOSKÄRPA.



VITBALANS

Varför blir bilderna ibland lite för gula 
eller för blåa i tonen? Jo, ljuset runtomkring 
oss har olika färg. Ögat och hjärnan 
anpassar sig efter det medan kameran har 
ett lite mer ”objektivt” sätt att se på ljusets 
färg. Vi kan därför behöva hjälpa kameran 
att tolka ljusets färg på ett sätt som bättre 
stämmer med vår subjektiva upplevelse.



VITBALANS 2

Om vi står i ett vitt rumt som är upplyst av gulaktigt 
glödlampsljus kommer vi efter en stund uppfatta 
väggarna som mer eller mindre vita. Men en kamera 
registrerar precis vad den ser och resultatet skulle bli en 
ganska gulaktig bild, trots att kameran i sitt automatiska 
vitbalansläge försöker mäta ljusets färg och kompensera 
för det. 

Dagsljus har en blåare (kallare) ton än t.ex. glödlampsljus
som är gulaktigt (varmt). Varmast färg avger stearinljus 
som nästan är orange.

Ljusets färg mäts i grader Kelvin och går från 
orangeaktigt till blåaktigt.



KAMERANS VITBALANSPROGRAM
Precis som kameran har en ljusmätning för att välja rätt exponering mäter den även 
ljusets färg automatiskt via automatisk vitbalansering, AWB (Automatic White Balance). 
Detta läge rekommenderar jag att din kamera är inställd på som standard, men 
kamerorna har fasta inställningar för olika typer av ljus såväl som manuella val vilka 
kan vara intressanta att prova för olika motiv. Exakt vilka val som finns för vitbalansen 
varierar beroende på kamera och modell men dessa typer av inställningar brukar 
finnas:

Automatisk vitbalans, AWB. De flesta kameror gör normalt bra ifrån sig med denna 
inställning, men om du fotograferar inomhus i glödlamps- eller lysrörsbelysning bör 
du prova något av de fasta programmen.

Fasta vitbalanslägen såsom skugga, dagsljus, molnigt, glödlampa (volfram/tungsten), 
lysrör och blixt.



TRE SLAGS KAMEROR

Systemkamera Kompaktkamera/Super-Zoom              Mobilkamera



FÖR- OCH NACKDELAR
Systemkamera Kompaktkamera/Superzoom Mobilkamera

All slags fotografering är 
möjlig

Klara många 
fotograferingssituationer

Begränsade 
fotograferingsmöjligheter

Hög kvalitet på optiken 
mm

Hygglig kvalitet på optiken Oftast bra kvalitet på 
optiken mm

Zoomobjektiv för avlägsna 
motiv, macro för närbilder

Superzoom för avlägsna motiv 
– men lägre kvalitet 

Saknar zoommöjligheter

Stora 
inställningsmöjligheter

Hyggliga 
inställningsmöjligheter

Begränsade 
inställningsmöjligheter

Stor, tung att bära med sig Lätt att bära med sig Alltid med!

Jobbigt byta mellan olika 
objektiv

Alla brännvidder tillgängliga 
direkt utan objektivbyte

Inget objektivbyte behövs

Dyr – dyrare ju fler 
objektiv

Finns i överkomliga prisklasser Finns i överkomliga 
prisklasser



DET DIGITALA FOTOFLÖDET MED MOBIL/PLATTA

Motivet

Ta bilder Använda
bilderna

Långtids-
lagra 
bilderna

Gamla foton Scanna
bilder

Bearbeta 
och ordna
bilderna      



MOBIL-
KAMERANS 
FUNKTIONER
IPHONE



MOBIL-
KAMERANS 
FUNKTIONER
SAMSUNG
(ANDROID)



GODA RÅD VID 
MOBILFOTOGRAFERING



Svep för att komma till kameran
Det finns en snabb genväg till kameran där du inte behöver låsa 
upp mobilen och trycka dig in i kameraappen.

Genvägen är lite olika beroende på mobilmärke, men du kan 
alltid ställa in hur du snabbt kommer åt kameran i mobilens 
inställningsmeny. På så vis kan du anpassa mobilen efter dina 
behov.



Använd snabbmeny
Om mobilen är upplåst kan du trycka och 
hålla kvar fingret ett ögonblick på 
kameraappens ikon.
Då får man fram en snabbmeny med 
genvägar till några av de mest använda 
funktionerna som selfie, video och 
porträttfunktion.
Nu kan du lätt välja i stället för att behöva 
bläddra runt i själva appen.



Tryck på skärmen när 
fokusen får problem
Du kan trycka på mobilens skärm för att ställa in fokusering 
och exponering. Det är väldigt praktiskt, särskilt när du har 
problem med autofokusen i dina mobilbilder.

Ibland får fokusfunktionen nämligen problem med att hitta 
skärpan, och då står den bara och tuggar. I sådana situationer 
kan du trycka på skärmen för att tvingamobilen att fokusera 
om.



Skippa blixten när du fotar med 
mobilen

§ Om du använder autofunktionen fyras blixten av i tid och otid, 
och då får du dåliga bilder. Stäng av blixten och använd den 
bara i nödfall.

§ Hitta i stället ett fast underlag som du kan stödja mobilen mot 
när ljuset inte räcker till, så att bilderna inte blir oskarpa

https://digitalfotoforalla.se/fotoutrustning/blixt/stor-blixt-ordlista-har-hittar-du-de-viktigaste-begreppen


Serietagning ger fler 
valmöjligheter
När du har kameraappen öppen i kameraläget, kan du hålla ner 
utlösarknappen. Då aktiveras serietagning, eller Burst-mode, 
som är bra när du fotograferar barn, djur eller idrott med 
snabbrörliga motiv.

När du använder serietagning får du många fler bilder att välja 
mellan.



Använd HDR vid 
kontrastrika motiv
Du kan ta väldigt fina landskapsbilder genom att aktivera HDR-
funktionen innan du tar bilden.
HDR eller High Dynamic Range Imaging tar tre bilder, varpå 
mobilen kombinerar de bästa aspekterna av dem för att 
åstadkomma en bild med stort dynamiskt omfång.



Välj råformat
Även om dagens mobilkameror tar bra bilder får de 
alla problem i motljus, i mörker och vid väldigt 
kontrastrika motiv.
Här är det en stor fördel att fotografera 
i råformat (RAW) om din mobil tillåter det.
Sedan kan du få ut otroligt mycket mer av råfilerna i 
bildbehandlingen, så att även halvbra bilder blir till 
mästerverk.
Vi rekommenderar Lightroom CC for mobile.

https://digitalfotoforalla.se/bildbehandling/5-bra-anledningar-till-att-fotografera-i-raformat


VISNING AV KAMERANS FUNKTIONER 
PRAKTISKT



KOMPOSITION

§ DIAGONALER
§ 3-DELSREGELN/DET GYLLENE SNITTET
§ INRAMNING
§ SYMMETRI
§ RÖRELSE
§ FÄRGFÖRENKLING
§ KOMPLEMENTFÄRGER
§ SVARTVITT
§ VINJETTERING
§ RAMAR





EXEMPEL PÅ KOMPOSITIONSREGLER



MOBILEN SOM SKANNER

§ Mobilens kamera
§ Photomyne
§ Fotoskanner Google Foto



SPARA OCH LAGRA MOBILBILDER

§ I mobilen/surfplattan
§ På datorn
§ På separat hårddisk
§ I ”molnet” (t ex iCloud)



FÖRBÄTTRA BILDERNA

§ I mobilens eget program – t ex Apples 
Bilder eller Samsungs Galleri

§ I separat webbaserat program –
exempel 
§ Snapseed (gratis), 
§ Lightroom (gratis + pro-köp)







LEKA MED BILDERNA

§ Prisma
§ Lensa



ANVÄNDA BILDERNA 

§Instagram
§Facebook
§Andra sociala media

§Egen blogg



ANVÄNDA DIGITALA BILDER

Använda
bilderna

• Titta på bilderna i dator, smarttelefon, platta
• Använda bilderna i textdokument, 

presentationer etc
• Skicka bilderna med mejl

• Göra bildspel
• Göra papperskopior / fototavlor / tshirts etc
• Göra fotoböcker

• Dela bilder i sociala medier
• Instagram
• Facebook / Messenger
• TikTok

• Egen blogg



TITTA PÅ BILDER I DATOR ELLER SMART 
TELEFON/SURFPLATTA

Medföljande gratisprogram, 
t ex
§Microsofts FOTON
§Apples BILDER
§Samsungs GALLERI



ANVÄNDA BILDER I VANLIGA 
TEXTDOKUMENT

Exempel: Lägga in bilder i ett 
§Word-dokument
§Powerpoint-dokument



GÖRA PAPPERSKOPIOR / FOTOTAVLOR / T-SHIRTS 
MM

§Skriva ut i den egna skrivaren
§Bläckstråleskrivare
§Laserskrivare

§Lämna in hos en fotofirma
§Beställa via nätet
§Välja leverantör
§Ladda upp, beställa och betala
§Leverans till hemmet
§Exempel: Önskefoto http://www.onskefoto.se/

http://www.onskefoto.se/


BILDSPEL

§På datorn

§På surfplattan eller i den smarta telefonen

§Via särskilda fotoramar/bildvisningsplattor

§Hur arrangera bilder i ett bildspel

§Animeringar

§Lägga till musik etc

§Exempel: Movie Maker



GÖRA FOTOBÖCKER / FOTOKALENDRAR
Exempel på leverantörer

§ Photobox

§ Önskefoto

§ CEWE

§ Myphotobook

§ Vistaprint

§ Crimson

§ Exempel: Önskefoto


