
 

 

 

  

Bildproducent  -4 dgr 

 Inriktning bild eller film 

 
 

 
 
 

 
Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion.  

Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att 
kommunicera ut ditt budskap strategiskt internt som externt samt att sammankoppla 

dem för att nå din slutprodukt. Bildproducent är det perfekta paketet för dig som 
jobbar "inhouse" med kommunikation, foto och bildform.  

Du lär dig ett helhetskoncept och arbetsflödet från idé till färdig produkt 
 

Målgrupp: 
Företagsledare, Verksamhetschef, Kommunikationschef, Informationschef, 

Kommunikationsplanerare, HR-chef, Utbildningsansvarig 

 
 
 

Bildproducent  

Fotografera strategiskt -1 dag 
Hantera dina bilder i Photoshop – 2 dagar 
Kommunicera med dina bilder och  
Lägg ut dina bilder i olika medier – 1 dag 

 
 
 
 

Filmproducent 

Film i kommunikation- 1 dag  
Filma strategiskt – 2 dagar 
Dramaturgi  
Redigera, publicera och hantera dina filmer 
I ex iMovie  - 1 dag 
 
 
 

Förslag på tillval: 
StoryTelling  
  
 
 
 
 
 

http://www.grafiskakurser.se/webbproducent.htm


 

 

 

 
 

Fotografera med strategi, steg 1 inriktning bild 

 
 
 

Målgrupp:  Fotografisk strategi vänder sig till dig som idag arbetar eller vill 

arbeta med att strategiskt utforma annonser och presentationsmaterial.  

 

Syfte:  Lär dig skapa professionella produktioner för dina uppdrag.  Kursen är fylld av 

spännande moment och kreativa övningar 

 

Kursinnehåll: Fotografisk strategi i praktiken med små medel. Du kommer att lära dig 

planera ditt fotograferande med guidning från professionell fotograf. Du lär dig också 

bearbeta och producera bilder för marknadsföring inriktat mot annons och webb.  

Kursinnehåll: 

Bildens funktion – vad betraktaren/bildbeställaren egentligen vill åt 

Strategier för att planera fotograferingen så bra som möjligt i förväg 

Om att motverka idétorka. 

Lär dig känna igen när du har möjlighet att styra förutsättningarna och när du måste ”gilla läget” 

Fotograf rollen, hur du påverkar människor som du fotograferar genom ditt eget uppträdande 

Om hur du känner igen gynnsamt ljus och svårt ljus, samt vad du kan göra åt det 

Bildbedömning 

Ditt förhållande med din bildbeställare, hur du får dem att säga vad de vill ha och hur du levererar det 

 

Photoshop steg 1 

 
Målgrupp:  Adobe Photoshop är nog världens mest använda bildredigeringsprogram.  

Photoshop steg 1 vänder sig till dig som arbetar eller som vill arbeta med grafisk formgivning, 

webbdesign eller annan medieproduktion  

 

Syfte:  Lär dig skapa professionella bilder  för dina uppdrag. Kursen är fylld av spännande  

moment och kreativa övningar 

 

 

 

  

 Färglära RGB - CMYK 

 Om Pixelgrafik  

 Markeringar  

 Snabbmask  

 Spara markeringar  

 Verktyg och paletter 

 Skapa egna former 

 Bildstorlek/upplösning 

 Färgbalans  

 Friläggningar 

 Texthantering 

 Photoshop stilar 

 Lagerhantering 

 Lagermask 

 Justeringslager 

 Beskära bilder  

 Retuschera hud 

 Variationer 

 Färginställningar 

 Gör flytande 

 Filter effekter 

 Gränspunkt 

 Spara för tryck  

 Spara för webben  

 Bildcollage 

 Arbetsflödet 

 

Kursdatum: 
 

Se hemsida 
schema 

 
 

Längd: 1 dag 
Tid: 09:00-16:00 

Pris: 5.995kr  

exkl moms 

 

 

Kursdatum: 
 

Se hemsida 
schema 

 

Längd: 2 dagar 

Tid: 09:00-16:00 

 

Pris: 5.995kr  

exkl moms 

 

 



 

 

 

 

Kommunicera med bilder, 1 dag 

 

En del bilder kommunicerar, andra säger ingenting alls. Och att en bild säger mer än tusen  

ord är en gammal sanning – men ett ord kan också förändra hela bilden. Här visar vi på att  

rätt ord och rätt bild lyfter din kommunikation. Vår visuella kommunikation påverkar också  

bilden av oss - vårt varumärke. Men hur väljer vi den rätta och den bästa bilden? 

Vi går igenom bildens roll och funktion i kommunikation. Vi börjar med grundläggande bildteori  

och avslutar med bildpolicyn – ett verktyg för att få bättre bilder i praktiken. Teori varvas med  

praktik och kursdeltagarna får arbeta fram eller vidareutveckla sin egen bildpolicy. 

 

Kursinnehåll: 

 Vikten av att kommunicera med bilder 

 Bildteori och bildkomposition - budskap och analys 

 Bilder på webben – vad kan du göra själv och vilka verktyg finns? 

 Fotografi, illustration eller rörlig bild? 

 Bli en bättre beställare - bildbrief, lagar och avtal 

 Checklista för bildredigering 

 Arbeta fram din ”egen” bildpolicy 

 

 

Bildproducent inriktning Foto   15.995kr / 4 dagar 

Ord pris: 17.985 för enstaka kurser  

 

 

 

 

 

 

Kursdatum: 
 

Se hemsida 
schema 

Längd: 1 dag 

Tid: 09:00-16:00 

 

Pris: 5.995kr  

exkl moms 

 

 



 

 

 

Filmproducent - Filma strategiskt, steg 1 inriktning film 

 

 

Filma strategiskt – 2 dagar 
Dramaturgi  
Film i kommunikation -1 dag 

Redigera, publicera och hantera dina filmer i iMovie, diskutera och bikupa  1 dag 

 

För att bli framgångsrik med att filma behövs både kreativitet och strategi 
Bli regissör och ta kontroll över ert varumärke, vilka ni är, hur ni uppfattas  
och hur ni vill upplevas. Internt samt externt... 

 
Målgrupp: Alla som arbetar med kommunikation; småföretagare, chefer, kommunikatörer, 
varumärkesansvariga, marknadsförare, informatörer 
 
Syfte: Utifrån sin egen roll eller behov i organisationen, få en mer konkret 
bild av hur man gör för att föra fram berättelser via film 
 
Hur: Workshop kombinerar teori och praktiska övningar 
 
Kursinnehåll:  
 

• Introduktion/ presentation 
• Genomgång av redigeringsverktyg 
• Enkla övningar 
• Filma, redigera och analysera 
 
• Hur presenterar du ditt företag på bästa sätt? 
• Dramaturgin i din berättelse 
• Skriv och planera din film med fokus på din plan 
• Bli din egen skådespelare, få kameravana 
• Filma 
 

 
Film i kommunikation, 1 dag 

 

Video och webb-TV blir allt vanligare när företag och organisationer kommunicerar, informerar och 

utbildar. Video kommer bli ännu vanligare, Cisco förutspår att redan 2013 så kommer 90 % av allt 

innehåll på Internet vara video och YouTube är idag världens näst största sökmotor efter Google. 

 Innehåll: 

Hur integrerar man rörlig bild i kommunikation? Vad ger resultat och vad ger mindre bra resultat? 

Vi pratar inte teknik, istället fokuserar vi på rörlig bild. Dess fördelar och svagheter, rörlig bild som ett komplement 

till befintlig kommunikation, rörlig bild i förändringsarbete, rörlig bild som en del av utbildning, rörlig bild som en del 

av varumärkesbyggande och rörlig bild som en del i sociala medier. Dagen baserar sig delvis på best practice för 

rörlig bild men även på dig som deltagare och dina erfarenheter av hur ni integrerar rörlig bild idag på din 

arbetsplats. 

 

 

   

Kursdatum: 

Se hemsida 

schema  

Längd: 2 dagar 

Tid: 09:00-16:00 

 

Pris: 7.995kr  

exkl moms 

 

 



 

 

 

Syftet/Målsättning: 

Syftet med dagen är att du som deltagare ska få dela med dig av dina egna erfarenheter  

om arbete med rörlig bild och få feedback från gruppen. Du kommer få en större förståelse  

för rörlig bilds styrkor och svagheter och du kommer få med dig ett sätt att förhålla dig till rörlig bild.  

När dagen är slut kommer du ha en tydlig bild på hur du kompletterar organisationens 

kommunikationsstrategi och kommunikationsplan med styrkorna i rörlig bild. 

Målgrupp: 

Företagsledare, Verksamhetschef, Kommunikationschef, Informationschef, Kommunikationsplanerare,  

HR-chef, Utbildningsansvarig 

Förberedelse/Utrustning: 

- Egen bärbar dator 

- Exempel på hur du/din arbetsplats arbetar med rörlig bild i kommunikation idag 

 
Hantera dina bilder i iMovie och publicera , 1 dag 
 
 
 
 

 
Redigering och uppvisning av ditt 

 Material 
klippa film 

 redigera film (övergångar, musiksättning, ljudeffekter) 

 publicering av film på Youtube, DVD eller lokalt  iTunes-konto 

• Visning av din färdiga film och få feedback 

 

 

Bildproducent inriktning Film  16.995kr / 4 dagar 

Ord pris: 18.985 för enstaka kurser 

 

Fika och lunch ingår i samtliga kurser. Vi jobbar med våra grafiska kurser  

i macmiljö. Kursböcker och diplom ingår också i samtliga kurser 

Alla priser exklusive moms 

Välkomna 

 

 

Längd: 1 dag 

Tid: 09:00-16:00 

Pris: 5.995kr  

exkl moms 

 

 

 

Längd: 1 dag 

Tid: 09:00-16:00 

 

Pris: 4.995kr  

exkl moms 

 

 


