
ATT GÖRA EN FOTOBOK 
FÖR SOFFBORDET

Per Fridh för FK Aros



VARFÖR GÖRA EN FOTOBOK

Ja, varför ska man 
det?

Att komma igång!

För vem?

Vilken berättelse?

Vad är ”grejen” 
(skriv ned det) 

Avgränsa!



ATT VÄLJA BILDER

Välja bilder som representerar 

det man vill berätta

-Titta igenom alla bilderna

-Välj selektivt. Var tuff!!

Gruppera in de valda bilderna i 

mindre grupper, sålla igen

Sortera dem i ett flöde, i vilken 

ordning som de skall presenteras

Bläddra bland bilderna! Är flödet 

logiskt? Finns det en ”röd” tråd?

Eller är det spretigt?

Avgränsa! Stödjer bilderna 

”grejen” med boken?



SKAPA EN BERÄTTELSE

Tänk i uppslag!! – inte i sidor

Vilka känslor vill du väcka? Kan de valda bilderna ge den känslan?

Skapa en struktur, kronologiskt eller på annat sätt (form, färg, motiv, …)

Dela in i kapitel

Variera utsnitt, motiv och olika typer av bilder - översiktsbilder, närbilder

Utnyttja kontraster, blanda storlekar, ljust och mörkt, färg och svartvitt

Skapa rytm genom överraskningar och variation

Tänk på den optisk mittpunkten, låt inte bilderna ”trilla ur” sidan

Följ reglerna - och bryt mot dem på ett förnuftigt sätt



TIPS PÅ SAKER ATT UNDVIKA

Håll dig till ämnet, “grejen” (som du väl skrivit ned??) 

Undvik den där jättefina bilden som inte hör hemma i berättelsen

Ha en någorlunda enhetlig struktur i boken, undvik tvära kast, spretiga layouter och 
grälla färger (om inte just det är grejen med boken)

Avgränsa berättelsen och kolla regelbundet att du håller dig till den

Undvik statiska layouter där alla sidor ser likadana ut, det gör boken tråkig

Försök inte rädda dåliga bilder med en spännande form, de är fortfarande dåliga...

Gör inte boken för lång!



STORLEK, FORMAT OCH UTFÖRANDE

Stående
 A4

 A5

Liggande
 A3

 A4

 A5

Kvadratiskt
 Stora - 30 x 30, 28 x 28

 Små - 22 x 22, 20 x 20

Lay-flat bindning

Hård eller mjuk pärm



ATT VÄLJA FORMAT

Liggande rektangulär bok 

 Tydlig riktning framåt

 Liggande bilder signalerar lugn och harmoni

Stående rektangulär bok

 Riktning i höjdled och upplevs trängre. 

 Stående stora bilder känns ofta levande och spännande

Kvadratisk bok

 En kompromiss, varken liggande eller stående

 Liggande bilder över ett helt uppslag känns lugna och ger harmoni

Grundmaterialet har stor inverkan på beslut av format



GÖR EN DUMMY

Innan du går till komplett layout så är rekommendationen att göra en ”Dummy”

En dummy är bra för att se om berättelsen håller

Bäst är om man kan göra dummyn i ett utskrivet format
 Skriv ut bilderna i 10x15 format och sortera dem på ett stort bord eller på golvet

 När du hittat en lämplig ordning, klistra in dem i en anteckningsbok (använd gummilim, typ Fastik)

 Lägg dig i sängen och bläddra… sov på saken!

 Låna gärna ut den till intresserade som kan ge feedback

 Ändra

 Fortsätt bläddra…

En del webbleverantörer erbjuder en dummy i skärmformat
 Ofta kan man skicka en länk till boken till intresserade som kan titta och ge feedback









BRA LÄNKAR

https://www.xn--bst-i-test-q5a.se/fotobok

https://www.kamerabild.se/tester/vrig-utrustning/test-14-fotob-cker-tillverkarna-s-tts-p-prov

https://www.fotosidan.se/cldoc/fotosidan-testar/vi-testar-fotobokstjanster.htm

http://hemtrevligt.digidip.net/visit?url=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-
1.amazonaws.com%2Fegmont-storage%2Fik%2Ffiles%2F2015%2Ftest-fotobocker-pa-
natet%2Ftest_fotobocker.pdf&ppref=http%3A%2F%2Fwww.bast-i-
test.se%2Ftester_pa_basta%2Ffotobok.html&currurl=https%3A%2F%2Fwww.hemtrevligt.se%
2Ficakuriren%2Fartiklar%2Ftest-rad%2F20120813%2Ftest-fotobocker-pa-natet%2F

https://www.testfakta.se/sv/hem-hushall/article/finaste-fotoboken-test-av-atta-tjanster

https://www.kamerabild.se/fotoskolor/bildbehandling/tta-steg-till-f-rdig-fotobok

https://www.kamerabild.se/fotoskolor/bildbehandling/grunderna-i-layout-s-skapar-du-en-
snyggare-fotobok

https://www.bäst-i-test.se/fotobok
https://www.kamerabild.se/tester/vrig-utrustning/test-14-fotob-cker-tillverkarna-s-tts-p-prov
https://www.fotosidan.se/cldoc/fotosidan-testar/vi-testar-fotobokstjanster.htm
http://hemtrevligt.digidip.net/visit?url=https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/egmont-storage/ik/files/2015/test-fotobocker-pa-natet/test_fotobocker.pdf&ppref=http://www.bast-i-test.se/tester_pa_basta/fotobok.html&currurl=https://www.hemtrevligt.se/icakuriren/artiklar/test-rad/20120813/test-fotobocker-pa-natet/
https://www.testfakta.se/sv/hem-hushall/article/finaste-fotoboken-test-av-atta-tjanster
https://www.kamerabild.se/fotoskolor/bildbehandling/tta-steg-till-f-rdig-fotobok
https://www.kamerabild.se/fotoskolor/bildbehandling/grunderna-i-layout-s-skapar-du-en-snyggare-fotobok


ATT GÖRA EN BOK HOS ICA FOTO

https://foto.ica.se/

ICA Foto är en tjänst som tillhandahålls av Photobox

Photobox är störst i Europas på digital fotoframkallning och på att dela och lagra bilder på internet

Photobox finns etablerat i 19 länder via lokala partnerskap typ ICA Foto

Tillverkningen sker i Frankrike

Fördelar
 Stor leverantör

 Snabba leveranser

 Bra betalningssätt (bl a Klarna faktura)

Nackdelar 
 Ständiga tidsbegränsade erbjudanden som ersätts av nya hela tiden

 Mail spamming när man har registrerat sig som kund

https://foto.ica.se/


















SLUTFÖR BOKEN

Skapa ett omslag, antingen ett tryckt omslag eller en kappa som gör boken rättvisa

Bestäm titel och om författaren skall anges (behövs kanske inte vid ett ex)





SEDAN ÄR BARA DET JOBBIGASTE KVAR

Klicka på BESTÄLL

Vänta, vänta, vänta på att paketet skall komma…


