
Å fotografere en gruppe med mennesker kan til tider være vanskelig. Spørsmål 
er ofte; Skal alle samle seg i sofaen? Skal de gjøre noe kreativt? Eller skal alle 
stille seg på samme rad? Vi har kanskje ikke fasiten, men vi gir det i minste åtte 
tips til hvordan du tar de beste gruppebildene.

Tips 1: Vær kreativ når du komponerer bilde
De beste bildene får du som regel når bildet fylles med det skal du fotografere. Be derfor folk 
om å samle seg mest mulig. Bruk omgivelse til å få mest mulig ut av bildene. Bruk for eksempel 
en stol, en mur eller en sofa og du har dermed en god mulighet til perfekt komponering 
av bildet.

Tips 2: Zoom inn der det er nødvendig
Et gruppebilde kan være vakkert, både på nært og langt hold. Prøv derfor å zoome inn når du 
tror ansiktene er tydelige nok til at bildet skal bli bra.

Åtte tips til gruppebilder



Tips 3: Få personene til å stå nære hverandre
Personer som ikke kjenner hverandre har en tendens til å holde avstand fra 
hverandre når de skal fotograferes. Tilrettelegg stemningen og få dem til å stå så 
nærme hverandre som mulig. Et kompakt bilde fremhever ansiktene bedre, noe 
som gir et bedre resultat.

Tips 4: Vær kreativ med fotoposisjonen
Prøv deg frem med ulike posisjoner for bildet. Still deg på en på stol, 
fotografer gruppen nedenfra. Du kan til og med stille deg nære objektet og ta 
bilde med ekstrem vidvinkel for å få stilige effekter.

Tips 5: Ta bilder utenfor huset
Ta med deg hele gruppen ut for fotografering. Ofte får du bedre lys 
(med unntak av direkte sollys). Dessuten får du mer variasjonen bildets 
bakgrunn. Avslutningsvis har du mer rom til å skape avstand mellom gruppen 
og bakgrunnen. Dette gjør bakgrunnen mer fraværende og du kan teste ut ulike 
typer av skarphet.



Tips 6: Ta mange bilder
Jo flere bilder du tar, jo større sjanse har du til å ta bra bilder. Personene du tar 
bilde av etter hvert vandt med å bli fotografert og kommer til å slappe av.

Tips 7: Det handler om timing
Det tar ofte tid å få tatt det perfekte bildet, men gjennom å observasjon samt være 
kjapp på avtrekkeren er det muligheten av skape det perfekte bildet. Alle grupper 
har sitt særpreg, så ta den tiden det trenger for å treffe det perfekte øyeblikk for 
din gruppe.

Tips 8: Sørg for at alle har det morsomt
Dette er kanskje det viktigste tipset! Et gruppebilde ser ofte kunstig ut, men der-
som personene har det morsomt mens bildene blir tatt er mulighetene større for 
spontane og festlige bilder.





Referanser:
http://www.allfoto.no/fototips/gruppebilder
http://www.eurofoto.no/tips-og-triks/hvordan-ta-bedre-bilder/gruppebilder/


