De vanligaste bildstorlekarna och deras definitioner
I videoproduktion är det ändamålsenligt och effektivt att använda sig av gemensamma begrepp som alla
genast förstår innebörden av. Då hela teamet känner till terminologin blir samarbetet smidigare. De olika
standard bildstorlekarna hör till denna kategori och är en viktig del av vokabuläret för alla involverade.
Jobbar man i Finland är det vanligare att använda sig av bildstorlekarnas namn på finska, specifikt de
finska förkortningarna, trots att arbetsspråket i övrigt skulle vara svenska.
Så här står det om bildstorlekar, eller bildutsnitt på Wikipedia:
“Bildutsnitt kallas det som ryms i bild, det som är synligt innanför bildens ytterkanter. Det som inte syns i bild
ligger i det negativa rummet, det vill säga utanför bildens kant. Begreppen är i princip giltiga eller
applicerbara för alla bildmedier, inklusive film, tecknade serier, foto och måleri.”
(Wikipedia, hämtat 19.7.2022)
I denna manual har vi sammanställt bildexempel och diagram över de bildstorlekar som är namngivna på
finska i Finland, enligt den standard man går enligt i branschen. Vi har också inkluderat termernas svenska
och engelska motsvarigheter. Bildstorlekarnas defintioner hittas under bildexemplen.

Exempel på bildstorlekar
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Bildstorlekarnas definitioner
Här följer bildstorlekarnas definitioner enligt den finska standarden och vad deras motsvarigheter kallas
på svenska och engelska. Notera att man i Sverige inte delar upp bildutsnitten lika noggrant som på finska
och engelska
YK - Yleiskuva | Totalbild - Miljöbild - Vidbild - Etableringsbild | Extreme Long Shot (ELS)
En så vid bild som möjligt där man etablerar en plats. Inga specifika detaljer går att urskilja.
Laaja kokokuva LKK | Svenska N/A | Long Shot (LS)
Binder en person eller ett föremål till sin omgivning så att det ännu finns mycket utrymme kring
huvudobjektet. En vid bild som rymmer mycket information om helheten.
KK - Kokokuva | Helbild | Full Shot (FS)
En bild där hela huvudobjektet syns utan att inkludera extra utrymme runt omkring, exempelvis ovanför
huvudet eller under fötterna på en person. Helbilden kan inkludera flera personer eller föremål i samma
bildstorlek.
LPK Laaja puolikuva | Svenska N/A | Cowboy Shot (CS)
Bildutsnittet beskär en person ovanför knäna så att händerna inkluderas då armarna är utsträckta nedåt.
Inget extra utrymme ovanför huvudet. Bildstorleken fungerar bra för flera personer.
PK Puolikuva | Halvbild | Mid Shot (MS)
Halva personen ungefär från naveln uppåt. Inget extra utrymme ovanför huvudet. Bildstorleken kan
inkludera några personer.
PLK Puoli lähikuva | Svenska N/A | Medium Close-up (MCU)
Här är människan i fokus, ofta bara en till två personer. Beskärning från armhålorna eller bröstet uppåt
utan att lämna extra utrymme ovanför huvudet.
LK Lähikuva | Närbild | Close-up (CU)
Ansiktet på en person. Bilden inkluderar en del av axlarna och har inget extra utrymme ovanför huvudet,
alternativt så att en del av hjässan beskärs utanför bildutsnittet.
ELK Erikoislähikuva | Detaljbild - Extrem närbild | Big Close-up (BCU)
Bildstorleken för fram en detalj hos en person, exempelvis en del av ansiktet, en hand, en fläck eller något
annat specifikt man vill att tittaren särskilt skall fokusera på.
Notera att det i andra länder används namngivna bildstorlekar som skiljer sig aningen från bildstorlekarna
som är standard i Finland. Ett exempel på detta är “Medium Full Shot (MFS), som till finskan kanske kunde
översättas till “Puoli kokokuva” eller “Tät helbild” på svenska - vilket i detta sammanhang vore en bild vars
beskärning gick från knäna på en person uppåt utan att lämna extra utrymme ovanför huvudet.
Smartkultur i Nyland – Kulturens digitala stödpatrull.
Projektet finansieras som en del av unionens åtgärder mot Covid-19-pandemin.

