
Riktlinjer för foton till tidningen 
	
Information 
När du skickar bilder är det bra att tänka på att vi som arbetar med 
tidningen inte sitter på samma expertkunskap som du. Tänk därför på att 
alltid skicka med information om bilderna. 
Vad är det vi ser på bilden? Har verket en titel? Vem har gjort det? Är det 
personer med på bilden, och vad heter de i så fall? Är de okej med att 
vara med i tidningen? När och var är bilden tagen? 
 
Om det inte är du som tagit bilden: var noga med att få fotografens 
tillåtelse för publicering av bilden. Tänk också på att be om tillåtelse att 
fotografera verk som inte är dina egna. 
 
Tips för att ta bra bilder 
I dagens digitala värld behöver vi inte vara rädda för att slösa film. Ta 
många bilder, och välj ut de bästa! Ta gärna flera bilder på samma motiv: 
helhetsbilder och detaljbilder. Experimentera med att ta bilder ur olika 
vinklar, med kort skärpedjup, med och utan blixt, med och utan 
människor. Ta bilder under själva den skapande processen, och bilder 
på det färdiga verket. Tänk på att strukturer, färger och mönster gör sig 
bra på bild. 
 
När du fotograferar hela kviltar är det bra att tänka på att försöka undvika 
perspektiv. Häng upp kvilten och ta en bild rakt framifrån, eller lägg den 
på golvet och ställ dig på en stol för att komma så rakt ovanifrån som 
möjligt. 
 
När du fotograferar människor kan det vara bra att stanna upp och tänka 
på bakgrunden. Går det att få till en lugn bakgrund, till exempel genom 
att ställa personen/personerna mot en vägg, eller genom att ha kort 
skärpa så att bakgrunden blir suddig? Om det går är dagsljus och ingen 
blixt att föredra vid porträttfoton. Om det är soligt ute kan du prova att 
ställa personen i skugga och använda en lätt blixt. Tänk på att glasögon 
kan ge besvärliga blänk. 
 
Hur stor ska bilden vara? 
Ju högre upplösning/fler pixlar desto bättre. Ställ in din telefon eller 
kamera på att ta så stora bilder som möjligt, och efterbehandla aldrig 
dem i telefonen. Använd filformaten jpeg, tiff eller raw. 
För att en bild ska bli någorlunda vid tryck i tidningen krävs att den är 
minst 2 MB, men helst mycket större än så.  



 
Om du har många stora bilder som du vill skicka, och mejlen inte går 
med på det, finns det gratis filöverföringstjänster på webben. 
https://wetransfer.com/  
https://sprend.com/ 
fungerar båda utmärkt.  
 
 
 
 


