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Generell instruktion
• Bildantal: 

• Lägenhet 15st 
• Villa 20st 

• Bildleverans: A3 300dpi 
• Uppladdning sker via LR-pluginet 
• Endast högupplöst leverans i A3 300dpi 

• Bildstil: Bright 
• Interiör med naturligt ljus som grund 
• Exteriör ska vara verklighetstrogen 
• Preset för Lightroom laddas ner här 

• Vinklar: Rakt på 
• Rakt på vinklar så långt det går 
• Brännvidd 20-24, det ska ej kännas för mycket vidvinkel 
• Minst en bild från varje rum, alltid exteriör bild (även vid bostadsrätt minst 1 bild) 
• Undvik bilder på biytor som inte gör sig på bild såvida det inte är ex walking closet 

eller städade dubbelgarage 
• Utsiktsbild från balkong där man förstår att man tittar från balkongen, ha tex 

balkongräcke som ref i nederkant.  
• Lampor: Släckta 

• Alla lampor släckta som utgångspunkt 
• Jobba med spott/mys belysning om det tillför känsla, du som fotograf ser vad som 

blir snyggt 
• Bildutsnitt: Liggande 

• I huvudsak liggande bilder så långt det går 
• Huvudbild:  

• Villa: oftast exteriör, backa så man kan få med hela huskroppen i ett utsnitt 
• Lägenhet: backa om möjligt mycket och ta en rakt på vinkel i tex vardagsrum eller 

kök 
• Detalj och stämningsbilder:  

• 2-3st vid behov 
• Redigering: 

• Fönster med lagom utsikt, ej utbrända fönsterpartier, vid vacker utsikt ska det vara 
tydligare i fönster. 

• Ljusa upp mörka partier i bilder och angränsande rum, gäller även vid avlånga rum 
• Inga människor eller djur i bild 
• Redigera bort/blurra ev reg skylt på fordon 

• Foto plus: 
• Ska användas med sunt förnuft och alltid ha ok med mäklaren 
• Kan tex användas för mer tid på plats vid viktiga objekt /krävande säljare 
• Innebär inte alltid fler bilder 
• Kan även användas för leverans av två bildstilar

http://tiny.cc/husfotoneutral


Rakt på vinklar

Försök så långt det går att fota rakt på vinklar, du som fotograf bedömer om ett annat utsnitt är till fördel



Sneda vinklar

I vissa fall behöver man ta hjälp av en sned vinkel p.g.a möbler eller för att visa orientering i bostaden



Planlösning / Orientering

Raka vinklar innebär att man behöver komplettera med någon vinkeln som visar orienteringen i bostaden



Exteriörer

Bilderna ska ha blå himmel på exteriören

Sommar Vinter

Höst/VårVinter



Interiör fotografering i ”långa” rum

Det ska vara ett jämnt ljus i hela bilden

Ej Ok OK

Ej Ok OK


