
 
 
 

STÖDMATERIAL 
 
BILDMANUAL 
Förslag på checklista för ett effektiv val när det kommer till urval av bilder. Anpassa själv utefter dina 
behov! 
 
� Bildmanér/ Fotomanér 
� Fyra kategorier 
� Skapa bildserie kring en produkt/ett ämne etc. för att kunna ta fram vid ett tillfälle längre fram 
� Ditt syfte med bilden 

 
� Titta på färgerna. Grafisk profil - färg 

Stämmer de överens med din mall? Ju mer harmonisk färgskala desto skönare bildflöde. 
 

�  Hur ser bildvinklarna ut? Har du ett enhetligt sammanhållet bildspråk 
 

� Hur ser kroppspråket ut på personen som porträtteras, får du fram rätt känsla? 
 

� Synliggör bilden/bilderna det du vill framhäva?  
 

� Vem är aktiv och vem är passiv? Är rätt person i fokus? Kvinnor är ofta passiva och män aktiva 
i bilder. Se över dina bilder så att du inte går i den fällan.  
 

LOGGOR MED I BILD 
 

� Kan man byta ut produkten, med logga, på bilden och välja en annan liknande sort? Om inte 
så kan du behöva redigera i efterhand. 
 

� Hur ser bakgrunden ut? Kan jag byta vinkel eller klona bort i efterhand? 
 

 

AVTAL - Har jag rätt avtal med mig? 
 
� Modellrelease 
� Samtycke 
� Fotografavtal  
� Upphovsrätt 
� GDPR 

 
BILDSTORLEKAR FÖR SOCIALA MEDIER 
BRA ATT HA: 
Nedladdningsbara mallar för omslag, profilbilder och inlägg – alltid uppdaterade med rätt storlek och 



format. Spara tid och slipp bilder som blir fel beskurna. 
LÄNK: https://some.moderskeppet.se/resurs/bildstorlekar-for-sociala-media/ 

 

MARKNADSFÖRINGSLAGEN i korthet 
Lagen innehåller bestämmelser om följande: 

1. Hur du får marknadsföra dig.  
2. Var denna reklam får ske.  
3. Vem du får rikta din marknadsföring till. 

 

BILDPOLICY  
Förslag på frågor att ställa sig för att arbeta med en BILDPOLICY baserad på några värdeord. 
Värdeorden ska hjälpa dig och dina kollegor att driva företaget mot affärsmålet. För att lyckas måste ni 
gemensamt göra och efterleva era värdeord. 

• När ska värdeorden vara styrande och på vilket sätt? Ge exempel. 
• Finns det situationer och beteenden som präglas av era värdeord idag? 
• Vad betyder värdeorden för er rent konkret? På vilket sätt och när kan ni ha nytta av dem? 
• Vilka är de största utmaningarna med att låta värdeorden vara mer styrande för 

verksamheten? Hur kan ni bemöta utmaningarna? 
• Finns det några situationer där värdeorden inte fungerar, eller där värdeorden står i konflikt 

med varandra? 
 

 


