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Generell instruktion
• Bildantal: 

• Lägenhet 15st 
• Villa 20st 
• Gård 30st 

• Redigering: 
• Samtliga ordrar ska skickas på extern redigering via LR pluginet. 
• Grundljusbild + blixtbild/angränsande rum vid behov. 
• Undvik slagskuggor 
• Vid uppladdning ange projektreferens: Hemverket 
• 2i1 bilder beställs som en kommentar i pluginet. Exempel: 2i1 L orderid_001+ R 

orderid_004, 2i1 L orderid_007+ R orderid_020 
• Bildstil:  

• Neutral 
• Interiör med naturligt ljus som grund 

• Vinklar: Rakt på för säljande bilder, övriga i vinkel 
• Rakt på vinklar 3-4st 
• Rum med mycket/stora möbler ta traditionell vinkel från hörn 
• Minst en bild från varje rum, alltid exteriörbild (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 
• Inga människor eller djur i bild 

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

blir snyggt 
• Bildutsnitt: 

• I huvudsak liggande bilder så långt det går 
• Stående ska levereras som sammanslagna 2i1, (viktigt att det är från samma rum) 

• Huvudbild: ”Panorama” 
• Villa: oftast exteriör, backa så man kan få med hela huskroppen i ett 

panoramautsnitt 
• Lägenhet: backa om möjligt mycket och ta en rakt på vinkel i tex vardagsrum eller 

kök 
• Detalj och stämningsbilder:  

• 2st bilder max 
• Bostadsblankett: 

• Ska alltid fyllas i och skickas in tillsammans med uppdraget.  
• Blankett laddas ner här 

• Kundbildskod 
• Kundbildskod får ej skickas till säljare, all kontakt gällande bilder hänvisas till 

Hemverkets kundtjänst

http://vr.husfoto.se/docs/hemverket.pdf


Säljande bilder - rakt på vinklar

Fotografera rakt på vinklar, du som fotograf bedömer om ett annat utsnitt är till fördel tex vid mycket möbler.



Säljande bilder - rakt på vinklar

Fotografera rakt på vinklar, du som fotograf bedömer om ett annat utsnitt är till fördel tex vid mycket möbler.



Ej Ok

OK
Panoramabeskärningen som görs på en huvudbild för placering på hemsida

Vid för tajt utsnitt blir beskärningen för tajt, backa hellre så man kan beskära i efterhand. 



2i1 ihopsatt bild

Sätt samman två stående till en liggande, gärna som har ett samband om möjligt. 


