
Prislista Undervattensfotografering
Alla priser är inklusive moms

Körersättning och eventuella omkostnader för logi och dykning tillkommer.

Föreläsningar
Föreläsningar kan naturligtvis skräddarsys efter behov och ingå i ett "helt 
paket".  Priser på föreläsningar är 1500 sek ink moms.

Undervattensfotografering grund

ca 1 timme

Riktar sig till de som är färska inom 
undervattensfotografering eller till 
exempel fotoklubbar som vill ha en ny 
infallsvinkel inom fotografering. Här 
tas ämnen som vad skiljer 
undervattensfotografering mot annan 
fotografering, utrustning och hur 
kommer du igång upp. Det hela 
avslutas med en liten bildvisning och 
frågestund.

Undervattensfotografering för de redan inbitna

ca 1 timme

För dig som har kamera och kommit igång med din undervattensfotografering. Här 
tar jag upp exempel på hur du gör dina bilder bättre, hur du optimerar din utrustning 
och tekniker för att ta bilderna du vill ta! Även grundläggande komposition och 
kamera inställningar tas upp. Jag kommer även att ta upp hur du hittar dina motiv. 
Det hela avslutas med en liten bildvisning och frågestund.



Workshops
Workshops kan skräddarsys för att passa ert program men här är förslag på 
hur de kan se ut! Observera att ni kan vara flera och "dela" på kostnaden! I 
dessa publicerade priser ingår fyra platser!

Makrofotografering 1 dag 

3000 sek ink moms (för upp till fyra pers)

Vi koncentrerar oss på närbilder av olika slag! 
Dagen börjar med en liten föreläsning om makro 
som bland annat innehåller där vi även tittar på er 
utrustning så att vi kan optimera den på bästa 
sätt. Därefter gör vi ett till två dyk och fotograferar. 
En bildvisning med feedback avslutar det hela 
(denna bildvisning kan även tas en kväll längre 
fram när ni hunnit kontrollera bilderna i lugn och 
ro).

Vidvinkelfotografering 1 dag

3000 sek ink moms (för upp till fyra pers)

Vi koncentrerar oss på vindvinkel av olika slag! Dagen börjar med en liten föreläsning 
om vidvinkelfotografering  som inne håller vad du ska tänka på, blixtbelysning och 
natturligt ljus bilder med människor/modeller och komposition.  Vi tittar på er 
utrustning så att vi kan optimera den på bästa sätt. Därefter gör vi ett dyk till två dyk 
och fotograferar.  En bildvisning med feedback avslutar det hela (denna bildvisning 
kan även tas en kväll längre fram när ni hunnit kontrollera bilderna i lugn och ro).

Undervattensfotografering helgupplägg
4500 ink moms (för upp till fyra pers)

Ett helgupplägg ger lite mer flexibilitet och vi kan behandla både makro och 
vidvinkelfotografering. Alternativt koncentrera oss på det ena av dem. Ett avsnitt med 
bildbehandling kan med fördel läggas in och utvärdering av bilder på kvällen så att 
man kan ta med sig feedback till dag två.

Vid andra uppdrag så kontakta mig så skräddarsyr jag innehållet efter era önskemål!



Babysim

Priser kan variera beroende på bassängpriser osv. Om ni 
vill ha en fotograf till ert babysim så be företaget som håller i 
simmet att kontakta mig!

Vill ni kontakta mig i form av privatperson så ligger mitt 
timarvode på 1850 sek ink moms

Bildbehandling för undervattensfotografer 2 kvällar

2000 sek ink moms (för upp till fyra pers)

Jag kommer att visa olika metoder inom bildbehandling som är specifikt för 
undervattensfotografering. Som programvara används Lightroom i första hand men 
jag visar även vissa tekniker i Photoshop. 

Exempel på vad som tas upp 
under en kurs på 2 kvällar: 

• Importera bilder på ett 
smart sätt. 

• Förstå histogrammet

• Svart och vitpunkt

• Hur du får färgen på 
vattnet "rätt". 

• Vitbalansering och 
problematik med den 
vid 
undervattensfotografering. 

• Hur du får bakgrunden som du vill ha den. 

• Metoder för att avlägsna backscatter. 

• Spara bilder för olika avsändare.


